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بالقبض  تركي  قضائي  أمر 

شقجي  خا قتلة  على 

وُجدوا أينما 

تقرير خاص بالبنتاغون حول العالقات 
التركية األمريكية )قضية األسبوع(

بوتين: تعاون روسيا وتركيا يحقق 
تقدما هاما،ً وتركيا حليف يوثق به

السعودية واإلمارات تموالن منظمات إرهابية 
ضد تركيا .. والكشف عن زيارات سرية

السعي لتحقيق السالم يحتاج 
سياسة خارجية مبادرة )جاويش أوغلو(

ببغاوات اسطنبول الخضراء )إعرف تركيا(
“عصمت إينونو” )شخصية املشهد(

فى
هذا
العدد
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افتتاحية
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ ترصيحات الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني، حول التقدم الهام يف عالقة بالده مع تركيا بفضل 
خاشقجي  قتلة  بحق  قبض  بأمر  تركية  محكمة  وقرار  بينهام.  التعاون 
أينام وجدوا. باإلضافة إىل تقرير حول دور للسعودية واإلمارات يف متويل 
اتفاقية تعاون بني  منظامت إرهابية ضد تركيا. بجانب محادثات لتوقيع 
تركيا واالتحاد األورويب بشأن يوروبول. وانزعاج تركيا بعد رفض لندن تسليم 
أنقرة مطلوبني من غولن اإلرهابية. كام يورد املشهد مقابلة مع السيايس 
اإلسالمي.  العامل  لضمري  صوتاً  تركيا  بدور  وإشادته  إبراهيم  أنور  املاليزي 
مع توتر جديد يف العالقات الدبلوماسية بني تركيا وإرسائيل عىل إثر رفض 
الطرفان تعيني سفراء لهام يف كال البلدين. بجانب دعوة نائب الرئيس الرتيك 

فؤاد أوقطاي الدول املسلمة لبناء اقتصاد انتاجي. 

ويف قضية األسبوع، يستعرض املشهد، تقرير للبنتاغون عن العالقات الرتكية 
األمريكية. أما حدث األسبوع؛ فيتناول لقاءات مكثفة للرئيس رجب طيب 

أردوغان عىل هامش قمة العرشين.

حول  أردوغان  الرئيس  ترصيحات  املشهد:  يتناول  االقتصادي؛  املشهد  يف 
إعادة  القطرية  »الديار«  تويل رشكة  بجانب  الرتيك.  االقتصاد  ركائز  متانة 
السياحة  واردات  حول  وتقرير  بإسطنبول.  السليامنية  منطقة  تطوير 
إكسبو  ملعرض  اسطنبول  واستضافة  دوالر.  مليار   1.5 بزيادة  العالجية 
للنقل  عاملياً  مركزاً  كونه  إسطنبول  مطار  عن  وتقريراً  الحالل.  للمنتجات 

والشحن الجوي. 

إسطنبول  ببغاوات  عن  معلومات  املشهد  يقدم  تركيا،  إعرف  فقرة  ويف 
البارز  الرتيك  السيايس  فهو  األسبوع،  لهذا  املشهد  شخصية  أما  الخرضاء. 
عصمت إينونو. وختاماً؛ يتناول املشهد، مقاالً لوزير الخارجية الرتيك مولود 
خارجية  سياسة  يحتاج  السالم  لتحقيق  السعي  بعنوان:  أوغلو،  شاووش 

مباِدرة.
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أواًل: المشهد السياسي
بوتين: التعاون بين روسيا وتركيا يحقق تقدما هاما

قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني، إن التعاون بني تركيا وروسيا يحقق تقدما هاما، ونستقبل منذ اجتامع إسطنبول رسائل 

التقدم«. مضيفاً: »أتيحت  وإشارات جيدة جدا بخصوص 

لنا فرصة اللقاء يف إسطنبول قبل فرتة قصرية حيث احتفلنا 

معا بانتهاء مد أنابيب القسم البحري من مرشوع السيل 

الرتيك«. وأكد أن »تركيا برهنت أنها رشيك ميكن الوثوق به 

يف مجال السياسات الخارجية«، وأشار الستمرار العالقات 

الثنائية بني البلدين يف العديد من املجاالت، وتحقيق تقدم 

الرتيك،  السيل  مرشوع  وأن  التجارية.  للعالقات  مطرد 

أمن  وتحقيق  الوطني،  االقتصاد  يف  كبري  بشكل  سيسهم 

الطاقة، ليس لنا فقط، إمنا ألوروبا بأكملها«.

قرار قضائي تركي بالقبض ىلع قتلة خاشقجي

أصدرت محكمة الجنايات يف إسطنبول، قرارا بإلقاء القبض عىل املتهمني يف مقتل الصحفي جامل خاشقجي يف قنصلية بالده 

بإسطنبول يف الثاين من ترشين األول/ أكتوبر املايض، وذلك بطلب من النيابة العامة الرتكية، حيث يتضمن القرار إلقاء القبض 

أينام  شخصاً   15 الـ  السعودي  الفريق  عىل 

وجدوا، للتحقيق معهم يف تركيا، بتهمة القتل 

قانون  أحكام  حسب  وحيش،  وبشكل  العمد 

الجزاء الرتيك. ونرشت الصحيفة أسامء املتهمني، 

محمد  صالح  البستاين،  سعد  مشعل  وهم: 

العريفي، محمد سعد  نايف حسن  الطبيقي، 

عايد  خالد  أباحسني،  عثامن  منصور  الزهراين، 

وليد  الحساوي،  محمد  العزيز  عبد  الطيبي، 

ثائر  الشهري،  تريك مرشف  الشهري،  الله  عبد 

العزيز مطرب، فهد  الحريب، ماهر عبد  غالب 

شبيب البلوي، بدر اليف العتيبي، مصطفى محمد املداين، سيف سعد القحطاين.

السعودية واإلمارات تموالن منظمات إرهابية ضد تركيا

بخطوات مشرتكة بني اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة؛ زار وفد مؤلف من عسكريني واستخباراتيني 
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وسياسيني إىل املنطقة التي تحتلها منظمة يب كا كا اإلرهابية يف سوريا. حيث ستموالن 12 نقطة مراقبة ستقيمها أمريكا يف 

املنطقة بالتعاون مع املنظمة اإلرهابية.

عالقة الرشاكة السعودية اإلماراتية مع يب كا كا يف سوريا، وصلت إىل ما يفوق تقديم الدعم املادي؛ إذ أجرى وفد رفيع 

املستوى من عسكريني واستخباراتيني وسياسيني، زيارة إىل املنطقة التي تحتلها يب كا كا املدعومة أمريكيا، شملت زيارات 

للمنطقة مبدن الحسكة وعني العرب ومنبج وتل أبيض ورسولني، حيث حصل عىل معلومات من عنارص يب كا كا اإلرهابية 

حول نقاط املراقبة التي ستقام عىل الحدود الرتكية متهيداً لتمويلها من قبل الوفد الخليجي لحامية يب كا كا، حيث استولت 

عىل أرايض ومنازل ميلكها تركامن عىل الرشيط الحدودي بحجة »إقامة قاعدة أمريكية«.

الوفد  التقى  الصبحان. حيث  األوسط سامر  الرشق  املسؤول عن شؤون  السعودي  الوزير  اإلمارايت  السعودي  الوفد  ترأس 

املبعوث األمرييك الخاص للرئيس ترمب يف املنطقة بريت ماكغورك يف الحسكة؛ واتفقا خالل اللقاء عىل تخصيص رواتب 

لقوة قوامها 30 ألف مبسمى »حرس الحدود«، عىل أن يتوىل الجانب 

ل الوفد الخليجي  الخليجي نفقات تدريب وتسليح هذه القوة. وقد تكفَّ

الرشيط  طول  عىل  ستقام  التي  املراقبة  بنقاط  الخاصة  النفقات  بكل 

الحدودي. وقد انتهزت منظمة يب كا كا اإلرهابية الفرصة للتمركز بشكل 

فعيل عىل الحدود بحجة إقامة الجنود األمريكان نقاط مراقبة حدودية، 

كام حفرت أنفاقا بطول 20كم عىل طول الحدود بدءا من قرية دويرة 

والعزيزية وأبو صون وصوال إىل تل خنزير، مبعدات أمريكية. وتهدف 

املنظمة اإلرهابية حفر أنفاق بإجاميل طول 150 كم.

اتفاقية تعاون بين تركيا واالتحاد األوروبي بشأن يوروبول

التوقيع عىل  ملناقشة  بروكسل،  البلجيكية  بالعاصمة  األورويب  االتحاد  يف  مع مسؤولني  اجتامعا  تريك  دبلومايٌس  وفٌد  عقد 

اتفاقية تعاون بني أنقرة ووكالة الرشطة األوروبية، حيث يأيت االجتامع يف إطار إمتام 7 معايري من أصل 72 يطالب بها االتحاد 

األورويب، إلعفاء املواطنني األتراك من تأشريات الدخول لبلدان االتحاد. كام سيخصص االتحاد األورويب 3 مليارات يورو تعهد 

بها لالجئني الذين تستضيفهم تركيا، لربامج اندماج املهاجرين. ويطلب 

االتحاد من تركيا، تطبيق 72 معيارا، منها تعديل جوزات السفر الرتكية، 

يف  تركيا  سياسات  وتوافق  املهاجرين،  تسلل  ملنع  حدودها  وضبط 

املجلس  معاهدة  وتوقيع  األورويب،  االتحاد  قوانني  مع  التأشريات 

وتوقيع  اإللكرتونية،  والجرائم  اإلرهاب  بتمويل  املتعلق  األورويب 

وطبّقت  الجنائية،  املجاالت  يف  بالتعاون  املتعلقة  الدولية  املعاهدات 

بها االتحاد، وتجري حاليا  تركيا 65 معيارا من بني 72 معيار يطالب 

مفاوضات بني الطرفني حيال 7 متبقية.
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تركيا تدين رفض لندن تسليم أنقرة مطلوبين من غولن اإلرهابية

الجزائية، طلب تركيا تسليمها »حمدي أكني إيبك، وعيل جليك،  الرتكية، رفض محكمة وستمنسرت  الخارجية  أدانت وزارة 

ومصطفى يشيل« األعضاء يف منظمة غولن، ووصفت القرار بأنه »غري مقبول، وما ننتظره من لندن اإلرساع يف إعادة هؤالء 

إىل تركيا ليمثلوا أمام القضاء، ال سيام أنهم من منتسبي منظمة متورطة يف محاولة انقالب فاشلة تسببت يف استشهاد 251 

مواطنا وإصابة آالف آخرين«. وكانت املحكمة أطلقت رساح »أكني« يف يوليو / متوز املايض بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة 

مالية قدرها 50 ألف جنيه إسرتليني. ويعترب حمدي أكني إيبك، رئيس مجلس إدارة مجموعة رشكات »كوزا ـ إيبك” اإلعالمية 

املرتبطة مبنظمة “غولن” اإلرهابية، متهامً من قبل األمن الرتيك بتمويل اإلرهاب.

أنور إبراهيم: تركيا صوت الضمير للعالم اإلسالمي

قال أنور إبراهيم، زعيم حزب »عدالة الشعب« املاليزي، إن تركيا هي 

»صوت الضمري بالنسبة إىل العامل اإلسالمي«، مشيدا بدورها »الرائد يف 

القضايا اإلنسانية«، وموقفها من قضية قتل الصحفي جامل خاشقجي، 

الكاتب  الشجاع من مأساة  تركيا ملوقفها  يقّدرون دور  قائال: »الجميع 

مجلس  بنية  إصالح  إىل  أردوغان  الرئيس  دعوة  مثَّن  كام  السعودي«. 

األمن الدويل، و »ينبغي أن تكون موضع اهتامم للجميع«. وأن تركيا، 

الفلسطينية، والروهنغيا، والالجئني،  القضية  العامل اإلسالمي، ملواقفها من  بالنسبة إىل  أنها صوت الضمري  برزت بقوة عىل 

الفقراء واملضطهدين مضيفاً: »عندما يتعلق األمر بالعدالة، فإن الرئيس أردوغان ال يساوم«. وحول تقييمه ملستوى العالقات 

بني تركيا وماليزيا، قال: »هناك تزايد يف التعاون مبجاالت االستثامر والسياحة، لكنها يف مستوى منخفض«. كام أبدى تأييده 

ملقرتح الرئيس أردوغان باستخدام العملة املحلية يف التعامل التجاري بني الدول املسلمة«، مشرياً إىل أن »هيمنة الدوالر 

ألحقت بالعديد من دولنا الكثري من الخسائر، لذا ينبغي لنا عىل املستوى الثنايئ عىل األقل، التعامل بالعملة املحلية، والحد 

من االعتامد عىل الدوالر تجارياً. ويف رده عىل سؤال حول دعوة الرئيس أردوغان إىل إصالح بنية مجلس األمن الدويل التابع 

لألمم املتحدة، ليس هناك ترتيبات دميقراطية يف األمم املتحدة، ينبغي أال يكون وجه العامل معتمدا عىل القوى الكربى، ما 

يدعو إليه الرئيس أردوغان ينبغي أن يكون موضع اهتامم للجميع«.

توتر جديد يف العالقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل

أعلنت الخارجية اإلرسائيلية، عن قرار الحكومة، عدم تعيني سفري وقنصل جديدين لها يف تركيا، ردا عىل رفض أنقرة إعادة 

سفريها إىل تل أبيب، وان القرار يأيت عمال مببدأ »املعاملة باملثل«. لكن بيان الخارجية اإلرسائيلية، أضاف »مع ذلك فإن من 

مصلحة إرسائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلومايس بينهام بالكامل«. وأبعدت تركيا السفري اإلرسائييل نائيه، واستدعت سفريها 

يف تل أبيب، عىل خلفية املجزرة التي ارتكبتها إرسائيل يف قطاع غزة منتصف مايو / أيار املايض بحق متظاهرين سلميني، 

وأسفرت عن مقتل العرشات منهم وجرح املئات.



      December  5  , 2018  || العدد 50   

6Page

نائب الرئيس التركي يدعو الدول املسلمة لبناء اقتصاد انتاجي

اقتصاد  بناء  إىل  أوقطاي،  فؤاد  الرتكية،  الجمهورية  رئيس  نائب  دعا 

انتاجي فّعال ويتمتع بقيمة عالية، بداًل من االستمرار يف االعتامد عىل 

الترصيحات  وجاءت  الزراعية.  املنتجات  بعض  أو  الخام  املواد  تصدير 

خالل الجلسة الختامية الجتامع الدورة الـ 34 للجنة التعاون االقتصادي 

عىل  وشّدد  اإلسالمي.  التعاون  ملنظمة  التابعة  »كومسيك”،  والتجاري 

التي  الهيكلية  االقتصادية  اإلصالحات  لتطبيق  برسعة  التحرك  رضورة 

تدعم االنتاج ذي القيمة املضافة وتحّسن مناخ االستثامر. مضيفاً: “علينا 

اتخاذ خطوات يف سبيل بناء هذا االقتصاد من خالل تنويع منتجاتنا ورشكائنا التجاريني وخاصة بني دول منظمة التعاون 

اإلسالمي”. مشرياً إىل أن حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من التجارة العاملية، بلغ 9.5٪ عام 2017، وهي تشمل ٪23 

من إجاميل عدد سكان العامل.

ثانيًا قضية األسبوع
تقرير للبنتاغون عن العالقات التركية األمريكية

أورد تقرير عرضته وزارة الدفاع األمريكية عىل الكونغرس 

الوضع  ويتناول  الجاري،  الثاين  ترشين   / نوفمرب  منتصف 

بأن تركيا  الرتكية األمريكية بشكل شامل،  للعالقات  الحايل 

الجناح  عىل  استثنايئ«  اسرتاتيجي  جيو  مبوقع  »تتمتع 

تركيا  تتقاسم  ولذلك  األطليس،  شامل  لحلف  الجنويب 

والواليات املتحدة مصالح إقليمية هامة. مشرياً إىل أن تركيا 

لديها ثاين أكرب جيش يف الناتو، مام يؤهلها الستخدام هذه 

القوة العسكرية من أجل مصالح الحلف.

كام قال التقرير أن لرتكيا خطة متزنة فيام يخص اإلنفاق الدفاعي الذي يقدر بحوايل 2٪ من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول 

عام 2024. واعترب أن تركيا يف نفس الوقت العب محوري يف منافسة القوى الرجعية، فضال عن الجهود املتعلقة بحملة 

مكافحة املنظامت اإلرهابية الدولية. مشرياً إىل أنه عىل الرغم من التوتر القائم بني البلدين، إال أن تركيا رشيك عسكري 

منتج يف العديد من القضايا، ويف مقدمتها املساهمة يف مهام القواعد والناتو. ولفت االنتباه يف هذا الصدد إىل سامح تركيا 

باستخدام قواعدها وموانئها ومضائقها من أجل عمليات الجيش األمرييك وفعاليات الدعم اللوجستي. كام أكد أن الجنود 

الرشق  يف  األمريكية  القيادة  عمليات  من  العديد  يف  تساهم  تركيا،  يف  املوجودة  األمريكية  الجوية  والوحدات  والرادارات 

األوسط وأوروبا والقيادة املركزية. وقال إن تعاون تركيا مع روسيا وإيران يف مجاالت محددة، وسجنها مواطنني أمريكيني 
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وموظفي بعثات أمريكية، ضمن قضايا االنزعاج األساسية بالنسبة إىل الواليات املتحدة. وشدد التقرير عىل وجود مصالح 

إقليمية مشرتكة هامة للواليات املتحدة وتركيا، عىل الرغم من تلك القضايا.

التقرير أشار إىل أن تركيا تعترب عالقة الواليات املتحدة مع تنظيم »ي ب ك / يب كا كا”، وامتناعها عن تسليم زعيم منظمة 

“غولن”، مبثابة عوامل تقوض عالقات البلدين. يف الوقت نفسه؛ تعترب تركيا املركبات الجوية والصواريخ الباليستية تهديدا 

أمنيا وإقليميا متزايدا ضدها، وهي منزعجة من بحثها منذ أعوام عن نظام دفاع جوي وصاروخي، وأن تركيا أعلنت مرارا 

التقرير أكد أن الواليات املتحدة ردت عىل هذه الخطوة بالتحذير من  اتفاقية رشاء صواريخ »إس 400«. لكن  استكامل 

تأثريها السلبي عىل العالقات الثنائية، ودور تركيا داخل الناتو، فضال عن احتامل تعرض تركيا لعقوبات أمريكية، وتعريض 

حقوقها يف رشاء وصناعة مقاتالت »إف 35« للخطر، وإمكانية تراجع قدرتها عىل العمل املشرتك مع الناتو، وظهور نقاط 

ضعفها بسبب االعتامد املتزايد عىل روسيا. وتطرق التقرير إىل مشاركة تركيا يف برنامج مقاتالت »إف 35«، والذي انخرطت 

فيه عام 2002، واستثمرت حوايل 1.25 مليار دوالر حتى الوقت الراهن، وتنوي رشاء 100 طائرة من طراز »إف 35 إيه«.

استعرض التقرير البدائل التي تقدمها الواليات املتحدة لرتكيا، مبينا أن إدارة واشنطن أعدت حزمة قادرة عىل تلبية جميع 

احتياجات تركيا الدفاعية، وتضمن نظاما جويا وصاروخيا قويا، وميكنه العمل مع الناتو. ويف رسالة كتبها إىل الكونغرس يوم 

7 متوز / يوليو املايض، اعرتض وزير الدفاع األمرييك جيمس ماتيس عىل وقف بيع مقاتالت »F35” إىل تركيا. مؤكداً أن هذه 

الخطوة ستشكل أزمة يف سلسلة التوريد، وترفع أسعار هذه الطائرات.

ثالثًا: حدث األسبوع
أردوغان ُيجري لقاءات ُمختلفة ىلع هامش قمة العشرين

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان عىل هامش قمة مجموعة الدول الـ 20 الصناعية يف العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، 

الرئيس  الزعامء،  بني  من  بلدان،   8 وحكومات  دول  رؤساء  مع 

األمرييك دونالد ترمب والرويس فالدميري بوتني، والصيني يش جني 

بينغ. يف اليوم األول من القمة شارك أردوغان مع القادة والزعامء 

يف الصورة التذكارية، وحرض بعد ذلك الجلسة األوىل للقمة، بشعار 

»مستقبل عادل ومستدام«.

نظريه  مع  دقائق  لبضعة  أردوغان  التقى  األوىل،  الجلسة  وقبيل 

مع  لقاءاته  الجلسة  انتهاء  بعد  ليواصل  ترمب،  دونالد  األمرييك 

الوزراء  الرتيك مع رئيس  الرئيس  التقى  انتهاء جلسة »مستقبل عادل ومستدام«،  الحكومات. وفور  الزعامء ورؤساء  باقي 

الهولندي مارك رويت، واستمر لقائهام ملدة 50 دقيقة. وبعد ذلك اجتمع أردوغان مع نظريه الصيني يش جني بينغ، ملدة نصف 

ساعة، وأعقب ذلك لقاء مع نظريه التشييل سيباستيان بينريا، ملدة 35 دقيقة.
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ويف اليوم الثاين من أعامل القمة، استهل أردوغان لقاءاته الثنائية باالجتامع مع رئيس الوزراء الياباين شينزو آيب، ملدة 40 

دقيقة. وعقب االنتهاء، اجتمع أردوغان مع نظريه الرويس فالدميري بوتني، وهو االجتامع الثامن للزعيمني خالل العام الجاري. 

ليلتقي بعد ذلك مع الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري، ملدة نصف ساعة، ليعقبه بلقاء مع نظريه األمرييك دونالد ترمب، 

ملدة 50 دقيقة.

دول  حكومات  ورؤساء  زعامء  مع  لقاءاته  أردوغان  واختتم 

مجموعة العرشين، باجتامع مع رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا 

ماي، ملدة 40 دقيقة. وانطلقت أعامل القمة الجمعة املاضية، 

وشهدت عىل هامشها العديد من اللقاءات الثنائية بني الزعامء، 

واختتمت أمس السبت. وركزت قمة العام الحايل، عىل توسيع 

خصوًصا  الحامئية،  النزعات  تصاعد  رغم  عاملياً،  الحرة  التجارة 

لدى الواليات املتحدة األمريكية.

رابعًا: المشهد االقتصادي
الرئيس أردوغان: اقتصاد تركيا مبني ىلع ركائز متينة

يف منتدى العمل الرتيك الفنزوييل بالعاصمة كاراكاس، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن اقتصاد البالد مبني عىل ركائز 

العقوبات األحادية  الرئيس أن بالده ال تقر  الهجامت ومحاوالت عرقلة تقدمه«. وبنّي  أداء قويا رغم كافة  متينة، ويقدم 

والتقييد التجاري، فهي خطأ كبري، تزيد عدم االستقرار. وتابع: »من غري املمكن تسوية القضايا السياسية عرب معاقبة شعب 

أن  التاريخ«. وأكد  ثابتة يف  بأكمله، وهي تجربة مريرة 

البلدان يف  تركيا تتبع موقفا حياديا وتتعاون مع جميع 

إطار نظام تجاري شفاف قائم عىل القواعد. 

تجاربه  ملشاطرة  بالده  استعداد  عن  أردوغان  وأعرب 

بالفائدة  يعود  مبا  الفنزويليني  األصدقاء  مع  االقتصادية 

عىل كال البلدين. وبنّي أن حجم التجارة بني تركيا ومنطقة 

الكاريبي وأمريكا الالتينية ارتفع من 7 مليارات دوالر يف 

2016 إىل 9.2 مليار دوالر يف األشهر التسعة األوىل من 

استغالل  الجانبني،  كبرية، وأن عىل كال  واستثامرية  اقتصادية  إمكانات  تركيا وفنزويال متتلكان  أن  أردوغان  2018. وأوضح 

هذه الفرصة وتعميق العالقات التجارية عىل أساس الربح املتبادل. مضيفاً: “اجتامعات اليوم، مهمة جدا لتطوير عالقاتنا 

اللجنة  آلية  أسسنا  قد  سنكون  التنفيذ،  حيز  االتفاقات  تلك  تدخل  أن  وبعد  االتفاقيات،  من  عددا  وسنوقع  االقتصادية، 

االقتصادية املشرتكة”. 
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“الديار” القطرية تتولى إعادة تطوير منطقة السليمانية

ملرشوع  األساس  حجر  القطرية؛  الديار  رشكة  وضعت 

التاريخية يف اسطنبول،  إعادة تطوير منطقة السليامنية 

الرتكية،  العمراين  والتخطيط  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 

ويتكون  مربع،  مرت  ألف   102 املرشوع،  “مساحة  وتبلغ 

من مبان سكنية وتجارية وفنادق، وطرق وأماكن مشاة، 

ومواقف سيارات، إضافة إىل إعادة تطوير املواقع األثرية 

تكلفة  وتبلغ  والنوافري.  واآلبار  املساجد  مثل  والرتاثية 

 851) قطري  ريال  مليارات   3.1 املرشوع،  يف  االستثامر 

مليون دوالر)؛ ومن املفرتض أن يتم االنتهاء من املرشوع بحلول 2023. ومرشوع إعادة تطوير منطقة السليامنية، يهدف إىل 

بناء الهياكل الرتاثية وتطوير املنطقة ككل ملا متثله من قيمة ثقافية وتراثية وتاريخية.

واردات السياحة العالجية يف تركيا 1.5 مليار دوالر

العالجية يف تركيا بلغت مليارا ونصف مليار دوالر  السياحة  الدين قوجا، إن واردات قطاع  الرتيك فخر  الصحة  قال وزير 

أمرييك، وال نرى هذا كافياً، ونفكر يف زيادة هذا الرقم خمسة أضعاف لغاية 2023«. وحول مجاالت العالج األعىل يف تركيا، 

قال أوضح الوزير أن علم األورام، والعيون، وجراحة الدماغ، والعالج اإلشعاعي، تأيت يف مقدمة ما يبحث عنه املرىض. مشرياً 

إىل أسباب اختيار تركيا للعالج؛ هي موقعها الجغرايف املميز، حيث تبعد تركيا أربع ساعات بالطائرة عن 1.5 مليار نسمة، 

ذات مستوى دخل متوسط وعاٍل، مام يجعل قطاع السياحة العالجية هدفا اسرتاتيجيا كبريا. بجانب البنية التحتية للقطاع 

الصحي الذي يحتل مرتبة جيدة جدا يف التكنولوجيا والكوادر الطبية، بجانب أسعار الخدمات الطبية األقل كلفة يف العامل.

معرض إكسبو للمنتجات الحالل يفتح أبوابه للزوار 

إكسبو  ملعرض  السادسة  الدورة  إسطنبول،  مدينة  استضافت 

العاملية للحالل«، للدول األعضاء يف  للمنتجات الحالل »القمة 

منظمة التعاون اإلسالمي، بجانب إسبانيا والهند وكوريا الجنوبية 

وهولندا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وتايالند. ويشارك يف نسخة 

وأجنبية،  محلية  رشكة   250 من  أكرث  للمعرض  الحايل  العام 

الغذاء والتمويل والسياحة واملستحرضات  مختصة يف مجاالت 

التجميلية والصحة والتغليف واألزياء. كام يشارك أكرث من 500 

خبري يف مجال املشرتيات من أسواق يف الرشق األوسط، ووسط 

وغرب القارة األوروبية، ومنطقة البلقان، والقارة اإلفريقية. باإلضافة إىل ممثلني عن مؤسسات وهيئات من أكرث من 70 دولة، 
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وممثلون عن عامل األعامل، وعلامء مختصون يف مجاالت متنوعة، وتجاوز عدد زوار املعرض هذا العام 40 ألف زائر محيل 

وأجنبي، ويبلغ حجم سوق منتجات الحالل يف العامل، نحو 4 تريليونات دوالر.

مطار إسطنبول الجديد مركز عاملي للنقل والشحن الجوي

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الرتكية، إيلكر آيجي، 

الجوي،  للنقل  الجديد سيغدو مركزًا عامليا  أن مطار إسطنبول 

نظراً لإلمكانات الكبرية التي يتمتع بها، حيث بدءت الرحالت 

الجوية يف املطار منذ شهر، ونقل عربه 36 ألف مسافر، عرب ثالث 

رحالت داخلية ورحلتني خارجية يومياً، وبحلول 2030 ستمتلك 

تركيا مبطارها الجديد 700 طائرة، وسريتفع عدد املسافرين إىل 

أكرث من ضعف ونصف ضعف الرقم الحايل، وتحقيق إيرادات 

بقيمة 73 مليار لرية تركية عام 2025، ما يساوي 4.9٪ من الناتج 

اإلجاميل املحيل حينها. وسيبلغ حجم الشحن يف املرحلة األوىل من املطار 2.5 مليون طن وبعد االنتهاء من املطار كامال، 

سيبلغ 5.5 ماليني طن سنويا، ما يعني تحّول إسطنبول إىل أكرب مدينة لشحن البضائع يف العامل، حيث يوجد باملطار مركز 

لصيانة الطائرات تبلغ مساحته 700 مرت مربع، وهو من املراكز القليلة يف العامل. منذ تشغيله؛ وفّر املطار بشكل مبارش فرص 

عمل لـ 36 ألف شخص، وسريتفع هذا العدد يف األشهر القليلة القادمة إىل 120 ألف شخص، وعند االنتهاء من املطار سيوفر 

225 ألف فرصة عمل، كام سيخلق مليون ونصف املليون فرصة عمل بشكل غري مبارش.

خامسًا: إعرف تركيا
الببغاوات الخضراء.. لوحات بديعة تزين إسطنبول

أرساب من الببغاوات الخرضاء وببغاوات »ألكساندرين”، بدأت تغزو يف السنوات األخرية إسطنبول، لتحل ضيفة مبجلة عىل 

املدينة الرتكية. طيور بديعة تزين الحدائق واملساحات الطبيعية الخرضاء، فتصنع لوحات جميلة ومحببة للسكان والسياح 

الوافدين عىل املدينة، ممن يأرسهم منظر األرساب محلقة، أو عىل فروع األشجار والنباتات.

ببغاوات خرضاء أو طيور الدرة الهندية كام يسميها البعض، وببغاوات »ألكساندرين”، نسبة إىل اإلمرباطور ألكسندر األكرب 

أحد ملوك مقدونيا اإلغريق، تتواجد هذه الببغاوات يف إسطنبول عىل شكل أرساب، وتحظى باهتامم كبري من أهايل املدينة 

والسياح بفضل األصوات الجميلة التي تصدرها. وتنترش الببغاوات منذ نحو 40 عاما يف أحياء متنوعة من املدينة، وشوهدت 

الببغاوات يف إسطنبول ألول مرة عام 1976، واستقرت يف البداية يف حديقة »غولهانة” ألنها تحتوي عىل أشجار كبرية جدا، 

ومالمئة ملعيشتها مثل أشجار امليس، والدلب، فضال عن كستناء الحصان”.
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بإسطنبول، وخاصة يف حديقتي »غولهانة”، و«إمريغان”، وهضبتي  الحدائق والغابات  الببغاوات يف  املمكن مشاهدة  من 

“تشامليجا”، وغابة أتاتورك يف فلوريا، وغابة بلغراد. وتتخذ الببغاوات الخرضاء من مناطق رشق آسيا والهند ونيبال ووسط 

إفريقيا موطنا لها، ومنها انترشت يف عموم أوروبا، وأمريكا وجنوب إفريقيا وأسرتاليا. وتعترب الببغاوات الخرضاء من الطيور 

املسيطرة، كام أن عددها يشهد ارتفاعا مطردا، كام هو الحال يف تركيا، فقد كان عددها قبل 15 عاما ال يتجاوز عرشات 

األزواج، لتبلغ اليوم املئات. تُعد هذه الطيور من أذىك الحيوانات حول العامل، ولذا ميكنها التأقلم مع املناطق بسهولة. وتعتمد 

يف الغذاء عىل نباتات مختلفة، كام أنها جيدة جدا يف بناء األعشاش، وتتواجد عىل شكل مجموعات كبرية، ما يساهم يف 

تعاونها عىل حامية نفسها من األعداء«.

تتمتع هذه الببغاوات بقدرة عىل مقاومة الطقس البارد نسبيا، عىل غرار املناخ السائد يف إسطنبول، يف حني أنها غري قادرة 

عىل العيش يف أماكن أبرد مثلام هو عليه الحال يف واليتي سيواس وأررضوم. وتتميز الببغاوات الخرضاء عن سواها من حيث 

اللون، ما يجعلها ال تلفت األنظار عىل األشجار، وبالتايل ال تتعرض للكثري من املضايقات، ما يؤدي إىل تكاثرها بسهولة«.

سادسًا: شخصية المشهد
عصمت إينونو .. وريث مصطفي كمال أتاتورك

ولد مصطفى عصمت حاج راشد إينونو يوم 24 سبتمرب/أيلول 

كان  وقد  تركية،  وأم  كردي  من أصل  بأزمري، ألب   1884 عام 

والده مدير الدائرة القانونية يف مكتب القوات املسلحة الرتكية. 

تخرج يف املدرسة اإلمربيالية للهندسة الحربية ضابطا يف سالح 

يف  انخرط  ثم  العثامين،  بالجيش  والتحق   1903 عام  البنادق 

أنشطة جمعية االتحاد والرتقي.

قاتل يف عدة جبهات منها اليمن ورومانيا والقوقاز وفلسطني، 

ويف املواجهة مع بلغاريا يف حرب البلقان خالل الحرب العاملية األوىل، وكان يتقن العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

إضافة إىل الرتكية. عمل يف وظائف إدارية يف مكاتب وزارة الجيش بعد عودته إىل إسطنبول عقب هزمية العثامنيني أمام 

الرتكية بني عامي 1922  العامة  الهيئة  العاملية األوىل. شغل منصب رئيس  الحرب  اإلنجليز يف معركة مجدو بفلسطني يف 

و1924، وتوىل رئاسة الوزراء بعد إعالن االستقالل بني عامي 1923 و1924 وبني عامي 1925 و1937.

توىل منصب الرئيس الرتيك الثاين يف العهد الجمهوري منذ تاريخ 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1938، بعد وفاة أتاتورك، وبقي يف 

رئاسة الجمهورية حتى 22 مايو/أيار 1950 حني خرس حزب الشعب الجمهوري االنتخابات، وتوىل رئاسة الوزراء مجددا بني 

عام 1961 و1965. قاد تركيا باسم حزب الشعب الجمهوري الذي تبنى النهج العلامين ومبادئ الجمهورية من فكر أتاتورك، 

وكان من أشد املؤمنني مببدأ فصل الدين عن الدولة ورضورة االفرتاق بني تركيا الحديثة وماضيها العثامين ذي النزعة الدينية.

انخرط يف صفوف  املعركتني األوىل والثانية، ثم  اليونانية (1919-1922) وعرف خاللها ببطل  الرتكية  الحرب  ملع نجمه يف 
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الحركة الوطنية الرتكية يف األناضول بعد احتالل الحلفاء إلسطنبول يف 16 مارس/آذار 1920. توجه إىل أنقرة يف نفس العام 

ليقود الجبهة الغربية يف حرب االستقالل، وحصل هناك عىل لقب باشا الذي كان يوازي يف العهد العثامين رتبة لواء. شارك 

يف قيادة معارك اسرتجاع عدة مدن تركية من أيدي اليونانيني عام 1921، وحني هزمت اليونان يف العام 1922 قاد فريق 

التفاوض لتوقيع هدنة مودانيا واتفاقية لوزان.

فيها  فاز  التي   1950 عام  يف  الرئاسية  االنتخابات  عىل  أرشف  الدميقراطي  للنظام  بالتحول  تركيا  عىل  غربية  بعد ضغوط 

الحزب الدميقراطي بقيادة جالل أيدين الذي توىل حكم البالد فيام توىل عدنان مندريس رئاسة الوزراء. قاد املعارضة ملدة 

عرش سنوات، ثم عاد لرئاسة الوزراء بتحالفات حزبية عام 1961 إثر االنتخابات التي تلت انقالب الجيش عام 1960، حتى 

انتخابات 1965 التي خرسها حزبه كام خرس االنتخابات التي تلتها عام 1969 أمام سليامن دميرييل، ثم خرس رئاسة حزب 

الشعب الجمهوري أمام بولنت أجاويد عام 1972. تويف مصطفى عصمت حاج راشد إينونو يوم 25 ديسمرب/كانون الثاين 

عام 1973 ودفن مقابل رضيح أتاتورك يف أنيتكبري يف أنقرة وبني رصح كبري عىل قربه.

سابعًا: مقال المشهد
السعي لتحقيق السالم يحتاج سياسة خارجية مباِدرة.. 

مولود جاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا

تستضيف إسطنبول هذا األسبوع مؤمترين دوليني منفصلني يتعلقان مبوضوع الوساطة. يختص املؤمتر األول بالوضع السائد 

حالياً عىل خريطة الرصاع والقدرات التي متتلكها الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي عىل صعيد الوساطة. وأما الثاين 

فسيكون أوسع نطاقاً من األول، ويتضمن عقد جلسة يتم خاللها بحث الصالت بني التنمية املستدامة والسالم والوساطة، 

ومناقشة وجهات النظر املتعلقة بتحقيق التوازن فيام يخص مشاركة الجنسني يف عمليات الوساطة وسبل إرشاك الشباب 

يف هذه العمليات، ودور البيانات الكبرية والذكاء الصناعي يف تحليل النزاعات والوساطة. قد ينظر إىل هذه املؤمترات عىل 

أنها يف النهاية مجرد مؤمترات ليس إال، ولكن مؤمترات إسطنبول للوساطة أثبتت أن لها تأثرياً كبرياً عىل خلق مفهوم مشرتك 

خاص مبوضوع وبرنامج العمل يف مجال الوساطة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وهي األمم  هامة،  دولية  منظامت  ثالث  يف  الوساطة  أصدقاء  مجموعة  رئاسة  يف  تشارك  التي  الوحيدة  الدولة  إن تركيا، 

املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة األمن والتعاون األوروبية؛ لذا فإن الفرصة سانحة أمامها لنرش نتائج مؤمترات 

الحادي والعرشين. ويف وقت يعتقد فيه  القرن  البرشية تحدياً مختلفاً يف  الدولية. ويف حقيقة األمر؛ تواجه  يف املنظامت 

كثري من الناس أن نصف الكأس ميلء عىل صعيد اإلنجازات التي تم تحقيقها يف مجال القانون الدويل، واملؤسسات الدولية 

والدميقراطية وسيادة القانون وإمكانية املساءلة، والتجارة الحرة واملساواة بني الجنسني وغريها من املجاالت األخرى؛ بدأ 

النصف الفارغ من الكأس يف إظهار نفسه، وكلنا يرى األعراض وهي ال تحتاج إىل التذكري بها مجدداً.

ومن بني النزعات املستجدة، ميكننا أن نذكر الحروب التجارية واألشكال الجديدة لالستغالل الدويل، واملنافسات الجيوسياسية 

عدم  وازدياد  اإلسالم،  ومعاداة  األجانب  ومعاداة  واإلرهاب  القومية  الدول  وتفكك  الكربى،  القوى  بني  بالوكالة  والحروب 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
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املساواة والظلم. والتحديات التي تواجه البرشية تلتهم املنجزات التي حققتها والفرص واإلمكانات التي متتلكها. أي جانب 

سيسود؟ يعتمد جواب هذا السؤال عىل مقدار العمل الذي ميكننا القيام به سوية من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وعىل 

الشكل الذي سنبدي به ردات أفعالنا يف مواجهة التحديات. وهناك نقطة وحيدة واضحة، أال وهي: إذا مل نبادر ومل منلك 

زمام األمور ومل نكن إنسانيني، فإن الجانب الرشير هو الذي سيسود. واملوقف املتمثل يف االنتظار واملراقبة مل يعد مقبوالً. 

لقد  الوضع يف سوريا مثاالً؛  لنأخذ  اإلرهابيني.  للقوة ضد  الفعيل  االستخدام  الوساطة إىل  السياسات من  وتختلف خيارات 

طهرت املقاربة الرتكية املباِدرة واإلنسانية منطقة تبلغ مساحتها 4000 كيلومرت مربع من تنظيمني إرهابيني هام »داعش« 

و “يب كا كا”/”ب ي د”/”ي ب ك«. ولو مل نتدخل لتعرض شعبنا عىل الدوام العتداءات هؤالء اإلرهابيني، وما كان باإلمكان 

التوصل إىل حل سيايس للأمساة السورية.

وتبذل تركيا كل ما بوسعها من جهود لتخفيف اآلالم اإلنسانية؛ فهي تستضيف أكرب عدد من الالجئني عىل صعيد العامل، 

وهي أكرث دولة تنفق عىل الالجئني، حيث إن النفقات التي ترصفها تركيا تتجاوز ما يرصفه أكرب اقتصاد يف العامل. ويف الوقت 

نفسه؛ تعمل تركيا جاهدة من أجل التوصل إىل اتفاقيات إلنقاذ حياة عرشات اآلالف، بل ومئات اآلالف من الناس، وتدعم 

الحل السيايس القائم عىل وحدة األرايض للجارة سوريا. وهناك سبب لطرح سوريا مثاال؛ إذ تُظهر لنا سوريا مرة أخرى أهمية 

التدخل، ألن نار الرصاع -إذا ما جرّت شعباً ما إىل دوامة الرصاع- اليشء الوحيد الذي ميكن التنبؤ به هو أنها تخلّف نتائج يف 

تلك الدولة ال ميكن التنبؤ بها. سيضيع جيل كامل بطريقة أو بأخرى، وسيكون املستقبل أيضاً قامتاً. وسيترضر الجميع، مبن 

فيهم أولئك الذين يبعدون آالف الكيلومرتات، إما من الهجامت اإلرهابية أو الصدمات االقتصادية أو الهجرات غري املنتظمة 

أو انعدام الضمري. ويجب علينا أن نأخذ هذا األمر عىل محمل الِجّد إذا ما اكتسبت التدخالت وتسوية الرصاعات عرب الطرق 

السلمية أهمية كبرية.

ويوجه هذا التقديُر الجهوَد التي تبذلها تركيا يف مجال الوساطة، لكونها ستستضيف يف هذا األسبوع يف إسطنبول برنامجاً 

تدريبياً لتطوير القدرات يف مجال الوساطة ومؤمترْي إسطنبول للوساطة، وذلك بصفتها الرئيس املشرتك ملجموعة أصدقاء 

الوساطة يف األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون األوروبية ومنظمة التعاون اإلسالمي. للمزيد

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/11/29/السعي-لتحقيق-السلام-يحتاج-سياسة-خارجية-مبادرة


تركيا - اسطنبول - ينيبوسنا
 فزيون بارك - بلوك 3 الدور 6 - مكتب 64

هاتف: 902122272262+  املرصد: 905466624440+
E-Mail: elmrsad@eipss-eg.org

المعهد المصرى للدراسات

اسطنبول * تركيا


