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 2019ديسمبر  5املشهد التركي 
 رامي الجندي

 افتتاحية
أردوغان حول مذكرة التفاهم التي وقعتها في املحور السياس ي؛ تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب يتناول املشهد 

أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية، بأن بالده ستطبق االتفاقية ولن تسحب سفنها من البحر املتوسط. وفي الشأن 

نفسه؛ قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، بأن االتفاقية مع حكومة ليبيا الشرعية فتحت طريقا أمام تركيا. 

اء الرئيس رجب طيب أردوغان لزعماء أوروبا كتاب "تركيا العضو القوي في التحالف االستراتيجي". باإلضافة إلى إهد

ودعوته في الوقت نفسه للناتو لتحديث نفسه ولدعم تركيا بمواجهة اإلرهاب. بجانب بيان لوزارة الدفاع التركية أن 

لندن الرباعية: اتفق الرؤساء على وقف جميع أنقرة تقوم بكامل واجباتها في الدفاع عن قيم الناتو. وبخصوص قمة  

الهجمات ضد املدنيين بسوريا. كما يتناول املشهد تصريحات الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أن تركيا قد تلجأ إلى 

روسيا أو الصين للحصول على مقاتالت. وتصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أنقرة تعلم مكان 

الثاني بمنظمة "غولن" اإلرهابية عادل أوكسوز. وإصدار وكالة األناضول لألنباء كتاب "كفاح تركيا  تواجد الرجل

؛ تصريح للمتحدث باسم حزب العدالة   3إرهابيا أجنبيا إلى بالدهم في    21ضد داعش". وترحيل تركيا 
ً
أسابيع. وأخيرا

 االحتالل، تصّعد العنف. والتنمية عمر جليك، أن كل طوبة توضع في فلسطين املحتلة من طرف

وفي قضية األسبوع، يستعرض املشهد مشروع خط "تاناب" للغاز الطبيعي. وفي حدث األسبوع؛ يستعرض املشهد 

 مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا، وتداعيات املذكرة واالعتراضات عليها من مصر واليونان.

وزير الخزانة، برات البيرق، أن املؤشرات تظهر تسارع نمو االقتصاد التركي. تصريحات وفي املشهد االقتصادي؛ 

 "BIST 100٪ حتى نوفمبر املاض ي. وصعود مؤشر بورصة إسطنبول "51.8بجانب تراجع عجز ميزان تجارة تركيا 

شركات  6كة مليارات دوالر. ومشار  7في نوفمبر املاض ي. والكشف عن استثمار جديد لدولة قطر في تركيا بـ  8.5٪

؛ أكثر من  فلسطينية في معرض اكسبو للمنتجات الحالل بإسطنبول 
ً
 مليون سائح يزورون أنطاليا التركية.  15. وأخيرا

نبذة عن الطابو التركي. أما شخصية املشهد لهذا األسبوع، فهي السلطان سليم األول. وفي محور اعرف تركيا: يقدم 

 
ً
؛ يتناول املشهد مقاال

ً
  بعنوان: ما أهمية االتفاقات األمنية والبحرية بين تركيا وليبيا؟ الكاتب: د. علي باكيروختاما
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 أواًل: املشهد السياسي
 أردوغان: سنطبق االتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط

الرئيس رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن شّدد 

 التنقيب من شرق البحر املتوسط، وستطبق االتفاقية التي

أبرمتها مع ليبيا بجميع بنودها. واستقبل الرئيس أردوغان، رئيس 

املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، 

بمدينة إسطنبول. ووقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم؛ األولى 

يادة على حول التعاون األمني والعسكري، والثانية حول الس 

املناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي. وقال أردوغان إنه يجب إدراك أنه لم يعد 

باإلمكان تحقيق النتائج من خالل فرض أمر واقع، وال يمكن ألي بلد أن يجعل غيره يتخلى عن حقوقه من خالل 

في منطقة شرق املتوسط، وأنها لن تسحب سفنها املحمية من قبل   الترهيب. ولفت إلى مواصلة تركيا أعمال التنقيب

 إلى أن 
ً
البحرية التركية. ودعا أردوغان إلى تحويل الطاقة إلى أرضية للتعاون بدال من أن تكون أداة للصراع. مشيرا

من احتياطيات  ٪70تركيا تقع في نقطة تقاطع البلدان املنتجة واملستهلكة للطاقة بفضل موقعها االستراتيجي، وأن 

٪ من احتياطيات النفط على وجه األرض، موجودة داخل حدود البلدان املجاورة لتركيا. ولفت 60الغاز الطبيعي، و

عامليا، كأكبر سوق للغاز الطبيعي، وهي تسعى لتوسيع  18أردوغان إلى أن تركيا تحتل املرتبة الرابعة أوروبيا، والـ 

 قدرات التخزين لديها.

 اقية مع حكومة ليبيا الشرعية فتحت طريقا أمامناأقطاي: االتف

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن االتفاقية التي أبرمتها 

 بالده مع الحكومة الشرعية الليبية فتحت طريقا أمام تركيا.

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا أبرمت االتفاقية مع ليبيا في ظل 

قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي  محاولة

وأوضح أن تركيا أبرمت مع ليبيا اتفاقية  البحر املتوسط.

وأضاف: االتفاقية التي أبرمناها  املنطقة االقتصادية الخالصة.
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ن شاهدين مع الحكومة الليبية الشرعية، فتحت الطريق أمام تركيا في املنطقة املمتدة من تركيا إلى ليبيا، وسنكو 

 على نتائج ذلك سوية.

 أردوغان يهدي زعماء أوروبا كتاب "تركيا العضو القوي في التحالف االستراتيجي"

أهدى الرئيس رجب طيب أردوغان، كتاب "تركيا العضو القوي 

 في التحالف االستراتيجي"، بلغاته األربع، التركية، والفرنسية،

واإلنجليزية، واألملانية، لكل من الرئيس الفرنس ي إيمانويل 

واملستشارة األملانية أنجيال ميركل، ورئيس الوزراء  ماكرون،

البريطاني بوريس جونسون، خالل القمة الرباعية التي جمعتهم  

في لندن. ويحتوي الكتاب معلومات مفصلة حول مساهمات 

تركيا في حلف شمال األطلس ي "ناتو"، واملهمات التي أشرفت عليها داخل الحلف. كما تطرقت فقرات الكتاب، إلى 

جهات نظر تركيا والدول األخرى حول الناتو، وما تنتظره أنقرة من الحلف، خصوصا في موضوع مكافحة اإلرهاب. و 

وتناولت إحدى الفقرات توقعات تركيا املتعلقة بمساهمة دول الحلف املانحة في إنشاء املنطقة اآلمنة، شمالي سوريا. 

ة جديدة في سوريا"، اللذين أصدرتهما دائرة االتصال كما ينتظر عرض كتابي "كفاح تركيا ضد اإلرهاب"، و"حيا

 بالرئاسة التركية، في وقت سابق، خالل قمة زعماء الحلف املزمعة األربعاء، في لندن.

 أردوغان يدعو "الناتو" لتحديث نفسه ولدعم تركيا بمواجهة اإلرهاب

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، حلف شمال األطلس ي الناتو، 

 سه ملواجهة التهديدات، وشدد أن أنقرة تنتظرإلى تحديث نف

التنظيمات اإلرهابية. من حلفائها دعما مطلقا في كفاحها ضد 

وأوضح أن على حلف الناتو تقوية نفسه أكثر في مواجهة 

التهديدات، حتى ال تضطر الدول األعضاء للبحث عن بدائل. 

وأضاف: كافة أعضاء الناتو ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ 

مواقف صارمة تجاه كافة التنظيمات اإلرهابية. وأردف: في حال 

تخذ في قمة  لم يصّنف حلفاؤنا في
ُ
الناتو منظمة نحاربها على أنها إرهابية، فإننا سنواجه أي خطوات يمكن أن ت
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الناتو. وأوضح أردوغان أن القمة الحالية لزعماء الناتو، تعقد في فترة يشهد فيها األمن الدولي تهديدات متنوعة 

يد العالقات البناءة القائمة على ناجمة عن حالة الغموض املنتشر على مستوى العالم. وتابع بهذا السياق: نؤ 

التفاهم املتبادل مع الصين التي نعتبرها قوة ناشئة، وروسيا واحدة من القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، وعالقاتنا مع 

روسيا وباقي البلدان، ليست بديلة لعالقاتنا مع الناتو بل متممة لها. وشدد الرئيس على وجوب أن يكون الحلف أكثر 

التهديدات اإلرهابية، مبينا أن أنقرة تنتظر من حلفائها مزيدا من التضامن إزاء الهجمات التي تتعرض لها   حزما تجاه

 تركيا، خاصة أن أنقرة تتبنى أدوارا مهمة في مكافحة اإلرهاب ووقف موجات الهجرة.

 وزارة الدفاع: نقوم بكامل واجباتنا في الدفاع عن قيم الناتو

التنسيق والتحليل في وزارة الدفاع قال مدير فرع التخطيط و 

التركية، العقيد أولجاي دنيزر، لدى استعراضه مساهمات تركيا 

في الناتو في العاصمة أنقرة؛ إن الدولة التركية تؤدي واجباتها على 

باقي  أكمل وجه في الدفاع عن القيم املشتركة التي تتقاسمها مع

حلفائها في الناتو. وأوضح أن تركيا ساهمت منذ انضمامها للناتو 

لدوليين، وأن ، في إحالل األمن واالستقرار ا1952فبراير  18في 

حلف شمال األطلس ي، ما زال حلفا موثوقا ورادعا وقابال 

: شاركنا في  
ً
، ونخطط للمشاركة 2019عسكريا، خالل    414مناورة للناتو من خالل عام ألفين و  23لالستمرار. مضيفا

حقوق داخل الحلف، في املناورات التي ستجرى العام املقبل، وأشار إلى أن الدول األعضاء في الناتو، متساوون في ال

وأن لتركيا حق الفيتو. ولفت إلى أن تركيا ساهمت بشكل فعال في انتهاء الحرب الباردة، مبينا أن تركيا شاركت في 

العديد من العمليات التي أجرتها الناتو خارج حدود القارة األوروبية. وأكد أن تركيا هي واحدة من أكثر الدول إسهاما 

ثاني أكبر جيش في الحلف، وأن القوات التركية تتولى توفير أمن مطار حامد قرظاي منذ   في عمليات الناتو، وصاحبة

 .2015عام 
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 قمة لندن الرباعية: يجب وقف جميع الهجمات ضد المدنيين بسوريا

اتفق زعماء تركيا وأملانيا وبريطانيا وفرنسا، على ضرورة وقف 

شمال  إدلب،جميع الهجمات ضد املدنيين في سوريا، بما في ذلك 

ه على غربي البالد. جاء ذلك في بيان للحكومة البريطانية نشرت

موقعها اإللكتروني، عقب قمة رباعية حول سوريا، في لندن، 

جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنس ي 

إيمانويل ماكرون، واملستشارة األملانية أنجيال ميركل، ورئيس 

والدفاعية بين  الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وبحث الزعماء األربعة؛ الشراكات االستراتيجية واالقتصادية

بالدهم، واتفقوا على أهمية تعميقها بشكل أكبر، بما في ذلك من خالل الناتو. ونقل عن الزعماء قولهم إنهم 

سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق عودة آمنة ومستدامة وطوعية لالجئين، وإنه يجب االستمرار في محاربة 

اللجنة الدستورية، وأهمية قرار مجلس األمن الدولي رقم  اإلرهاب بجميع أشكال. كما أعربوا عن دعمهم عملية

2254. 

 ترامب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتالت

قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا 

. 35-إف أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتالت

ل وأردف: تركيا ال ترغب في اللجوء إلى دول أخرى من أجل الحصو 

على طائرات حربية، هم يريدون شراء أفضل املقاتالت، ويريدون 

شراء أعداد كبيرة من املقاتالت وقد دفعوا إلى اآلن مليارات 

الدوالرات. وأوضح ترامب أن الواليات املتحدة األمريكية تتمتع 

ري، أسفرت عن نتائج بعالقات جيدة مع تركيا، وأن االتفاق املبرم بين البلدين حيال األوضاع في الشمال السو 

إيجابية. وتابع: تركيا ساعدتنا كثيرا في عملية القضاء على البغدادي، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل مّما فعلته، 

 وأكد أن تركيا حليف جيد في حلف شمال األطلس ي.
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 صويلو: نعرف مكان تواجد الرجل الثاني بمنظمة "غولن" اإلرهابية

كي سلمان صويلو، ان سلطات بالده تعرف قال وزير الداخلية التر 

غولن اإلرهابية  مكان تواجد عادل أوكسوز، املطلوب البارز في منظمة

. وأوضح أن بعض 2016لتي نفذت محاولة انقالب منتصف يوليو ا

الدول ما زالت تسعى لتحقيق بعض املصالح عبر استخدام منظمة 

غولن اإلرهابية، لهذا فإنه من املنتظر أن تحدث بعض املحاوالت 

: الواليات املتحدة 
ً
إلعادة نشاط املنظمة في الداخل التركي. مضيفا

بزعيم هذه املنظمة اإلرهابية، وتحافظ على قوة املنظمة االقتصادية، ونحن ندرك ذلك األمريكية ما زالت تحتفظ 

ونعلم باألنشطة التي تقوم بها املنظمة. وأردف أيضا: أملانيا وبعض الدول األوروبية، تستضيف أشخاصا تورطوا في 

نقالبية. وأرسلت تركيا منتصف محاولة االنقالب الفاشلة، وهذه الدول تدرك بأن هؤالء متورطون في املحاولة اال 

، مذكرة إلى السلطات األملانية تطالب بتسليم أوكسوز، وهو أحد املخططين األساسيين 2018أغسطس/آب 

، واسمه مدرج على الئحة املطلوبين للقضاء التركي، 2016لالنقالب الفاشل الذي شهدته تركيا منتصف يوليو/ تموز  

 ة "غولن" اإلرهابية.ويعتبر الرجل الثاني األبرز في منظم

 كتاب "كفاح تركيا ضد داعش".. أحدث إصدارات األناضول

أصدرت وكالة األناضول، كتابها "كفاح تركيا ضد داعش"، الذي 

 يسلط الضوء على محاربة تركيا للتنظيم اإلرهابي. ويستعرض

الكتاب الذي صدر بالتركية والعربية واإلنجليزية، ظهور وانتشار 

هيار داعش، وتمدده في العراق وسوريا، وهجماته في العالم، وان

وهيكله القيادي، والعمليات الدامية التي نفذها في تركيا، 

وحصيلة كفاح أنقرة ضد التنظيم، وتفاصيل عملية درع الفرات. 

نب، جعلها أكثر ويؤكد الكتاب، على أن وقوع تركيا بجوار العراق وسوريا، ومسار عبور املقاتلين اإلرهابيين األجا

البلدان تعرًضا لخطر داعش، حيث جاءت تركيا على رأس البلدان في قائمة أهداف التنظيم، وأوضح أن داعش بدأ 

. لكن تركيا كانت قد أدرجت التنظيم على قائمة 2014بتنفيذ هجمات إرهابية في تركيا اعتبارا من مارس/آذار 
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 304جمات اإلرهابية التي نفذها التنظيم في تركيا عن مقتل . وأسفرت اله2013سبتمبر/أيلول  30اإلرهاب في 

 شخصا. 1347مواطنين وإصابة 

 أسابيع 3إرهابيا أجنبيا في  21تركيا ترّحل 

 21رحلت السلطات التركية خالل األسابيع الثالثة األخيرة، 

إرهابيا أجنبيا إلى بلدانهم. وبحسب وزارة الداخلية، فإن عدد 

 938اإلرهابيين األجانب في مراكز الترحيل التركية، انخفض إلى 

من اإلرهابيين املرّحلين،  13إرهابيا. وأوضحت املعلومات أن 

يحملون الجنسية األملانية، إضافة إلى بلجيكيين وهولنديين 

ودنماركي وبريطاني وأمريكي وأيرلندي. وسبق ملتحدث الداخلية 

نوفمبر/تشرين الثاني املاض ي، بدء ترحيل اإلرهابيين إلى بالدهم. وقال  11أعلن في  التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن

متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل اإلرهابيين األجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم. ومطلع 

عناصر داعش من مواطني الدول نوفمبر املاض ي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بالده "ليست فندقا ل

 األخرى".

 جليك: كل طوبة توضع في فلسطين المحتلة تصّعد العنف

قال متحدث حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، إن كل طوبة توضع 

املنطقة. وأشار  في األراض ي الفلسطينية املحتلة تصّعد العنف في 

املتحدث إلى مصادقة وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت، على خطة 

مشروع بناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل الواقعة بالضفة 

املشروع سيؤدي إلى هدم مساكن الغربية املحتلة. ولفت جليك إلى أن 

الفلسطينيين في منطقة الحسبة، األمر الذي سيضاعف من معاناتهم. 

وقال إن هذه الوحدة االستيطانية تخالف القانون الدولي، ومفهوم حل الدولتين. وأضاف: كل مستوطنة جديدة 

عنف، ونهج يهدم مشروع حل الدولين، غير قانونية وكل طوبة توضع في املناطق املحتلة، هي خطوة تصّعد من وتيرة ال

 وأشار إلى أن تشييد املستوطنة الجديدة سيؤدي إلى تشكيل استمرارية استيطانية جغرافية في الحرم اإلبراهيمي.
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 ثانيًا: قضية األسبوع
 مشروع خط "تاناب" للغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة، فاتح دونماز، خالل 

أنابيب الغاز مشاركته بمراسم ربط خط 

العابر لألناضول "تاناب" مع خط األنابيب 

العابر لألدرياتيكي "تاب"؛ إن بالده لم تعد 

لديها مشاكل بأمن توفير الطاقة من الغاز 

الطبيعي؛ بفضل خط أنابيب الغاز العابر 

لألناضول "تاناب"، واستثمارات البنية 

التحتية للغاز الطبيعي. وتسعر بخطى واثقة 

مكان تصبح فيه دولة مركزية في  نحو اعتالء

مجال الطاقة، واتباع سياسة الربح املتبادل 

في مجال الطاقة، ورفع مستوى الرفاهية في 

املنطقة. وأكد الوزير أن تركيا تركز على 

الدور املوّحد والتوافقي للطاقة من أجل 

مصلحة كافة األطراف في املنطقة. وأن كل 

 دولة تعاملت مع تركيا لتحقيق هدف

مشترك ربحت، وهذا ما سنواصل إليه 

 7مستقبال. تبلغ تكلفة مشروع تاناب قرابة 

مليارات دوالر، وبدأ ضخ الغاز من أذربيجان 

عبر أنابيبه إلى تركيا نهاية يونيو/حزيران 

 و2018
ً
د منطقة كم ابتداء من والية أرداهان وانتهاء عن 850، ويبلغ طول أنابيب تاناب العابرة لألراض ي التركية ألفا

مليارات متر  6مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويخصص  16إبساال بوالية أدرنة، وسينقل الخط نحو 

مكعب منها لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية املتبقية إلى أوروبا، عبر خط األنابيب العابر لألدرياتيكي. 
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  870ويمتد خط "تاب" على مسافة 
ً
وسيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر لألناضول "تاناب" قرب الحدود  كيلومترا

 التركية اليونانية في منطقة كيبوي.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، في املراسم التي شارك فيها نظيره األذري إلهام علييف، إننا نشهد لحظة تاريخية 

و مشروع إقليمي ومشروع للسالم، وأنه رمز بالنسبة لبالدنا ومنطقتنا، وشدد بصورة خاصة على أن تاناب ه

للصداقة املتجذرة بين بلداننا قبل كل ش يء. وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "تاناب" هو أهم جزء من ممر الطاقة 

كيلومتر، وأنه مثال على الرؤية السلمية لتركيا. وأردف: مضينا  500آالف و 3املمتد من أذربيجان إلى أوروبا بطول 

بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية  2012تنفيذ مشروع تاناب كما هو مخطط منذ يونيو قدما في 

والخارجية والتوترات اإلقليمية. ولفت إلى أن أنقرة أوفت بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني املحدد للمشروع 

اب" إلى ضمان تأمين احتياجاتها من العمالق الذي يوصف بطريق الحرير للطاقة. وتهدف تركيا من خالل "تان

الطاقة، فضال عن املساهمة في أمن إمدادات الطاقة ألوروبا، ولفت إلى إنجاز املشروع بنجاح عبر الجهود الدؤوبة 

أعوام ونصف العام. وبعد ربط خطي "تاناب" و"تاب"، ستستفيد  7املشتركة لتركيا وأذربيجان وجورجيا، على مدار 

 إلى أن الكرة أصبحت في دول مثل بلغاريا وا
ً
ليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من املشروع. مشيرا

ملعب الدول األوربية املجاورة في الجانب اآلخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط. وأكد 

إلى الطرف األوروبي، متوقًعا استكماله على ضرورة استكمال مشروع "تاب" بأسرع وقت ممكن، لبدء ضخ الغاز 

 3.23نوفمبر/تشرين ثاني الجاري،  18. وبلغ حجم الغاز الذي وصل تركيا عبر "تاناب" لغاية 2020خالل العام 

 31مليار متر مكعب قي األعوام املقبلة ومن ثم إلى  24مليارات متر مكعب. ويتم التخطيط لرفع سعة "تاناب" إلى 

، بحضور رؤساء تركيا، وأذربيجان، 2017حقة. ووضع حجر أساس لـ "تاناب" في مارس/آذار مليارا في مرحلة ال 

وجورجيا جيورجي مارغفيالشفيلي. ويعد "تاناب" من أهم خطوط الغاز االستراتيجية التي تشرف عليها تركيا. فيما 

 من حقل "شاه دينيز 870يمتد خط "تاب" على مسافة 
ً
األناضول إلى تركيا ودول  " األذري الضخم عبر2كيلومترا

 االتحاد األوروبي.
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 ثالثًا: حدث األسبوع
 مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا

بعد استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 

لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في 

حكومتي  التركية، أن إسطنبول، أعلنت الرئاسة

البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، األربعاء املاض ي، األولى 

بشأن التعاون األمني والعسكري بين البلدين، 

والثانية بشأن السيادة على املناطق البحرية التي 

تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون 

. وردت الرئاسة التركية على الدول املعترضة الدولي

على مذكرتي التفاهم، بالقول: إن االتفاقية مع ليبيا 

ساهمت في تحديد قسم من الحدود الغربية 

للمناطق الخاضعة لتركيا في منطقة شرق املتوسط، 

وهذه االتفاقية وقعت وفقا للقانون الدولي، ووفقا 

تحدة، كما أن تركيا صاحبة أطول بر رئيس ي شرق املتوسط، والجزر املقابلة ملواد قانون البحار الخاصة باألمم امل

لهذا البر ال يمكنها إعاقة املنطقة البحرية التركية، وبالتالي فإن الجزر الواقعة خلف الخط الوسطي لبرين أساسيين؛ 

ند حساب مناطق التبعية ال يمكنها خلق منطقة سيطرة بحرية خارج مياهها اإلقليمية، إذ يؤخذ بعين االعتبار ع

 البحرية أطوال واتجاهات الشواطئ. 

وأضافت الرئاسة التركية؛ قبل توقيع االتفاقية مع ليبيا؛ دعت تركيا، مصر واليونان، إلجراء محادثات والتوصل الى 

 من القيام بهذه املباحثات، 
ً
يتم إلقاء تفاهم عادل، ومازالت تدعو لهذا األمر وهي مستعدة للقيام به، ولكن بدال

آالف ضعف  4اللوم على تركيا ورميها باالتهامات. في الوقت نفسه؛ تحاول اليونان كسب مساحة بحرية تصل لـ 

مساحة جزيرة ميس الصغيرة املقابلة للبر األساس ي التركي من خالل طرح ومنهج كاذب، وقد قامت اليونان من قبل 

من ساحلها لصالح اليونان، ومن خالل االتفاقية املوقعة ألف كيلومتر مربع    40بنفس الطريقة بجعل مصر تخسر  
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مع ليبيا، أوضحت تركيا وليبيا أنهما لن تسمحا أن يتم فرض األمر الواقع عليهما وال جعلهما يقبالن ما هو ضد 

مصالحهما. وبخصوص املباحثات؛ قال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا يمكنها إجراء املباحثات مع 

جميع الدول بشأن مناطق الوالية البحرية في البحر األبيض املتوسط باستثناء إدارة جنوب قبرص اليونانية. وشدد 

أوغلو على أن تركيا يمكنها خالل الفترة املقبلة أن تتخذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة على البحر 

ني الليبية؛ فقالت إن ليبيا تدرس خيارات الرد على أي األبيض املتوسط. أما وزارة خارجية حكومة الوفاق الوط 

تصعيد من الجانب اليوناني يتعلق بتوقيع ليبيا وتركيا مذكرات التعاون العسكري والبحري بينهما، بينما أكد وزير 

مع الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في اتصال مع سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا؛ أن املذكرة املوقعة 

 تركيا تأتي في إطار تعاون ليبيا مع جميع الدول من أجل املصالح املشتركة وفق ما يكفله القانون الدولي.

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استدعاء الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق لديها، وإمهاله حتى 

فاق املوقع مع تركيا، وهددت بطرده. كما أجرى السادس من ديسمبر/كانون األول الجاري إلبالغها بتفاصيل االت

وزير الخارجية املصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني، نيكوس دندياس، محادثات في القاهرة تناولت مذكرات 

التعاون الليبي التركي، حسب بيان للخارجية املصرية. وأشار البيان إلى توافق الجانبين على ما سمياه عدم شرعية 

ج مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصالحيات املقررة في اتفاق الصخيرات، وما وصفاه بالتدخل توقيع السرا

التركي السلبي في الشأن الليبي، بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا، كما وصف بيان الخارجية، 

تفاق ال يلزم أي طرف وال يؤثر على منظومة تعيين املذكرة التركية الليبية، بأنها معدومة األثر القانوني، وقالت إن اال

 الحدود البحرية في املتوسط ألنه غير شرعي.

ويرى الباحث السياس ي، صالح القادري، أن مصر وحلفاءها، إسرائيل وقبرص واليونان، هم املتضرر األكبر من 

دعمهم لقوات اللواء املتقاعد خليفة  االتفاقية العسكرية واألمنية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بسبب

حفتر. واعتبر أن الواليات املتحدة األميركية هي التي منحت الضوء األخضر لتركيا لتوقيع هذا االتفاق أو إعادته 

 أن أنقرة تهدف من توقيع 
ً
للواجهة، بهدف قطع الطرق أمام التوغل الروس ي في ليبيا لدعم قوات حفتر، مضيفا

ق أمام التحالف اإلسرائيلي املصري القبرص ي اليوناني، إلقصاء تركيا ولبنان وفلسطين من الغاز االتفاق لقطع الطري

املوجود بالبحر املتوسط. أما الكاتب واملحلل السياس ي الليبي، صالح البكوش، فأوضح أن هدف االتفاق الذي 

لبحرية، هو توسعة التفاق استراتيجي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبي حول التعاون األمني ومناطق الوالية ا
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، وأكد أن االتفاقية أوقعت مصر في تخبط كبير. واعتبر البكوش أن االتفاق جاء في 2014سابق تم توقيعه عام 

وقت هام لتعزيز التحوالت األخيرة في املوقف األميركي تجاه التحركات العسكرية لقوات حفتر بطرابلس، خاصة في 

من الروس يدعمون حفتر في تحركاته. أما االتحاد األوروبي، فقد واصل تبني سياسة  ظل وجود خبراء عسكريين

أحادية الجانب تجاه تركيا، في موقفه من اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية املبرمة بين أنقرة وطرابلس، وقال 

لتعامل معها في إطار القانون املتحدث باسم املفوضية األوروبية، بيتر سانتو: مهما كانت الخالفات، فإنه يجب ا

 الدولي وعالقات حسن الجوار.

 

  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 13 of 22 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 5, 2019     

 رابعًا: املشهد االقتصادي
 وزير الخزانة: المؤشرات تظهر تسارع نمو االقتصاد التركي

أكد وزير الخزانة واملالية التركي، براءت ألبيرق، أن النمو في 

 الرئيسيةاالقتصاد التركي مستمر في االرتفاع، وفقا للمؤشرات 

اض ي. املتعلقة بالتجارة الخارجية حتى نوفمبر/تشرين الثاني امل

وأوضح ألبيرق أّن التأثير اإليجابي لفترة التغيير وفترة التوازن في 

االقتصاد التركي، وانخفاض التكاليف وزيادة مؤشرات الثقة، أظهر 

نموا في القطاع الصناعي على أساس سنوي. وأضاف أن مؤشرات 

باملئة، سيتم   5دف النمو املتمثل بنسبة  الربع األخير تظهر تزايدا في نمو االقتصاد التركي. وأكد أنه من أجل تحقيق ه

التركيز على زيادة القيمة املضافة الصناعية وتسريع االنتعاش في االستثمار، وتعزيز قطاعي اإلنتاج والتوظيف. 

املاضية من  11وأوضحت بيانات وزارة التجارة التركية، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خالل األشهر الـ 

مليون دوالر. وأظهرت البيانات أن االقتصاد التركي  162مليارا و 25٪ على أساس سنوي، إلى 51.84، بنسبة 2019

 ٪.0.9شهد نموا خالل الربع الثالث بنسبة 

 ٪ حتى نوفمبر51.8تراجع عجز ميزان تجارة تركيا 

املاضية  11تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خالل األشهر الـ 

مليارا  25باملئة على أساس سنوي، إلى  51.84، بنسبة 2019من 

 11مليون دوالر. كان عجز امليزان التجاري خالل األشهر الـ  162و

مليون دوالر. وأوضحت أن  247مليارا و 52، بلغ 2018املاضية من 

الصادرات التركية بلغت خالل نوفمبر املاض ي صعدت بنسبة 

ليون دوالر، مشكلة رابع أعلى صادرات خالل العام الحالي. وأضافت أن صادرات األشهر م  214مليارا و  16٪ إلى  11.44

مليون دوالر.  67مليارا و 165، إلى 2018٪ مقارنة مع الفترة نفسها من 1.77من العام الحالي ارتفعت بنسبة  11الـ 

٪، 86.9شهرا بلغ    12٪، وعلى مستوى  86.8من العام الحالي    11وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خالل األشهر الـ  

 ٪.0.9٪، كما شهد االقتصاد التركي نموا خالل الربع الثالث بنسبة 75.6في حين كان العام املاض ي 
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 ٪ في نوفمبر8.5" يصعد BIST 100مؤشر بورصة إسطنبول "

٪ في  8.5" بنسبة BIST 100صعد املؤشر الرئيس ي لبورصة إسطنبول "

أكتوبر/ تشرين أول  املاض ي، مقارنة مع إغالقنوفمبر/ تشرين ثاني 

انات الرسمية للبورصة، أغلق املؤشر الرئيس ي السابق له. وبحسب البي

آالف نقطة في ختام جلسة الشهر املاض ي، الجمعة،   106.903عند 

ألف نقطة. يأتي  98.468مقارنة مع إغالق تعامالت أكتوبر البالغة 

الصعود، مدفوعا بتحسن ثقة املستثمرين واملعنويات االقتصادية، 

 19ل الدوالر، وظهور مؤشرات بطالة وتضخم متراجعة. وسجلت تعامالت وارتفاع أسعار صرف الليرة التركية مقاب

نوفمبر أدنى  1ألف نقطة، بينما سجلت تعامالت  107.528نوفمبر، أعلى قيمة للمؤشر خالل الشهر املاض ي عند 

 ألف نقطة. 98.462قيمة عند 

 مليارات دوالر في تركيا 7قطر تستثمر 

تزم إطالق استثمارات جديدة في أعلن مركز قطر للمال، أن الدوحة تع

العقارات والصيرفة.  مليارات دوالر، ستتركز في مجالي 7تركيا، بقيمة 

وقال الرئيس التنفيذي للمركز يوسف محمد الجيدة، إن قطر نالت 

العالم املاض ي، الحصة الكبرى من االستثمارات األجنبية في تركيا. وأكد 

أن الدوحة ستواصل استثماراتها في قطاعي الصيرفة والعقارات. وتابع: 

 10ستثمار فيها بقيمة التعّهد الذي قدمته قطر العام املاض ي لتركيا، باال 

 35مليارات دوالر، تم إنجاز 
ً
٪ منه. وأوضح أن االستثمارات هي نتاج العالقات السياسية الجيدة بين البلدين، الفتا

إلى أن عالقات أنقرة والدوحة تعود لقرون ماضية. وأشار إلى أن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، 

 أن هذه البلدان الثالث يمكنها نقل التمويل اإلسالمي إلى مرحلة وقطر بوابة إفريقيا و 
ً
الشرق األوسط، مؤكدا

 أنه يشكل 
ً
متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول املالي، باالستراتيجي، ملوقعه بين أوروبا والشعوب املسلمة، مبينا

 لجذب االستثمارات األجنبية املباشرة.
ً
 نموذجا
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 ون أنطاليا التركيةمليون سائح يزور 15أكثر من 

سائًحا، منذ مطلع  331ألًفا و 37مليوًنا و 15استقبلت مدينة أنطاليا، 

، التي تعد من أهم 2018رقًما قياسيا مقارنة مع العام الحالي، محققة 

الوجهات السياحية في العالم، وشهدت زيادة في عدد زائريها من السياح 

نوفمبر/ تشرين الثاني  30يناير/ كانون الثاني، و 1٪، ما بين 17بنسبة 

سائًحا، في الفترة  331ألًفا و 37مليونا و 15. واستضافت املدينة 2019

زائرا محليا. واحتل السياح  80ألفا و 593نفسها من العام الحالي، بينهم 

ماليين  5٪، وبلغ 16الروس صدارة قائمة الوافدين إلى أنطاليا، حيث ارتفع عددهم مقارنة مع العام املاض ي بنسبة 

٪ 15.5سائًحا، بارتفاع بلغ    725ألف و  602الثانية بمليونين وسائًحا. وحّل السياح األملان في املرتبة    160ألًفا و  524و

سائًحا. وحل في  917آالف و 705سائًحا، والبريطانيون بـ  628ألف و 802، تالهم األوكرانيون، بـ 2018مقارنة مع 

ان، التشيك، زائرا، تالهم السياح من هولندا، ورومانيا، وكازاخست 730ألفا و 548املرتبة الخامسة، البولنديون، بـ 

 والسويد.

 شركات فلسطينية تشارك في معرض اكسبو للمنتجات الحالل بإسطنبول 6

شركات فلسطينية معرض اكسبو السابع للمنتجات الحالل  6حضرت 

في مدينة إسطنبول. وانطلقت فعاليات املعرض للدول األعضاء بمنظمة 

التعاون اإلسالمي، في مركز أوراسيا للفنون واملعارض. وتعمل الشركات 

الفلسطينية املشاركة في املعرض بمجال التمور، ومنتجات البحر امليت، 

الفلسطيني، والزيوت العطرية، والزعتر والزيت واملخلالت.  والصابون 

وأكد وزير االقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، خالل زيارته لجناح 

فلسطين، أن املشاركة في هذا املعرض تعكس القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وهي خطوة مهمة في الترويج 

األسواق الدولية. وتحدث العسيلي عن مساع فلسطينية لزيادة حصة  للمنتجات الوطنية في الوصول إلى مزيد من

املنتج الوطني في السوق املحلية والدولية، والعمل على تنويع األسواق، إضافة إلى تشجيع االستيراد املباشر من 

 مختلف الدول.
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 خامسًا: اعرف تركيا
 الطابو التركي

ملكية عقار ما لشخص املذكور في السند، ويذكر فيها معلومات عن سند امللكية )الطابو(: هو الوثيقة التي تثبت 

العقار وأرقام املسح العقاري، وموقع العقار، وتصدر من قبل مديرية السجل العقاري، ال يعطى الطابو إال لصاحب 

سند العقار، وإذا امتلك العقار أكثر من شخص يعطى سند واحد يبين فيه حصة كل شخص منهم في العقار، ويبين  

الطابو، ملكية الشخص املذكور اسمه في سند العقار، وإذا ذكرت النسبة؛ فهذا يعني أّن هناك شريك، وأن 

الشخص املذكور اسمه يمتلك في العقار بقدر النسبة املذكورة في السند، كما أن الشركاء في العقار الواحد يعدون 

 ة في تركيا، وأهمها ما يلي:شركاء في كل أقسام العقار، ويوجد عدة أنواع لسند امللكي

سندات األراض ي الصالحة لإلعمار واألراض ي الزراعية: وهي العقارات التي يتم تسجيلها على أنها قطع فارغة صالحة 

أو غير صالحة لإلعمار، ويجب أن تقع ضمن منطقة تشملها خطة اإلعمار الكتساب صفة أرض صالحة لإلعمار، 

يعني أنه يمكن إقامة بناء عليها، أو تنظيم مشروع وأخذ رخصة البناء فوق هذه   ولكن اكتساب األرض لهذه الصفة ال

القطعة؛ فال بد من النظر والتدقيق من قبل البلدية املعنية بشأن وضع املنطقة ودخولها ضمن خطة اإلعمار، 

وما شابه. أما حيث إن القطعة املعنية ربما تكون واقعة على الطريق أو مخصصة لحديقة عامة أو منطقة خضراء 

األراض ي الزراعية فال بد من التحقق من وضعها، فقد تكون األرض أو القطعة املسجلة في سند الطابو بأنها أرض 

زراعية، اكتسبت صفة اإلعمار بسبب تغير في خطة اإلعمار في املنطقة، مع بقائها في السند بصفة أرض زراعية أو 

 ما يعرف بالطابو الزراعي.

في هذا النوع من سندات الطابو تذكر معلومات العقار العامة الرئيسة، دون ذكر املعلومات الخاصة سندات البناء:  

 باألقسام املستقلة من العقار، يعني أن العقار يتم تسجيله على أنه وحدة واحدة ال يقسم إلى أقسام مستقلة.

العقار على حدة، بمعنى أن يتم سندات االرتفاق العقاري: هي سندات الطابو التي تسجل كل قسم من أقسام 

تخطيط مشروع مناسب للبناء فوق قطعة أرض مخصصة، ثم تؤخذ موافقة اإلنشاء، وبعد ذلك يتم تقسيم 

املشروع إلى أقسام مستقلة )كالشقق ضمن العمارة(، وينظم لكل قسم منها سند خاص يبين موقع القسم املستقل 

تم البدء بإنشاء املشروع أم ال، ويذكر جنس العقار في مثل هذه واملعلومات الخاصة به، دون النظر فيما إذا 
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السندات بأنها أرض إعمارية أو زراعية وذلك بسبب عدم االنتهاء من إنشاء املشروع، وبعد االنتهاء من البناء 

واستصدار موافقة اإلسكان، يتم تخصيص سندات امللكية للعقار. ويلزم الحصول على سجل امللكية الطابقية 

حماية حقوق صاحب العقار، فسجل امللكية الطابقية هو الوثيقة التي يتم الحصول عليها لبيان أن املالك لديه ل

 بأنه قد تم تشييد البناء 
ً
حّق امللكية في الطابق املحدد من املبنى، ويعد سجل امللكية الطابقية بشكل مختصر إثباتا

 بشكل موافق لقانون البناء.
ً
 كامال

(، يقوم متعهد اإلنشاءات عادة Kat irtifakıيسمى "االرتفاق الطابقي" ويطلق عليه بالتركية )وهناك سجل آخر 

باستصداره، للحصول على التمويل الالزم للمشروع، ويحدد هذا السجل أسهم العقار وحصة كل مالك، وفي سجل 

سند امللكية صفة سند  االرتفاق الطابقي تكون الخانة الوسطى فقط مؤشرة في سند ملكية العقار، ما يعطي

االرتفاق وليس سند ملكية تام، هذا النوع من السندات العقارية يعرف بأنه املرحلة التي يجب املرور إليها قبل 

الحصول على سند ملكية تام، وسند االرتفاق يثبت حق ملكية صاحب السند في البناء الذي سيتم إنشاؤه أو الذي 

األرض، والذي لم يتم االنتهاء منه بعد، لكنه مثّبت في سجالت دائرة العقار، سيبدأ بإنشائه فوق قطعة معينة من 

ويذكر فيه موقع ورقم كل قسم منه وملن تعود ملكيته، وفي حالة االنتهاء من البناء مع أخذ موافقة اإلسكان من 

 البلدية، يتحول سند االرتفاق إلى سند ملكية تام.

عن سندات األراض ي الزراعية واألراض ي الصالحة لإلعمار من حيث  تختلف سندات امللكية وسندات االرتفاق

املعلومات الواردة فيها، حيث يرد في هذه السندات، رقم الشقة أو القسم املستقل وموقعه في البناء وحصته من 

ر املعني لم األرض املقام عليها البناء، وفي حالة عدم وجود مثل هذه املعلومات في سند الطابو، فهذا يعني أن العقا

يحصل بعد على حق امللكية التام أو حق االرتفاق العقاري، أما إذا ذكر رقم القسم املستقل وموقعة وحصته من 

األرض واملعلومات األخرى الخاصة به، وجنسه بأنه أرض إعمارية، فهذا يعني أن العقار قد حصل على حق ارتفاق، 

ال أو شقة هذا يعني أن العقار املعني يكون قد حصل على حق امللكية وفي حالة ذكر جنس العقار على أنه عمارة أو في

 التام، حيث يتم معرفة ذلك من خالل اإلشارة في خانة نوع الطابو.
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السجل العقاري املشترك )الطابو( هو عبارة عن إجراء حديث من نوعه يتم فيه تسجيل العقار باسم أكثر من 

 دون استخدام قرض عقاري، وسيتمكن الشركاء في هذه شخص واحد في الوقت نفسه، عن طريق  
ً
شراء العقار نقدا

 لنسبة املبلغ الذي قاموا بدفعه.
ً
 الحالة من تملك العقار وفقا

 للفعاليات 
ً
السجل العقاري التجاري، هو السجل الذي يجب الحصول عليه، في حال كان العقار مخصصا

 واملحالت، واملخازن.واألنشطة التجارية، وتشمل العقارات: املكاتب، 

يحق للمشتري الحاصل على سند امللكية الحصول على إقامة عقارية من وزارة الداخلية التركية، تتراوح مدتها بين 

 داخل البالد له ولكل أفراد 
ً
 للمستثمر األجنبي الذي يمتلك عقارا

ً
سنة إلى ثالث سنوات، وتمنح هذه اإلقامة حصرا

البنود الهامة التي ال بد من أخذها في الحسبان قبل شراء العقار، ألنها دفعة ليست عائلته، وُيعد رسم الطابو من 

باملئة من سعر العقار، تفرضها الدولة على كل من البائع واملشتري. وعلى الرغم من عدم وجود نص   2قليلة، إذ تبلغ  

 أنه يتم تحميل مصاريف الرسوم عادة على الط
َّ
رف املشتري، أي أن املشتري يدفع واضح وصريح في هذا السياق، إال

 تم تجميع املادة من مصادر عديدة.٪ من مجموع قيمة العقار كرسم للسجل العقاري. 4
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 سادسًا: شخصية املشهد
 السلطان سليم األول

السلطان الغازي سليم األول القاطع، غازي ياووز سلطان سليم خان 

أو الشجاع عند  اطعاألول، هو تاسع سالطين الدولة العثمانية، لقب بالق

 عند الغرب 
َ
األتراك، نظرا لشجاعته وتصميمه في ساحة املعركة، ُعِرف

بأسماء سلبية، فعند اإلنجليز سمي سليم العابس، وقال بعض املؤرخين 

األوروبيين عنه إنه كان دائما متجهم الوجه، وعند الفرنسيين عرف باسم 

، 1470أيلول/ سبتمبر  10ُوِلد السلطان سليم األول في  سليم الرهيب.

 بعد انقالب قام به على والده 1512أيار/ مايو  23وتولى السلطنة في 

 ، ودفن بالقرب من جامع السلطان سليم.1520سبتمبر  21بايزيد الثاني، بدعم من اإلنكشارية، وتوفي في 

لم يكن السلطان سليم األول يهتم بهندامه كثيرا، مما اضطر الوزراء وكبار رجال الدولة لتقليده بذلك، فغدا ديوان 

جل من مفاتحة السلطان بذلك، فقد أصبح لباسهم رثا السلطان خاليا من البهرجة واللباس الغالي. وكان الجميع يخ

مجاريا للباس السلطان، إلى أن حانت الفرصة للصدر األعظم، فسيحضر سفير دولة أوروبية إلى ديوان السلطان، 

فتقدم الصدر األعظم بتردد إلى السلطان، قائال: "يا موالنا السلطان، إن عدونا ناقص عقل، ولهذا فهو ينظر 

ي أهمية زائدة للمظاهر، ومن الالئق أيها السلطان...، فقاطعه السلطان قائال: نعم، لنفعل ذلك، بسطحية ويعط

 وأنتم أيضا تدبروا ألنفسكم ألبسة جديدة مزركشة.

فرح الوزراء بأمر السلطان، ولبسوا أجمل ما لديهم في تلك املناسبة، ليجاروا السلطان بلبسه حيث سيكون بأبهى 

ن يوضع سيفه مجرًدا من غمده مسنوًدا على العرش قبل حضور السفير. وتجمع الوزراء حلة. وطلب السلطان أ

وكبار رجاالت الدولة في القاعة السلطانية، قبل حضور السفير وهم يرتدون مالبس جديدة مزركشة، بانتظار 

 سلطانهم الذي توقعوا أن يحضر بشكل مختلف عما اعتادوه.

القديمة ذاتها التي كان يرتديها، فانصدم الوزراء وخجلوا من أنفسهم، فلباسهم دخل السلطان إلى القاعة باملالبس 

أغلى وأجمل من لباس سلطانهم، فتعجبوا لم طلب منهم السلطان أن يرتدوا مالبس جديدة وارتدى هو مالبسه 
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القصيرة، غادر القديمة. دخل السفير ووقف أمام السلطان منحنيا راكعا راجفا بين يديه، وبعد تبادل بعض الجمل  

السفير بسرعة. وبعد مغادرته، طلب السلطان من أحد وزرائه أن يسأل السفير عن لباس السلطان، وانصدم الوزير 

من رد السفير، فقد قال: لم أر السلطان العظيم، فقد خطف بصري السيف املجرد املسنود على قائمة العرش، 

السفير، أشار نحو السيف الذي ما زال مسنودا، قائال: طاملا بقي  ولم أر غيره. وعندما أخبر الوزير السلطان بمقالة

حد السيف بتارا، لن ترى عين العدو لباسنا ولن تنتبه إليه، هللا ال يرينا اليوم الذي يثلم فيه سيُفنا وننشغل باللباس 

 واملظاهر. وال يزال سيف السلطان سليم األول الحقيقي معروضا في إحدى متاحف إسطنبول.

از عهده عما سبقه من العهود، بأن الفتوحات تحولت في أيامه من الغرب األوروبي إلى الشرق العربي، واتسعت امت

 18رقعة الدولة العثمانية لتشمل بالد الشام والعراق والحجاز وتهامة ومصر، حتى بلغت مساحة أراضيها قرابة 

لعثمانية، منح السلطان سليم األول لقب خادم مليون كيلومتر مربع، يوم وفاته. وبعد انضمام الحجاز للدولة ا

الحرمين الشريفين. ونتيجة لذلك ازدهرت الدولة العثمانية في أيام خليفته سليمان األول، القانوني، بعد أن 

 أصبحت إحدى أهم دروب التجارة البرية طريق الحرير ودرب التوابل، تمر في أراض ي الدولة. 
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 سابعًا: مقال املشهد
 تفاقات األمنية والبحرية بين تركيا وليبيا؟ ما أهمية اال

 الكاتب: د. علي باكير

توصلت تركيا وليبيا يوم األربعاء املاض ي إلى اتفاقين في غاية األهّمية، 

رجب طيب  وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية التركية

أردوغان، برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السّراج، في قصر 

سطنبول. االتفاق األّول عبارة عن مذكرة تفاهم في دوملا باهتشة في إ

مجال التعاون العسكري واألمني، يهدف إلى تدريب الكوادر الليبية، 

لتصبح قادرة على القيام بمهام مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة 

والهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى مهام تحقيق األمن واالستقرار في 

ذكرة إلى اتفاق سابق بين الطرفين كان قد سمح البالد. تستند هذه امل

لتركيا بإرسال دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني، شمل مدرعات، وطائرات بدون طيار، وذلك ملواجهة العدوان 

ل االتفاق 
ّ
الذي يشّنه الجنرال حفتر ضد طرابلس، واملدعوم من قبل عّدة دول بما في ذلك مصر. وبهذا املعنى، يشك

، كما يعزز في املقابل شرعية هذه   الجديد غطاء
ً
 للدعم التركي املقّدم لحكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا

ً
قانونيا

 الحكومة، ومن موقعها، ودورها في مواجهة العدوان املستمر للجنرال خليفة حفتر.

سابقه؛ ألنه يؤسس ملعادلة أّما االتفاق الثاني فهو عبارة عن اتفاق ترسيم حدود بحرّية، وهو ال يقّل أهّمية عن 

 بين عدد من القوى اإلقليمية هناك. 
ً
جيوبوليتيكية جديدة شرق البحر املتوسط في ظل الصراع الجاري حاليا

 من قبل قبرص اليونانية 
ً
االتفاق يضمن حقوق الجانبين التركي والليبي، ال سيما بعد أن تّم التعدي عليهما سابقا

ض االتفاق جهود التحالف الناش ئ بين إسرائيل ومصر وقبرص اليونانية واليونان، واليونان. عالوة على ذلك، يقوّ 

بدعم من -لعزل تركيا شرق البحر املتوسط، ويقطع الطريق على الخطوات األحادّية التي تقوم بها قبرص اليونانية 

ه يؤ   -اليونان واالتحاد األوروبي
ّ
ّسس لنفس الحقوق التي تّدعي فيما يتعلق باستثمار ثروات شرق البحر املتوسط؛ ألن

هذه األطراف حيازتها في تلك املنطقة. األهم من ذلك، أّن االتفاق يصّفر الجدوى االقتصادية لتحالف منتدى غاز 

ه يفرض على أطرافه التفاوض مع تركيا إذا ما أرادوا االستمرار في مشروع إنشاء أنبوب لنقل الغاز إلى 
ّ
املتوسط؛ ألن
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كن فهم حالة االمتعاض الشديدة التي أصابت دول املنتدى، والتي يمكن مالحظتها من خالل أوروبا. من هنا، يم

 االنتقادات التي وجهتها مصر واليونان وقبرص اليونانية لالتفاق بين تركيا وليبيا.

ل هذه االتفاقات صفعة سياسية واقتصادية وأمنّية مزدوجة للنظام املصري، 
ّ
 بالنسبة إلى مصر بالتحديد، تشك

شّق منها يتعلق بليبيا التي يعتبرها النظام املصري بمثابة باحة خلفّية له، وشق آخر يرتبط بالتنافس الجيوسياس ي 

 والصراع الحاصل على ثروات شرق البحر املتوسط بين دول املنطقة.

د االتفاق األمني بين تركيا وليبيا بالتحديد على فشل املقامرة املصرية التي كانت 
ّ
تراهن على استنساخ املشهد ويؤك

املصري في ليبيا، من خالل حسم الجنرال خليفة حفتر للمعادلة هناك بالقوة العسكرية، وهو أمر أصبح من غير 

 
ً
، وفرضت نفسها عنصرا

ً
املمكن تحقيقه بعد أن قّدمت تركيا الدعم العسكري الالزم للحكومة املعترف بها دوليا

 في معادلة التوصل إلى حل
ً
 على فشل محاوالت عزل تركيا،  أساسيا

ً
سياس ي. أّما االتفاق البحري، فهو يؤكد مجددا

ويدفع مصر وإسرائيل وقبرص اليونانية واليونان إلى مراجعة حساباتهم. فاذا كانت هذه الدول ترفض هذا االتفاق 

ص اليونانية مع مصر وتعتبره غير شرعي، فاّن هذا يبرر بالضبط املوقف التركي من االتفاقات التي أقامتها قبر 

ل كامل جزيرة قبرص، وبالتالي 
ّ
 إلى حقيقة أّن قبرص اليونانية ال تمث

ً
وإسرائيل، والتي تعتبرها غير شرعية استنادا

فليس لها الحق في عقد اتفاقات من هذا النوع، وهو ما يعيد إلى املقترحات التركية القائمة على التفاوض والتفاهم 

 .املزيد من اإلجراءات املضادة اعتبراها تحت طائلة اتخاذ
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