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 فی هذا العدد:
   "مجلس األمن والسیاسة الخارجیة" یبحث ملفات لیبیا ومکافحة اإلرهاب  

 أردوغان: اقتصادنا ینتعش بقوة  

 رئیسًا للجمعیة العامة لألمم املتحدة   بوزکیر فولکان  انتخاب  حدث األسبوع:   

 السلطان عبد الحمید واملشروع الصهیوني يف فلسطین   قضیة األسبوع:  

 ووزیري املالیة واالقتصاد: مواصلة ارتفاع مؤشر الثقة يف االقتصاد الترکي   

 ترکیا تختبر أول قطار کهربائي محلي الصنع  

   "آني" الترکیة" مدینة األربعین بابًا  

 الکاتب: جالل الورغي   . ترکیا القوة الصاعدة.. قراءة يف الدور الترکي الجدید مقال:   
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 هذا العدد

  يونيو من شهر    الثا�متابعة التطورات يف تركيا يف النصف  الرتيك    املرصديتناول  

  ترصيحات الرئيس رجب طيب  يف املحور السيايس؛  عىل عدة محاور كالتايل: 

مجلس األمن والسياسة  وانعقاد ". ينتعش بقوةالرتيك قتصاد اال  أن أردوغان

فرنسا  لتريك وانتقاد . بحث ملفات ليبيا ومكافحة اإلرهابالرتيك لالخارجية" 

 أنه املجروترصيح لوزير خارجية . بذل جهود لتعزيز الوجود الرويس يف ليبياب

سؤول  بجانب ترصيح مل. من مصلحة االتحاد األورويب توثيق التعاون مع تركيا

ك� يتطرق املشهد  .  تركيا العب رئييس يف املساعدات اإلنسانية لسورياأن    أممي

الحل السيايس الدائم   أن تشاووش أوغلو إىل ترصيح لوزير الخارجية مولود 

تقول أن   اإلندبندنتواستعراض ملقال يف صحيفة . السوري�سبيل إلنهاء آالم 

"مخلب  واستمرار عملية . فرنسا ال تعرف كيف ترتاجع يف ليبيا فتهاجم تركيا

وترصيح  . ضبط أسلحة وذخائر لإلرهابي� ش�يل العراقو  العسكرية النمر"

بتنسيق   ذ أكرب عملية ضد تهريب وتجارة املخدراتينفحول توزير الداخلية ل

وحدة    أن  أرباشعيل  وأخ�اً؛ ترصيح لرئيس الرشون الدينية الرتيك  .  وتزامن دويل

 . املسلم� السبيل لوقف م�رسات االحتالل يف القدس

السلطان عبد الحميد واملرشوع الصهيو�    :املرصدويف قضية األسبوع، يستعرض  

انتخاب الدبلومايس الرتيك   رصدامل . ويف حدث األسبوع؛ يستعرضيف فلسط�

 يف دورتها الخامسة والسبع�.  بوزك� رئيساً للجمعية العامة لألمم املتحدة

تركيا أنظمة ح�ية للبوابات  تصنيع  ؛املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

واصلة ارتفاع مؤرش الثقة يف  مب  واالقتصاد املالية يوزير ترصيحات لو . الجمركية

  ربط تونس بإفريقيا ي"تيكا" الرتكية بجانب مرشوع ملؤسسة . الرتيكاالقتصاد 

  بدء وأخ�اً؛  .تركيا ترشع يف صناعة طائرات شحن عسكرية مس�ةو . إلكرتونياً 

 يف والية صقاريا غريب البالد.  تركيا اختبار أول قطار كهربايئ محيل الصنع

الرتكية" مدينة  "آ�"  ن نبذة عاملرصد ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

. وختاماً؛  فولكان بوزك�ي فه  لهذا األسبوعاملرصد . أما شخصية األربع� باباً 

تركيا القوة الصاعدة.. قراءة يف الدور الرتيك   بعنوان: مقاالًاملرصد يتناول 

  . لكاتب: جالل الورغي. لالجديد

 المرصد التركي
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: اقتصادنا ینتعش بقوة 

الرئيس رجب طيب أردوغان، إن االقتصاد الرتيك يشهد قال  

وأكد أردوغان أن تركيا من الدول   عملية انتعاش قوية جدا.

ولفت الرئيس  التي سيسطع نجمها يف عامل ما بعد كورونا.

إىل أن البيانات األوىل ليونيو تظهر أن اقتصادنا يشهد عملية 

يف الربع األول من ٪ 4.5اقتصادنا  و�، انتعاش قوية جدا

لفت إىل أن العراق و  أكرب دليل عىل قوته وإمكاناته. 2020

البلد الجار لرتكيا، بات من أكرث الدول املترضرة من كورونا 

وأضاف: س�سل الثالثاء شحنة مساعدات  يف الفرتة األخ�ة.

، أجهزة التنفس واألدويةو تضم الك�مات واملالبس الواقية    وأوضح أن الشحنة  إىل أشقائنا العراقي� والرتك�ن يف العراق.

 وشدد عىل أن نجاح تركيا يف مكافحة كورونا داخليا ال يكفي، بل يتع� تحقيق النجاح يف محيطها والعامل.

 یبحث ملفات لیبیا ومکافحة اإلرهاب  مجلس األمن والسیاسة الخارجیة""

الرئاسة "مجلس األمن والسياسة الخارجية" يف  ناقش

السياسات حيال ، توصيات برئاسة إبراهيم قالنالرتكية، 

االجت�ع وشدد  قضايا األمن اإلقليمي واالقتصاد والهجرة.

املعرتفة بها من قبل  الليبية عىل مواصلة دعم الحكومة

وبحث االجت�ع العالقات الرتكية األفغانية . األمم املتحدة

بالبالد سيساهم يف االستقرار وأكد أن مسار السالم الجاري 

رفض ضم ك� شدد االجت�ع عىل    السيايس بالبالد واملنطقة.

كد وأ ، داعيا الرأي العام العاملي إىل اتخاذ مبادرات توقف االحتالل اإلرسائييل.إلدارتها ناطق بالضفة الغربيةملإرسائيل 

 توف� السالم واألمن عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.لتصميم تركيا يف مكافحة كافة التنظي�ت اإلرهابية  عىلجلس امل

 ترکیا تبدأ باختبار أول قطار کهربائي محلي الصنع

، اختبار أول قطار كهربايئ املايض  بدأت تركيا، االثن�

محيل الصنع، يف والية صقاريا غريب البالد. وشارك 

النقل والبنى التحتية عادل  يف حفل االختبار، وزير

قره إس�عيل أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا 

الذين وقال ورانك إن املهندس�  مصطفى ورانك.

أرشفوا عىل إنتاج القطار بذلوا جهودا مضاعفة 

أن إنتاج القطار الكهربايئ ، و خالل األشهر املاضية
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بقدرات محلية، دليل عىل مدى تطور التكنولوجيا املحلية يف تركيا، مبينا أنه تم تصميم القطار بشكل يتناسب مع 

مقارنة مع مثيالته يف الخارج، مش�ا أن نظام ٪ 20 ـذكور أقل بوذكر أن التكلفة املالية للقطار امل الرحالت ب� الواليات.

القيمة السوقية ألنظمة السكك الحديدية تبلغ و  الجر ومراقبة القطار تم تطويره بالتعاون مع رشكة أسيلسان الرتكية.

ك الحديدية خالل مليار يورو يف مجال السك 15تخطط الستث�رات بقيمة  تركيامليار يورو، وأن  160يف العامل، تبلغ 

 .2020ومن املنتظر أن يدخل القطار الجديد حيز الخدمة نهاية العام الحايل  القادمة. 10األعوام الـ

 ترکیا: فرنسا تبذل جهودا لتعزیز الوجود الروسي يف لیبیا 

مولود تشاووش أوغلو، إن فرنسا تعمل    ةقال وزير الخارجي

 فيه ينظرالذي عىل تعزيز وجود روسيا يف ليبيا، يف الوقت 

وأضاف أن الرئيس الفرنيس   الناتو إليها كتهديد. حلف

إ�انويل ماكرون، يدرك جيدا أن تهجمه عىل تركيا لن يعود 

وأكد أن تركيا ستواصل  بالنفع عىل سياسته الداخلية.

التعاون مع السلطة الرشعية الوحيدة يف ليبيا، مضيفا أن 

 دون وحالاملجتمع الدويل وخاصة بعض الدول األوروبية، يدرك أن الدعم الرتيك للحكومة أسفر عن توازن القوى، 

س األمن التابع لألمم ولفت إىل أن فرنسا تدعم االنقاليب خليفة حفرت، بشكل مخالف لقرار مجل الحرب الداخلية.

 وقف إطالق النار.لوأوضح أنه بالرغم من وقوف تركيا وروسيا يف أطراف مختلفة بليبيا، إال أنه� تبذالن جهودا    املتحدة.

 جر: من مصلحة االتحاد األوروبي توثیق التعاون مع ترکیا امل

قال وزير الخارجية املجري، بيرت سيارتو، من مصلحة االتحاد 

 مع تركيا يف كل القضايا األمنيةن يتعاون األورويب أ 

وقال سيارتو:  واالقتصادية، عىل رأسها االستقرار يف ليبيا.

، يف ليبيا االستقرارنحن متفقون مع تركيا عىل رضورة دعم 

وأضاف أن من مصلحة االتحاد األورويب توثيق التعاون  

الثنايئ مع تركيا وتعزيز العالقات والحوار املنفتح 

أثر عىل األمن االقتصادي العاملي، وسيعود التعاون الثنايئ   وتابع انتشار ف�وس كورونا فرض وضعا مغايرا معها.

تو بالتعاون مع تركيا يف وبخصوص العالقات الرتكية املجرية، أشاد سيار  األورويب. االتحادمع تركيا بالفائدة عىل 

 التعليم.و الطاقة النووية مجال الطاقة و 
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 ریا مسؤول أممي: ترکیا العب رئیسي يف املساعدات اإلنسانیة لسو

قال املتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم 

إن تركيا ظلت طوال العرش سنوات  ؛املتحدة ينس ل�ك

املاضية، الالعب الدويل الرئييس يف تقديم املساعدات 

وأوضح أن الوضع اإلنسا� يف   اإلنسانية للشعب السوري.

سوريا مخيف للغاية، مع دخول الحرب األهلية عامها 

مليون مد� يف سوريا ال يزالون يتشبثون  11نحو  ،العارش

ت اإلنسانية بعد أن تجاوزت بالحياة من خالل املساعدا

مليون سوري يف املنطقة ما زالوا يحتاجون إىل  2.8وأوضح أن  الحرب يف بالدهم مدة الحرب� العامليت� األوىل والثانية.

وأكد ل�ك أن األنشطة اإلغاثية الرتكية شهدت الشهر املايض تحطيً� لألرقام القياسية   مساعدات عاجلة من األمم املتحدة.

 إىل إدلب. شاحنة مساعدات إنسانية 1800ساعدات اإلنسانية للشعب السوري، بواقع يف امل

 تشاووش أوغلو: الحل السیاسي الدائم سبیل إلنهاء آالم السوریین 

أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن السبيل الوحيد إلنهاء آالم السوري�، هو تحقيق الحل السيايس الدائم يف  

وأضاف أن معاناة . يف الدورة الرابعة ملؤمتر بروكسل لل�نح� الدولي� ذلك يف كلمة خالل مشاركتهجاء  بالدهم.

ولفت  السوري� تضاعفت مع تفيش ف�وس كورونا، مش�ا أن الهجرة غ� النظامية ستزداد مع ازدياد معاناة السوري�.

، وشدد عىل أهمية الدعم املايل املُقّدم للسوري�، إىل أن دول جوار سوريا تتحمل الجزء األكرب من أعباء الالجئ�

واستضافتهم يف الدول األوروبية، الفتا يف هذا السياق إىل أن دول االتحاد األورويب ما زالت تستقبل أعدادا قليلة من 

أن تركيا أوفت وأكد    ألف سوري عادوا إىل املناطق التي حررتها تركيا من اإلرهاب.  400وأشار إىل أن أكرث من    السوري�.

ودعا  .2016مارس/ آذار عام  18بكامل التزاماتها املنصوصة يف اتفاق إعادة القبول املربم ب� أنقرة واالتحاد األورويب يف 

وأردف: علينا أّال ننىس أن  االتحاد األورويب إىل االلتزام بتعهداته والتعاون مع تركيا الحتواء أزمة الهجرة غ� النظامية.

و احرتام حقوق الالجئ�، واليونان تواصل انتهاك حقوقهم من خالل املعاملة السيئة وحبسهم يف مخي�ت أهم مبدأ ه

 .وعدم الس�ح لهم بالخروج منها واالتحاد األورويب يتجاهل تلك االنتهاكات

 اإلندبندنت: فرنسا ال تعرف کیف تتراجع يف لیبیا فتهاجم ترکیا

قالت صحيفة "اإلندبندنت" الربيطانية، إن دعم فرنسا 

ملليشيا الج�ال االنقاليب خليفة حفرت يف ليبيا 

انعكس عليها سلبا، وتوجيهها االتهامات لرتكيا 

جاء ذلك يف مقال  بشكل متواصل، أمر سخيف.

 :نرشته الصحيفة، كتبه بورزو دراغاهي، بعنوان

 دعم فرنسا لحفرت يف ليبيا بدأ بنتائجه السلبية.

ووفق الصحيفة، فإن الدعم الفرنيس لحفرت انقلب 

 العكس، بعد الخسائر األخ�ة التي تكبدتها مليشياته، وتراجعها بعد خسارتها كامل الحدود اإلدارية إىل
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وأضافت الصحيفة: الدعم الفرنيس لحفرت بزعمها محاربة اإلرهاب يف ليبيا،  لطرابلس وأغلب املدن يف املنطقة الغربية.

وتابع املقال: فرنسا دعمت   ية تجاه اسرتاتيجية دعمها لحفرت.بدأ يتلقى انتقادات كب�ة، خصوصا لوزارة الخارجية الفرنس

حفرت واثقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، لتجد نفسها وحيدة اآلن، ومل تجن أية فائدة من دعمها السيايس 

والسلطات  أن اتهامات الرئيس الفرنيس إىل وأشار املقال والدبلومايس الذي قامت به، بعد الخسائر املتكبدة لحفرت.

ونقل املقال، عن خب� استشاري، مل تذكر  الفرنسية لرتكيا، توقعها يف مواقف مضحكة وسخيفة، دفاعا عن سياسة حفرت.

 اسمه، قوله: فرنسا دعمت حفرت منذ وقت طويل لدرجة أنها ال تعرف كيف ترتاجع اآلن، ولذلك تتجه نحو اتهام تركيا.

 رهابیین شمالي العراق النمر".. ضبط أسلحة وذخائر لإل "مخلب 

ضبطت القوات الرتكية املشاركة يف عملية "مخلب النمر"، 

 كمية كب�ة من األسلحة والذخائر، عائدة إلرهابيي منظمة

ة وقالت وزار   "يب كا كا"، يف منطقة "حفتان�"، ش�يل العراق.

الدفاع الرتكية، يف بيان: القوات املشاركة يف عملية "مخلب 

النمر" مستمرة يف عمليات التمشيط ضد مخابئ وأوكار 

اإلرهابي� يف املنطقة، وقامت بضبط وإتالف أسلحة وذخائر 

العملية تتواصل : وأضافت تابعة للمنظمة اإلرهابية".

 .يونيو/ حزيران الجاري 17 منذ انطالقها يف هابنجاح ضد "يب كا كا"، وفق ُمخطط

 وزیر الداخلیة: ننّفذ أکبر عملیة ضد تهریب وتجارة املخدرات

قال وزير الداخلية سلي�ن صويلو، إن بالده تنفذ أكرب 

وتجارة  حملة يف تاريخ الجمهورية ضد عمليات تهريب

ن صويلو أن قوات األم  وأضاف  اسم (املستنقع).ب  املخدرات

حتى ، دول حول العامل 9الرتكية تنفذ العملية بالتعاون مع 

شخصا خالل العملية وصادرنا مبلغا يقدر  67األن أوقفنا 

أن   وأشار مليون دوالر). 10.2مليون ل�ة (نحو  70بـ

العملية التي بدأت فجر الثالثاء، وتس� بالتنسيق مع النيابة 

ليات م�ثلة يف هولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وتشييل والربازيل بالتزامن مع عم، و العامة يف العاصمة أنقرة

 والية. 11واإلكوادور، ويف تركيا ننفذ العملية يف 

 أرباش: وحدة املسلمین السبیل لوقف ممارسات االحتالل يف القدس 

أكد رئيس الشؤون الدينية، عيل أرباش، أن تحقيق 

الوحدة ب� املسلم� سبيل للحيلولة دون 

جاء ذلك يف  الظلم واالحتالل يف القدس. م�رسات

كلمة يف لقاء دعم السالم ضد االحتالل، الذي نظّمه 

عدالة لدى دولة فلسط�، ملناقشة خطة ديوان ال
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وأضاف أن القدس شهدت أفضل أيام التعايش والتسامح والعدالة ب� مختلف أطياف سكانها، خالل  الضم اإلرسائيلية.

يحاول الذي حكم املسلم� لها، مبيناً أن املسلم� فيها اليوم، يتعرضون لشتى أنواع الظلم والعنف من قبل االحتالل 

وشّدد عىل رضورة تراجع بعض الشخصيات أو   اإلسالمية للقدس، عرب إلحاق الرضر بإرثها الديني والثقايف.  طمس الهوية

 املجموعات عن م�رسات الخيانة التي تقوم بها ضد القدس، يف سبيل مصالحها الشخصية.

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 السلطان عبد الحمید واملشروع الصهیوني يف فلسطین 

نريد أن يبقى العنرص العريب متفوقًا، علينا أن  "إذا كنا 

نرصف النظر عن فكر توط� املهاجرين يف فلسط�، وإال  

اليهود إذا استوطنوا أرضا متلكوا كافة قدراتها خالل   فإن

دين  وقت قص�، وبذا نكون قد حكمنا عىل إخواننا يف ال

 باملوت املحتم". 

تلك هي نظرة السلطان العث�� عبد الحميد إلخوانه   

العرب، وتلك هي نظرته الستيطان اليهود يف فلسط�،  

باستثناء السلطان   وهو ما دّونه يف مذكراته السياسية.

الط�  م، أقرب الس1909 - 1876محمد الفاتح، يعد السلطان عبد الحميد الثا� الذي توىل الحكم ب� عامي 

العث�ني� لقلوب العرب وأقلهم تعرضا للنقد العريب، فإذا ذكر الرجل، ذكرت معه قضايا كربى مثل: الجامعة  

إال أن األزمة السياسية    اإلسالمية، خط سكة حديد الحجاز، رفضه الس�ح لليهود بتكوين وطن قومي يف فلسط�.

خرض واليابس من صفحات التاريخ العث��، وشملت  الحالية ب� تركيا وبعض الدول العربية، قد أتت عىل األ 

 حرب قصاصات التاريخ املمنهجة كل الحكام األتراك مبن فيهم السلطان عبد الحميد. 

تلك الحرب حولت صموده البطويل يف وجه متك� الصهاينة من فلسط�، إىل ورقة يحارب بها هذا الرجل، فيتهم  

"انصحوا هرتزل أال يتخذ خطوات جديدة حول هذا املوضوع، ألنني    �. بأنه السبب يف االستيطان اليهودي بفلسط 

ال أستطيع أن أتنازل عن شرب واحد من األرايض املقدسة ألنها ليست مليك، بل هي ملك شعبي، وقاتل أساليف من  

أجل هذه األرض، ورووها بدمائهم، فليحتفظ اليهود مباليينهم، إذا مزقت دولتي من املمكن الحصول عىل  

يظن كث� من الناس أن هذا املوقف   لسط� بدون مقابل، ولكن لزم أن يبدأ التمزيق أوال يف جثتنا".ف

التاريخي الذي جسد صمود السلطان عبد الحميد أمام العروض املغرية التي تقدم بها إليه زعيم  

اع، غ� عامل� أن  الصهيونية هرتزل، يظنون أنه املُعربِّ األوحد عن اهت�مه بفلسط� وصيانتها من الضي

 هناك جهودا كب�ة قبله وبعده، قام بها عبد الحميد للحفاظ عىل فلسط�. 

نبدأ الحكاية من نهايات القرن الخامس عرش امليالدي، عندما طُرد اليهود من إسبانيا وبعض دول أوروبا،  

قام اليهود يف القدس  ففتحت الدولة العث�نية أبوابها أمامهم، انطالقا من تعاليم اإلسالم السمحة، فأ 
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وغ�ها كمواطن� ينعمون بالعدل يف ظل الحكم اإلسالمي، ومل تكن هي الفرتة الوحيدة التي هاجر فيها يهود  

 أوروبا إىل القدس. 

يقول د. حسان حالق يف كتابه "موقف الدولة العث�نية من الحركة الصهيونية: "بعد خضوع فلسط� للحكم  

سادس عرش، بدأ يهود أواسط أوروبا يهاجرون إليها، وأقاموا يف األماكن املقدسة: القدس،  العث�� يف أوائل القرن ال 

طربيا، صفد، الخليل، ويف منتصف القرن الثامن عرش هاجر عدد من يهود بولندا وروسيا إىل فلسط� بسبب  

الضطهاد وجد  وتحت مظلة ا اضطهادهم هناك واستقر معظمهم يف صفد وطربيا حيث القوا الح�ية واألمن".

اليهود ألنفسهم موطئ قدم يف فلسط� هربا من االضطهاد، ومل ير العث�نيون خطرًا يف ذلك، إذ أنهم يقيمون  

مستوطنات زراعية يستفيد منها أهل فلسط�، إىل أن جاء زمن السلطان عبد الحميد الذي توىل الحكم يف ظروف  

االستيطانية مع عبد الحميد، والذي قابلها برصامة خاصة    وبدأت املحاوالت  ضعف ومخاطر تحيق بالدولة العلية.

بعد صعود الحركة الصهيونية إىل السطح واتضاح أهدافها، فكان للسلطان جهود مستمرة يف محاولة منع  

االستيطان اليهودي، والذي كان قد تم بصورة محدودة بسبب ضغوطات الدول األوروبية واالمتيازات الحاصلة  

 عليها. 

أوىل جهود السلطان عبد الحميد ضد توط� اليهود يف فلسط�، بعدما اشرتك اليهود يف اغتيال ألكسندر  كانت    -  1

م، والذي ترتب عليه م�رسة االضطهاد ضدهم، فآثر عدد منهم الهجرة إىل فلسط�،  1881الثا� قيرص روسيا 

ن ك� قال املؤرخ املرصي عبد العزيز ولك  ليس فحسب من أجل االعتبارات الدينية والتاريخية التي تشدهم إليها.

الشناوي كانوا يعتقدون كيهود رشقي� أن املعيشة يف فلسط� كإقليم رشقي أكرث مالءمة لهم من الحياة يف دول  

تقدمت حركة محبي صهيون إىل القنصل العث�� يف ثغر أودسا بطلب منحهم ترصيحا    أوروبا أو الواليات املتحدة.

الرد من الباب العايل أنه غ� مسموح لهم باإلقامة يف فلسط�، وباستطاعتهم أن يقيموا  بدخول فلسط�، فجاء 

وكان الرد صدمة لهؤالء اليهود الروس،    يف غ�ها برشط أن تكون أعدادهم قليلة ويتجنسون بالجنسية العث�نية.

د كان دامئا أن هذه اإلجراءات  لكنهم أعادوا املحاولة، ورغم تدخل السف� األمرييك يف إسطنبول، إال أن التأكي

إزاء هذا الرفض، تسلل مجموعة من اليهود إىل يافا يف يوليو/ متوز   تت�ىش مع السياسة العليا للدولة العث�نية.

م، فأبرق الباب العايل إىل حاكم القدس بعدم الس�ح ليهود روسيا أو بلغاريا أو رومانيا بأن يهبطوا أرض  1882

 ات اتخذت بشأن إقامتهم يف حيفا وب�وت والالذقية وسائر موانئ الساحل الشامي. فلسط�، وذات اإلجراء

م، إىل رؤساء البعثات  1883يناير/ كانون ثان    21بأوامر من السلطان عبد الحميد، تم إرسال مذكرة رسمية يف    –   2

س يف فلسط�، فواجه  الدبلوماسية يف إسطنبول، بنص قرار مجلس الوزراء العث�� مبنع استيطان اليهود الرو 

م، تعلي�ت بالس�ح لليهود  1884وإزاء ذلك، أصدر الباب العايل عام  السلطان ضغوطا أوروبية شديدة.

ومع ازدياد    بدخول فلسط� فقط لزيارة األماكن املقدسة، رشط أال تزيد مدة إقامتهم فيها عن ثالث� يوما.

لباب العايل، اضطر السلطان عبد الحميد أن �د فرتة  ضغط العواصم األوروبية املتعاطفة مع اليهود عىل ا

إقامة اليهود لزيارة األماكن املقدسة إىل ثالثة أشهر بدال من شهر، ويالحظ هنا أنه قام بتمديد الفرتة، مع  

 اإلبقاء عىل الهدف األسايس وهو منع إقامة اليهود يف فلسط�. 
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ام السلطان عبد الحميد بتغي� الوضع اإلداري للقدس،  بعد وضوح أهداف الحركة الصهيونية يف فلسط�، ق –  3

م، بعد أن كانت قبل ذلك  1887مبا يقلب املوازين، فجعلها مترصفية خاصة تابعة للباب العايل رأسا وذلك يف عام  

وبهذا القرار أصبحت القدس التي تتطلع إليها األع� الصهيونية لها وضعيتها املتميزة،    صنجقية تتبع وايل دمشق.

حيث أصبحت قس� إداريا قامئا بذاته يتبع الباب العايل بصورة مبارشة، وكان الهدف من ذلك هو متك� الدوائر  

 الحكومية يف العاصمة إسطنبول من إحكام املراقبة عىل الهجرات اليهودية. 

وبي�، وهو  ع� السلطان عبد الحميد رجال صارما عىل مترصفية القدس، معروفا بحبه للعرب وعدائه لألور  – 4

م)، وكان رافضا بشدة لالستيطان اليهودي،  1889 -1877محمد رشيف رؤوف باشا، فمكث يف القدس فرتة (

ويرسل قواته باستمرار لتعقب اليهود املقيم� بطريقة غ� رشعية يف القدس، ووضع الصعوبات أمام اليهود  

ورغم جهود رؤوف باشا يف منع   مستوطنات.  األجانب الذين أصبحوا رعايا عث�ني� وحاولوا رشاء أراض وبناء

استيطان اليهود، مل يستطع إيقاف بناء بعض املستوطنات، وذلك بسبب تدخل السفراء األوروبي� لصالح اليهود،  

وبعض ضعاف النفوس من موظفي الدولة العث�نية الذين تلقوا الرشوة لتيس� اإلجراءات، ألن رواتبهم كانت  

إضافة إىل أن بعض السكان يف القدس قد وافقوا عىل بيع أراضيهم   قتصاد العث��.ضعيفة، بسبب تدهور اال 

نتيجة العروض املغرية، والتي كان يقدمها اليهود بأنفسهم أو عن طريق شخصيات وهمية ك� ذكر حاييم  

لوايل معلومات  ولكن بعد اكتشاف الباب العايل أن املوظف� يف ميناء يافا كانوا يرسلون ل  وايزمان يف مذكراته.

شهرية خاطئة تفيد برحيل اليهود الذين دخلوا البالد قبل شهر، شدد السلطان عبد الحميد يف تعلي�ته عىل  

مترصفية القدس مبنع استيطان اليهود، وعّمم منشورا عاما لكل مترصفيات الدولة العث�نية وسفارات وقنصليات  

 لقدس. مبنع توط� اليهود يف ا1900الدول األجنبية عام 

بعد املؤمتر الصهيو� األول يف بال (بازل) يف سويرسا، وتزعُّم تيودور هرتزل الحركة الصهيونية، واست�لتها   – 5

للدول الكربى وأصحاب روؤس األموال الضخمة يف العامل (روتشيلد مثاال)، مارس هرتزل عىل السلطان ضغوطات  

االتجاه إىل السلطان عروضا مالية مغرية، لكنه عاد من لقاء  لفتح باب الهجرة لليهود إىل فلسط�، وقدم يف هذا  

أوعز عبد الحميد لرجاله بتتبع الحركة الصهيونية ومراقبتها والوقوف عىل أهدافها، وأرسل    السلطان صفر اليدين.

ن عث�ني�  بذلك إىل سفرائه يف العواصم األوروبية، فكانوا يرسلون له التقارير باستمرار عن الحركة، وأرسلوا مخربي

متنكرين إىل املؤمترات الصهيونية وإرسال قصاصات الصحف املتعلقة بنشاطهم يف أوروبا، وقام السلطان عبد  

 الحميد باعت�د ميزانية خاصة للدعاية املضادة لتلك الحركة.

الصهيونية فيها، ففي  ومن جهود عبد الحميد ملنع إقامة دولة صهيونية يف فلسط�، قيامه مبنع املؤمترات  –  6

م، عقد أول مؤمتر صهيو� بفلسط�، لتوحيد وتنظيم صفوف  1901مستعمرة "زخرون يعقوب" عام 

اليهود عىل سبيل جس نبض العث�ني�، وهذا من شأنه أن يدعم الحركة الصهيونية ويشد اليهود أكرث إىل  

األنشطة يف فلسط� فلم تنعقد  فلسط�، لكن تنبه السلطان عبد الحميد لهذه املؤامرة وأوقف هذه 

 ثانية.

تصدى السلطان عبد الحميد ملحاولة إنشاء جامعة عربية يف القدس، كان هدف الصهاينة منها   –  7

استقطاب األساتذة اليهود يف جامعات العامل، لتكون هذه الجامعة وسيلة للتسلل الثقايف الصهيو�  
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نشائها، ورغم محاولة هرتزل لتزي� أهميتها للدولة العث�نية، ودعامة علمية للدولة اليهودية التي يأملون يف إ 

 إال أن عبد الحميد قد رفض برصامة املحاولة. 

كان من آثار وقوف السلطان العث�� يف وجه االستيطان اليهودي يف القدس، أنه تعرض ملحاولة اغتيال، حيث    -  8

ألف ل�ة ذهبية   13الصديق الحميم لليهود، بدفع مبلغ  قدم كارل إدوارد ملك إنجلرتا املنتسب للمحفل املاسو� و 

  ملنظ�ت أرمنية لتفج� قرص يلدز وقتل السلطان وتدم� البنك العث��، إال أن القوات العث�نية أحبطت املؤامرة. 

وكذلك حاول اليهود اغتيال السلطان يف سويرسا بتمويل من إدوارد، عن طريق تفخيخ العربة التي يستقلها  

طان عبد الحميد إال أنه نجا من الحادث وقتل عدد كب� من الجنود، ك� يعد موقفه من املرشوع الصهيو�  السل

 أبرز العوامل التي أسهمت يف اإلطاحة به من حكم الدولة العلية. 

 رمبا يجدر بنا بعد هذا الرسد التاريخي أن نش� إىل النقاط التالية:

 عهد السلطان عبد الحميد بسبب التسامح العث�� مع اليهود  أوال: وجود اليهود يف فلسط� سابق عىل

 املضطهدين، تطبيقا لس�حة اإلسالم.

ثانيًا: الهجرات اليهودية املحدودة إىل فلسط� يف عهد السلطان عبد الحميد كانت قبل الوقوف عىل أخطار  

املستعمرات عىل أنها نشاط زراعي يسهم    املرشوع الصهيو�، وكان الباب العايل ال يرى خطرًا منها، وينظر إىل تلك

 يف تطوير الزراعة بفلسط� ويدعم االقتصاد العث��. 

ثالثا: السلطان عبد الحميد دافع باست�ته عن توط� اليهود بفلسط�، رغم تعرضه لضغوطات أوروبية شديدة،  

تي ترعاها الدول األوربية  جعلته يسدد ويقارب خاصة مع ضعف الدولة وتدهور اقتصادها والفنت والقالقل ال

 داخل األرايض العث�نية.

رابًعا: القول بأن السلطان عبد الحميد مهد لقيام دولة إرسائيل، هو قول ينم إما عن جهل صاحبه بالوقائع  

التاريخية املتعلقة بتلك القضية، أو عن حقد أعمى وفُجر يف الخصومة ومحاولة لتشويه التاريخ العث�� نكاية  

ا الحديثة قيادة وشعبًا، وإال فإن عل�ء ودعاة ومؤرخي وكُتّاب الدول املعادية لرتكيا، كانوا ال ينفكون عن  يف تركي

  اإلشادة بالسلطان عبد الحميد خاصة مبوقفه من توط� اليهود بفلسط�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 الدبلوماسي الترکي بوزکیر رئیسًا للجمعیة العامة لألمم املتحدة بانتخا

 انتخب أعضاء الجمعية العامة لألمم املتحدة، األربعاء

  ، الدبلومايس الرتيك، فولكان بوزك�، رئيساً للدورة الـاملايض

 .ملدة عام واملقرر انطالقها يف سبتمرب/أيلول املقبل 75

أصوات أعضاء الجمعية   وأوضح أن بوزك� حصل عىل أغلبية

العامة يف االنتخابات التي جرت باالقرتاع الرسي يف املقر 

وقالت وزارة الخارجية الرتكية، إن السف�   األممي بنيويورك.

"فولكان بوزك�" سيتوىل أعىل منصب يف منظومة األمم 

رة يف تاريخ األمم املتحدة، سيتوىل ألول م، وهو للجمعية العامة للمنظمة 75املتحدة بعد انتخابه لرئاسة الدورة الـ

 .مواطن تريك هذه املهمة التي تعد أعىل منصب يف منظومة األمم املتحدة

، إال أن ترشيحه رسمياً جاء خالل 2014للجمعية العامة يف عام  75وأوضحت أن تركيا رشحت بوزك� لرئاسة الدورة الـ

 بوزك� يف العملية االنتخابية كمرشح وحيد.وشارك  سبتمرب/أيلول املايض. 17كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان يف 

عىل قدم  مبثابة صوت وضم� املجتمع الدويل، لتمثيل جميع الدول األعضاءلألمم املتحدة، الجمعية العامة وتعترب 

رئيس الجمعية العامة دوراً قيادياً يف اتخاذ ويتوىل  املساواة، وتعد الهيئة األكرث أهمية لصنع القرار يف األمم املتحدة.

 الدول األعضاء قرارات ذات صلة بالقضايا العاملية وحلولها، من خالل وجهة نظره املركزة عىل التعددية والتعاون.

أن بوزك�، بصفته دبلوماسياً وسياسياً من ذوي الخربة، سيفي بنجاح بهذه املسؤولية ة وزارة الخارجية الرتكيوأكدت 

 املهمة، وسيقدم مساه�ت قّيمة للسالم واالستقرار الدولي� وللتغلب عىل هذه الفرتة الحرجة.

، فريدون سين�يل أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، اتصاالً هاتفياً مبمثل بالده الدائم لدى األمم املتحدة، السف�و 

للجمعية العامة لألمم املتحدة،   75وتناول االتصال عملية انتخاب السف� الرتيك، فولكان بوزك�، لرئاسة الدورة الـ  أوغلو.

وهنأ الرئيس الرتيك، ممثل بالده الدائم لدى األمم املتحدة خالل االتصال بفوز  والتي فاز بها يف وقت سابق األربعاء.

وقال أردوغان يف  عضواً له. 178 عن متنياته للسف� الرتيك يف منصبه الجديد الذي فاز به بعد تصويت بوزك�، معرباً 

باملنصب بعد  وفاز بوزك� معرض تهنئته "إن شاء الله لن تذهب الجهود سدى، أهنئكم، ونتمنى الخ� في� هو قادم.

 .193ممثالً أممياً بالجميعة العامة من أصل  178حصوله عىل أصوات 

العضوية هم الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة،  يأعضاء دامئ 5عضواً، منهم  15ويتألف مجلس األمن من 

وتوزع املقاعد العرشة األخرى عىل أساس إقليمي، وتنتخبهم الجمعية العامة ملدة سنت�:   فرنسا، روسيا، والص�.

لدول  2لدول أمريكا الالتينية والكاريبي، و 2ل أوروبا الرشقية، وللدول اإلفريقية واآلسيوية، مقعد واحد لدو  5

 أوروبا الغربية ودول أخرى.
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 ترکیا تصنع أنظمة حمایة للبوابات الجمرکیة

فؤاد أوقطاي، إن بالده بدأت  ،قال نائب الرئيس الرتيك

بتصنيع أنظمة مخصصة ملنع التجارة غ� القانونية يف 

وأوضح  دول فقط. 7الجمركية، يتم إنتاجها يف  البوابات

افتتاح مجلس التنسيق لتحس� البيئة  خاللأوقطاي 

خطوة تجاه تحس� البيئة  21ز انجإ االستث�رية، 

ضمن مرشوع (ميلتار) وبإمكانات ، و االستث�رية يف تركيا

 7نتاجها يف محلية بدأنا بإنتاج أنظمة أشعة سينية، يتم إ 

دول فقط، مخصصة ملنع التجارة غ� القانونية يف البوابات الجمركية، إىل جانب �اذج أولية من أنظمة مسح املركبات 

 صندوق رأس املال االستث�ري لتقديم الدعم التموييل لرشكاتنا الوطنية املنتجة للتقنية العالية". اءنشإ و والحاويات".

وأوضح أنه تم  يل االستدامة" بهدف جذب تركيا املزيد من تدفقات االستث�ر املستدام.وأشار أوقطاي إىل إعداد "دل

 .قطاعات مختلفة 8االنتهاء من دراسة "خارطة الطريق القطاعية" التي توضح خطوات االستث�ر يف 

 مؤشر الثقة يف االقتصاد الترکي ارتفاعوزیر املالیة: مواصلة 

أكد وزير الخزانة واملالية براءت ألب�ق، أن انتعاش مؤرش 

 الثقة االقتصادية يف تركيا سيواصل ارتفاعه خالل العام

الثقة يف االقتصاد الرتيك : وقال ألب�ق الحايل، والعام املقبل.

يف نيسان، إىل ٪  51.3يواصل ارتفاعه، مؤرش الثقة ارتفع من  

سيستمر هذا األداء  ، يف حزيران٪ 73.5يف أيار، وإىل  61.7٪

لرتكية، ارتفاع مؤرش الثقة وأعلنت هيئة اإلحصاء ا خالل العام الحايل وسنتقدم إىل أبعد من ذلك يف العام املقبل.

 نقطة مواصال تعافيه للشهر الثا� عىل التوايل. 73.5، إىل ٪19.1االقتصادية عىل أساس شهري يف يونيو/حزيران بنسبة 

 مؤشر الثقة لالقتصاد الترکي یحقق انتعاشا قویا 

أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، أن مؤرش 

 االقتصاد الرتيك يشهد انتعاشا قويا، مؤكداالثقة يف 

مثة انتعاش  :وقال يف هذا االتجاه. استمرارية األداء

قوي يف جميع املستويات الدنيا ملؤرش الثقة 

وأكد  االقتصادية وعىل رأسها يف القطاع الحقيقي.

أنهم يهدفون لكسب املزيد من القوة والد�ومة يف  

 االقتصاد عرب استمرارية األداء يف هذا االتجاه.
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 "تیکا" الترکیة تربط تونس بإفریقیا 

كالة الرتكية للتعاون والتنسيق (تيكا)، قدمت الو 

، نظاما ATCTللوكالة التونسية للتعاون الفني 

وأوضح مكتب تيكا  عن بُعد. متكامال إلدارة املؤمترات

بتونس، أن تيكا أنشأت نظام املؤمترات عرب الفيديو، يف 

وأضاف البيان،  مبنى الوكالة التونسية للتعاون الفني.

أن األنشطة الدولية للتعاون الفني والتنمية مثل 

وتابعت تيكا، أنه يف هذا  إىل حد كب� بالقيود التي فرضها وباء كورونا.جميع القطاعات األخرى، تأثرت 

السياق، برزت الحاجة إىل القيام بأنشطة التدريب املهني والتقني وبرامج بناء القدرات، التي تقوم بها 

ام الوكالة التونسية للتعاون الفني يف مختلف مناطق إفريقيا والعامل العريب إلكرتونياً، باستخدام نظ

وقال السيد الرب� صالحي املدير العام للوكالة التونسية، إن األجهزة الرقمية التي تم  للمؤمترات عن بعد.

تسليمها إىل الوكالة، ستمكنها من العمل عن بعد ومواصلة القيام مبهامها املتمثلة يف تقاسم املعارف 

 ب.والخربات التونسية مع دول الجنو 

 شحن عسکریة مسیرة ترکیا تشرع يف صناعة طائرات

وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة 

الرتكية، اتفاقية مع رشكة الصناعات الجوية 

طائرات شحن عسكرية  والفضائية (توساش)، إلنتاج

وقال رئيس هيئة  مس�ة لخدمة القوات املسلحة.

الصناعات الدفاعية إس�عيل دم�، إن هذه الخطوة 

تأيت لتلبية احتياجات الجيش الرتيك ونقل املستلزمات 

وأوضح دم� أن طائرة الشحن املس�ة، ستُصنّع بإمكانات  اللوجستية إىل مناطق العمليات العسكرية.

أهداف هيئة الصناعات الدفاعية لعام  وأن طائرة الشحن املس�ة املدرجة ضمن وطنية ومحلية بحتة،

الطائرة ستسخدم يف املناطق الجبلية الوعرة، وتتميز  ، وأن، تتميز بقدرة الهبوط واإلقالع عموديا2020

 .كغ 50حالياً تستطيع نقل مستلزمات بوزن بالقدرة عىل التحليق ملدة ساعة، و 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 ًا ببا  األربعین مدینة  "آني" الترکیة"

السياح  برصوحها التاريخية العائدة لحضارات مختلفة وطبيعتها الخالبة، تأرس أطالل "آ�" الرتكية، ألباب زوارها من

وتعد املدينة األثرية، الواقعة يف والية قارص رشق تركيا، من الكنوز الثقافية التي ال  املحلي� واألجانب عىل حد سواء.

 عىل الئحة الرتاث العاملي. 2016نظ� لها، حيث أدرجتها منظمة "اليونيسكو" عام 

حضارة، منهم السكيثي� والفرس والساساني� والسالجقة وغ�هم، إىل  23اريخها الطويل أكرث من واحتضنت عىل مر ت

ومتيزت كل واحدة منها برصوحها املع�رية التي تحمل قي� تاريخية وج�لية  ميالدية. 643أن فتحها املسلمون عام 

 افية األخرى التي ال تقدر بثمن.فريدة مثل املساجد والكنائس والكاتدرائيات، إضافة إىل الكنوز الثق

، ليفتحها 1045م تحت حكم الباغراتي�، وسيطر عليها البيزنطيون عام 1045 - 884ووقعت هذه املنطقة ب� عامي 

وشهدت املدينة تعايشا فريدا من نوعه يف   .1064آب / أغسطس  16السلطان السلجوقي "ألب أرسالن" مرة أخرة يف 

ست لغات عىل األقل وهي الرتكية  1320 - 970ات التي تكلم بها سكان "آ�" ب� عامي املايض، حيث بلغ عدد اللغ

 والعربية واليونانية والجورجية واألرمنية والفارسية.

ويُطلق عىل أطالل "آ�" أس�ء عديدة أبرزها "مدينة العامل"، "مهد الحضارات"، "األلف كنيسة وكنيسة"، و"املدينة ذات 

وإىل جانب  تحمل املدنية أهمية جغرافية كب�ة إذ تعترب املدخل األول إىل األناضول من جهة القوقاز. ك� بابا". 40الـ 

كنوزها التاريخية والثقافية، ورصوحها األثرية الساحرة، تجتذب الطبيعة الخالبة، السياح املحلي� واألجانب عىل حد 

الواقعة عىل طريق الحرير، بالقرب من املدينة األثرية، فيزيدان حيث تتدفق املياه يف شالل� مبنطقة "دايرمن دره"    سواء.

وهذا االمتزاج ب� الطبيعة اآلرسة واآلثار البديعة مث� لالهت�م، فمنظر الشالل يريح النفس  من ثراء املنطقة الطبيعي.

 .الشتاء والصيفوتتميز املنطقة بج�ل استثنايئ خالل فصيل  ويتيح لعشاق التصوير فرصة التقاط صور جميلة.
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 : شخصیة املشهدسادسًا

 فولکان بوزکیر

 ،يف أنقرة 1950نوفمرب  22، ولد يف فولكان بوزك�

يتحدث  ،تخرج من كلية الحقوق يف جامعة أنقرة

شغل منصب عضو يف  ،والفرنسية بطالقة اإلنجليزية

الربملان عن الدائرة االنتخابية الثانية يف اسطنبول منذ 

دبلومايس محرتف ، 2011االنتخابات العامة لعام 

ومدافع عن املوقف الرتيك في� يتعلق باإلبادة 

الج�عية لألرمن، وكذلك قوان� مكافحة اإلرهاب. 

وكذلك  ،بين� كان وزير تركيا لالتحاد األورويب

ثات انض�م تركيا إىل املفاوض الرئييس يف محاد

 االتحاد األورويب.

، تم انتخابه رئيًسا للجمعية العامة 2020يونيو    17يف  

الخامسة والسبع� لألمم املتحدة، التي ستعقد يف 

كمرشح وحيد بدعم إج�عي من   2020سبتمرب 

 178الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها 

لذي أجري دولة التي كانت حارضة يف التصويت ا

 باالقرتاع الرسي.

نائب القنصلية العامة شغل مناصب عدة منها: 

، 1978-1975 يف األعوام أملانياب يف شتوتغارتالرتكية 

 يف بغدادالرتكية  سفارة  يف السكرت� ثان وسكرت� أول  

رئيس قسم االقتصاد الثنايئ ، و 1980-1978العراق ب

 السكرت� األول ومستشار، ك� شغل 1980-1982

الدائم لدى منظمة التعاون االقتصادي  الرتيك الوفد

، وعمل 1987-1986نائب رئيس قسم الشؤون االقتصادية املتعددة األطراف ، وشغل 1986-1982والتنمية يف باريس 

القنصل العام ، وشغل منصب 1989-1987مكتب مستشار السياسة الخارجية رئيس الوزراء تورغوت اوزال يف 

رئيس مجلس الوزراء وكب� مستشاري السياسة الخارجية ، و 1992-1989  يف األعوام  يات املتحدةالوال ب  يف نيويورك

يف  رومانيايف بوخارست الرتيك لدى السف� ، و 1996-1992وت أوزال والرئيس سلي�ن د��يل غلرئيس تور ل

نائب وكيل ، و 2003-2000  عواميف األ نائب األم� العام لشئون االتحاد األورويب  ، وشغل أيضاً  2000-1996  األعوام

، ك� 2009-2005 يف األعوام السف� املمثل الدائم لرتكيا لدى االتحاد األورويب، و 2005-2003وزارة الخارجية 

يف وزير شؤون االتحاد األورويب  ، و 2011-2009وزارة الخارجية    يف  أم� عام شؤون االتحاد األورويبشغل منصب  

 .للجمعية العامة لألمم املتحدة 75 الدورة الـرئيس ، وحالياً حتى اآلن-2014األورويب وزارة شؤون االتحاد 
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 : مقال املشهدسابعًا

 جالل الورغيالکاتب:    . قراءة يف الدور الترکي الجدیدالصاعدة. ترکیا القوة 

ونوفمرب/ترشين  1911قبل حوايل مئة عام وتحديداً ب� أكتوبر/ترشين األول 

عرب مرص، ومن غربها عرب تونس قوات  ، وصلت إىل ليبيا من رشقها1912الثا� 

ىل أنفسهم "الفدائي�"، وكان من بينهم ضابطان بارزان من عث�نية أطلقوا ع

"تركيا الفتاة" يف الجيش العث��، أنور باشا ومصطفى ك�ل، الذي سيكون الحقاً 

أطلق الفدائيون العث�نيون   .1924مصطفى ك�ل أتاتورك مؤسس الجمهورية يف  

املنضوين تحت بالتعاون والتنسيق مع قبائل رشق ليبيا وغربها ومع املقاوم� 

لواء الحركة السنوسية حملة ضد االحتالل اإليطايل يف ليبيا. احتالل كان الحلقة 

األخ�ة يف استك�ل بسط القوى اإلمربيالية سيطرتها عىل املنطقة املغاربية 

ون وخاض الفدائي ).1912ثم املغرب  1902ثم موريتانيا بداية من ، 1882ثم مرص ، 1881ثم تونس  1830(الجزائر 

العث�نيون معارك كربى ضد اإليطالي� الذين كان عددهم حوايل عرشة أضعاف عدد املقاتل� العث�ني�. وقد عّرب أنور 

باشا يف مذكراته عن إعجابه الشديد ببسالة الليبي� يف القتال، وشجاعتهم وبسالتهم يف اإلقدام يف مواجهة املحتل اإليطايل، 

مي باالرتباط الديني الروحي الذي يشد الليبي� إىل السلطنة العث�نية رغم التباعد الجغرايف ك� انبهر الضابط الرتيك السا

صحيح أن القادة   ب� إسطنبول وطرابلس. لكن املحصلة أْن فشل العث�نيون يف منع اإليطالي� من دخول ليبيا واحتاللها.

بية القوات املقاتلة من ليبيا، بسبب فتح إيطاليا العسكري� ال سي� أنور باشا ومصطفى ك�ل اضطروا إىل سحب غال

مع حلفائها األوروبي� جبهات جديدة يف البلقان ضد العث�ني� في� عرف بحرب البلقان األوىل، لتشتيت قواتهم ب� 

بط جهود  جبهات متعددة ومتباعدة، إال أنهم لعبوا دوراً كب�اً يف جهود تنظيم صفوف الفدائي� الليبي�، والحرص عىل ر 

قرن مىض، تفكك خالله نظام دويل وتشكل آخر، وتبّدلت فيه موازين  القبائل الرافضة لالحتالل اإليطايل بعضها ببعض.

القوة يف العامل عقب الحرب� العامليت� ثم الباردة. تبدو تركيا اليوم القادمة من بعيد الستعادة دور أكرث ريادية وتقدماً 

التحرك الرتيك األخ� يف ليبيا جاء إلسناد حكومة الوفاق الوطني يف   حوالت كربى يف العامل.يف مشهد دويل صاخب، ييش بت

 طرابلس برئاسة فايز الرساج، ليحمل معه رسائل ودالالت واضحة تعكس الدور الرتيك يف املشهد اإلقليمي والدويل.

تجاوزنا عملية اإلنزال العسكري التي قامت بها  أوالً: �ثل التحرك الرتيك خطوة تعترب غ� مسبوقة منذ مئة عام، إذا ما

، بعد أن شهدت الجزيرة انقالباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس القربيص مكاريوس 1974أنقرة يف قربص عام  

الثالث. وجرى االنقالب بدعم من املجلس العسكري الحاكم يف اليونان. وفرضت تركيا عملية سالم لح�ية القبارصة 

تراك، بل تأسيس "دولة قربص الرتكية االتحادية" يف الشطر الش�يل من الجزيرة. ويعكس هذا التحرك الرتيك األ 

 عنرصاً جديداً يف معامل السياسة الخارجية الرتكية.

ثانياً: كشف التحرك الرتيك يف امللف الليبي عن تحول يف السياسة الخارجية الرتكية، فلم تعد فكرة تصف� املشكالت 

ع الخارج كافية لح�ية املصالح الرتكية وتأم� دورها اإلقليمي، يف ظل األحداث الصاخبة واملعقدة حول تركيا، م

ويبدو أن تحي� وترقية الرؤية الخارجية جاء  والتي مل تعد مجدية مقاربتها بالسياسات الخارجية التقليدية.

يها يف التعاطي مع امللف السوري، والتي ترضرت منها نتيجة استخالصات واضحة من املقاربة الرتكية التي تم تبن
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أنقرة بشكل أو بآخر. وتبدو أنقرة اليوم أكرث نزوعاً نحو تبني سياسة خارجية نشطة ومرنة، تتفاعل مع التطورات التي 

 تعيشها املنطقة والعامل.

والعامل، إذ توقعت دراسات دولية أنها  ثالثاً: يأيت التحرك يف امللف الليبي ليعكس صعود تركيا كقوة معتربة يف املنطقة

. وفضالً عن ريادتها يف العديد من املجاالت كالتصنيع 2030اقتصاديات يف العامل يف أفق  10ستكون ضمن أقوى 

العسكري، مبا يف ذلك الطائرات بدون طيار، والقطاع السياحي، واكتساح الدراما الرتكية العامل، تحوز تركيا عىل ثا� أكرب 

  حلف الناتو بعد الواليات املتحدة األمريكية.جيش يف

رابعاً: تتجدد األهمية اإلسرتاتيجية لرتكيا دولياً، من خالل موقعها الجغرايف داخل قارت�، رشق آسيوي، وغرب أورويب، 

افسة قوى دول األمر الذي �ّكنها من لعب دور جيوسيايس متميز ومتقدم يف العامل، ويؤّهلها ملن  8وارتباطها بحدود مع  

 إقليمية ودولية أخرى، بحكم أفضلية وأهمية موقعها.

خامساً: يأيت التحرك الرتيك، رغم محاوالت إثارة الغبار حوله، منسج�ً مع مطلب الليبي� يف وقف االقتتال ووضع حد 

ضاعها لنفوذه. لخمس سنوات من االعتداءات التي تنفذها مليشيات خليفة حفرت عىل املدن والقرى الليبية ملحاولة إخ

اعتداءات أخضعت له املنطقة الرشقية بقوة الحديد والنار، بدعم عسكري سخي من دول إقليمية عربية، تطمح لتمك� 

بيد أن التحرك الرتيك استجمع رشوط  أنظمة عسكرية تسلطية يف املنطقة عىل غرار نظام عبد الفتاح السييس يف مرص.

رشعية يف ليبيا وبطلب منها، وجاء مدافعاً عنها، لكرس التمرد الذي يقوده حفرت، نجاحه من خالل التوافق مع الحكومة ال

 ال سي� العدوان عىل طرابلس.

سادساً: أقدمت تركيا عىل هذا التحرك النوعي لح�ية الرشعية الدولية يف ليبيا، بعد أن توزع املوقف العريب ب� صمت 

 أو حتى إبداء تأييد لها، وب� أطراف تبنت بشكل واضح وعلني وعجز كامل يف الدفاع عن حكومة معرتف بها دولياً 

دعم مترد حفرت وعدوانه عىل طرابلس، بل دعمته عسكرياً وقدمت له غطاء دبلوماسياً لح�يته من العقوبات الدولية. 

مترده ومساعيه   بل مّولت هذه الدول العربية عىل غرار مرص واإلمارات استع�ل حفرت ملليشيات مرتزقة أفارقة وروس يف

ومل تكن تركيا لتتدخل لو كان الوضع العريب قادراً عىل ح�ية الرشعية ووقف عدوان حفرت،  يف االنقالب عىل الرشعية.

بين� تراوحت مواقف الدول العربية ب� التآمر (محور الثورة املضادة) أو عدم االهت�م بامللف الليبي (غالبية الدول 

 ا الداخلية.العربية) بسبب انشغاالته

سابعاً: جاء التحرك الرتيك يف ظل ارتباك املواقف الدولية وضعفها. فأوروبا الغارقة يف مشكالتها الداخلية مل تكن قادرة 

عىل بناء موقف موحد من األزمة. فقد برز يف لحظة ما تراشق واضح باالتهامات ب� فرنسا الداعمة لحفرت وإيطاليا 

ومل يرتدد وزير الخارجية اإليطايل  يبيا، وانعكاساته عليها من خالل الهجرة غ� الرشعية.الحذرة من تصاعد الرصاع يف ل

يف تذك� فرنسا بتاريخها االستع�ري وأط�عها املستمرة يف إفريقيا، بل حملها مسؤولية تفاقم الرصاع يف ليبيا. وحاولت 

ويب، لكن فرنسا واصلت دعم حفرت بالتنسيق مع دول "محور أملانيا عرب "مؤمتر برل�" احتواء األزمة، وتأط� املوقف األور 

وتجد باريس نفسها اليوم ال هي مكنت لحفرت، وال هي التزمت برؤية أوروبية  الثورة" املضادة يف املنطقة.

مشرتكة. هذا االرتباك األورويب فهمته أنقرة موقفاً ضعيفاً لن يحتوي األزمة الليبية، ففّعلت مقاربتها يف معالجة 

امللف بدعم الحكومة الرشعية وإسنادها يف مواجهة مترد حفرت. وقرأت أنقرة بذكاء املوقف األمرييك املنزعج من 

التحركات الروسية يف ليبيا، ال سي� إرسال مرتزقة "فاغ�" للقتال إىل جانب حفرت، ودعمه بالسالح. فقد اضطرت 

 ة للحد من النفوذ الرويس.واشنطن إىل عدم االعرتاض املبارش عىل التحركات الرتكي

ثامناً: نجحت تركيا بتدخلها يف وقف جرائم حرب كان عدوان حفرت عىل طرابلس يوشك أن ينفذها. فحفرت الذي 

ارتكب فظاعات يف املنطقة الرشقية، ودمر أحياء يف بنغازي ليخضعها له بالحديد والنار، ظهرت فيديوهات 
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جثث معارضيه يف بنغازي. وقد أصدرت محكمة توثق جرائم املليشيات التابعة له وهي تنفذ إعدامات ج�عية، وتنكل ب

الجنايات الدولية مذكرة توقيف يف حق أحد زع�ء الحرب التابع لحفرت محمود الورفيل، بعد أن تورط علناً بتصفية 

ك� كشفت املقابر الج�عية يف ترهونة عن جرائم مروعة ودفن أشخاص أحياء، فقط ألنهم  أشخاص رمياً بالرصاص.

وتثبت جرائم حفرت التي ارتكبها والتي كان س�تكبها أن التحرك الرتيك يف ليبيا  وعدوانه عىل طرابلس.يعارضون حفرت 

 كان أكرث من مطلوب ومن ملح لوقف مجاوز حفرت ووقف االقتتال.

رتكية. فرتكيا تاسعاً: �ثل التحرك الرتيك يف امللف الليبي عالمة فارقة تعكس تطوراً وتحوالً واضحاً يف السياسة الخارجية ال

 التي انكفأت لعقود طويلة بُعيد الحرب العاملية األوىل، تنهض اليوم مختلفة يف التعاطي مع القضايا اإلقليمية والدولية.

ويأيت هذا التغي� املتدرج ليعكس حجم التحول الداخيل الذي شهدته تركيا مع حزب العدالة والتنمية عىل مدى عقدين. 

ركيا الصاعدة، عىل قاعدة أن موقعها الجيوسيايس ليس نقمة جغرافية وإ�ا هو نعمة تحول عميق يعيد تعريف ت

بعد مئة عام تعود تركيا من بعيد، أمة ناهضة متحفزة، تنحت نفسها تجربة نهضوية متجددة، ممتلئة بالثقة   حضارية.

ول باعتباره لحظة كونية جديدة بنفسها غ� منكفئة، تتلمس طريقها إىل عمقها اإلسرتاتيجي. سيقرأ الكث� هذا التح

واعدة، وسينظر له آخرون بحذر وريبة. املؤكد أن العرب أمامهم فرصة تاريخية الختيار رشيك اسرتاتيجي جديد، 

والتخفف املتدرج من عالقات التبعية والهيمنة التي فرضتها عليهم معادالت نظام دويل، فُحرشوا لعقود ب� إمربياليت� 

 .)1(متحالفت� باطناً، تؤبدان حالة دونية عربية مستحكمة.متباينت� ظاهراً 

  

 

 

 .رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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