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شهد التاريخ السيايس للعهد الجمهوري يف تركيا منعطفا هاما مع انتخابات 10 أغسطس/ آب 2014 التي تم مبوجبها 

ألول مرة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق االقرتاع املبارش من قبل الشعب، بعد أن كانت رئاسة الجمهورية بحكم 

لها دستوريا.  املخولة  الصالحيات  بخالف  الوصاية فحسب  نظام  يصون  مبثابة حارس  العسكرية،  باالنقالبات  تأثرها 

لذلك فإن انتخابات 10 أغسطس/ آب التي تعد أول خطوة عملية للتعديل الدستوري الذي جرى يف 2017 قد مهدت 

الطريق النتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مبارشة مام جعل من رئيس الدولة رئيسا للجمهورية بكل معنى 

الكلمة.

أما أولئك الذين اعتربوا رئاسة الجمهورية وقرص تشانكايا املتجسد معها، أهم قلعة لسلطتهم التي انفردوا بها بدال 

من إرادة الشعب، فكانوا يف غاية االستياء من التحول الذي جرى عام 2014. وازداد انزعاجهم عندما تم تخصيص 

املجمع الرئايس لرئاسة الجمهورية والذي بدأ بناؤه يف منطقة بيش تبه عندما كنت رئيسا للوزراء، حتى أنهم شنوا 

حملة افرتاء كبرية من أجل النيل من املكانة املرموقة لرئاسة الجمهورية، خاصة هجومهم وترصيحاتهم بشأن مقر 

املجمع الرئايس الجديد يف بيش تبه.

إنني منذ اليوم األول الستالمي مهام الرئاسة عملت عىل تنفيذ الوعد الذي قطعته لشعبي أثناء انتخايب وهو أنني 

"سأكون مختلفا وسأعمل وسأجتهد وسأناضل"، وأعربت عن وجهة نظري للرأي العام يف كل مسألة تخص شعبي 

وبلدي. كام قدمت توصيايت إىل الحكومة، ورسائيل إىل العامل بروح املبادرة والريادة.

هذا وكنت حريصا يف هذه املرحلة عىل قوة الروابط بيني وبني شعبي، وكنت أنتهز كل فرصة لاللتقاء بالشعب وذلك 

من خالل زيارايت ملختلف املدن سواء مبناسبة افتتاح عدد من املشاريع الجديدة أو الزيارات الرسمية. وقد حرصت 

كذلك عىل مشاركة الفعاليات التي أقامتها مؤسساتنا الحكومية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص. ومل أكتِف 

بذلك، بل عملت دامئًا عىل استقبال جميع أطياف الشعب يف املجمع الرئايس يف مختلف املناسبات، بدافع الشوق 

والحب من جهة وللتشاور يف قضايا البالد والعامل من جهة أخرى. وعىل نحو مامثل دافعت باستمرار عن مصالح 

الشعب والوطن عىل الصعيد الدويل من خالل زيارايت الخارجية.

الذين نفذوا املحاولة االنقالبية يف 15يوليو/ متوز يف استهدايف  الخونة  أفراد عصابة تنظيم "غولن"  إن سبب رغبة 

شخصيا واملجمع الرئايس بالدرجة األوىل، هو تحول رئاسة الجمهورية لجهة متثيل حقيقي للدولة والشعب، مام كان 

سببا يف بناء جدار برشي من أفراد الشعب حول املجمع الرئايس ودفاعهم عنه عىل مدار 29 يوما.

وقد تبني مرة أخرى وبكل وضوح من خالل املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو / متوز، أن تركيا ال تستطيع مواصلة طريقها 

مع نظام حكمها الحايل. وأصغت املؤسسة السياسية ملطالب الشعب بالتغيري، فبدأت باإلجراءات الالزمة التي تكللت 

باالستفتاء الشعبي يف 16 أبريل/ نيسان 2017. ومبوجب التعديل الدستوري، الذي دخل حيز التنفيذ بإرادة شعبنا، 

كان من املقرر أن تنتقل تركيا إىل نظام حكم جديد بشكل فعيل مع االنتخابات املزمع إجراؤها يف نوفمرب/ ترشين 

الثاين عام 2019. ومع اتخاذنا قرارا بإجراء انتخابات مبكرة، بناء عىل دعوات من املعارضة، دخل نظام الحكم الجديد 

حيز التنفيذ مع االنتخابات املبكرة يف 24 يونيو/ حزيران 2018.
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وهذا الكتاب يتألف من بعض الخطابات التي ألقيتها بصفتي رئيسا للجمهورية يف الفرتة من أغسطس/ آب 2014 
إىل نهاية يونيو/ حزيران 2018، حيث أعددناه يف 4 أقسام وأطلقنا عليه اسم "رؤية تركيا الجديدة". ويحمل القسم 
األول عنوان "بيت الشعب" ويتألف من خطابات ألقيتها يف املجمع الرئايس يف العديد من الربامج واملناسبات. والقسم 
الثاين يحمل عنوان "نحو 2023" ويشمل الخطابات التي ألقيتها خالل زيارايت داخل البالد. أما القسم الثالث فيحمل 
عنوان "العامل أكرب من خمسة" ويضم الخطابات التي ألقيتها داخل الوطن وخارجه يف إطار السياسة الخارجية. فيام 
يحمل القسم الرابع عنوان "نحو النهوض من جديد" ويحتوي عىل الخطابات التي ألقيتها يف فعاليات حزب العدالة 

والتنمية بعد إعادة انتخايب مجددا رئيسا للحزب.

أكرب من خمسة" و"نحو  و"العامل  الشعب" و"نحو 2023"  "بيت  األربعة  بأقسامه  الجديدة"  تركيا  "رؤية  كتاب  إن 
النهوض من جديد" سيكون شاهدا عىل التاريخ. وأنا عىل ثقة أن هذا الكتاب الذي يعترب مبثابة تحليل من وجهة 

نظرنا لفرتة مهمة للغاية يف تاريخ تركيا سيمثل مرجعا ثابتا وقيّام للساسة والعلامء.

 رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية الرتكية
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مقدمة

تاريخنا  املنعطفات يف  أهم  كانت إحدى  التي جرت يف 10 أغسطس/ آب 2014،  الجمهورية  رئاسة  انتخابات  إن 
السيايس يف عهد الجمهورية الرتكية، حيث تم للمرة األوىل انتخاب من ميثل أعىل مناصب السلطة يف الدولة، عن 
طريق االقرتاع املبارش بأصوات الشعب. وبذلك بدأت مرحلة جديدة جعلت الرئيس "رئيسا لجمهور الشعب" باملعنى 
الحقيقي لكلمة "رئيس الجمهورية". وشهدت تركيا بهذه املرحلة الجديدة أقوى أشكال التعاضد بني الدولة والشعب، 

حيث أصبح فيها لخيارات الشعب وقيمه دور حاسم يف إدارة الدولة.

ومنذ اليوم األول الستالمنا مهام منصبنا كرئيس للجمهورية، عقب حصولنا عىل 52 % من أصوات الناخبني، بذلنا كافة 
الجهود من أجل الوفاء بالوعود التي قطعناها عىل أنفسنا تجاه شعبنا. وقد ثبّتنا إحدى قدمينا يف تركيا، بينام تجولنا 
سياسات  لنتابع  بالفرجار،  نفسه  الرومي"  الدين  العالمة جالل  "موالنا  تشبيه  من  استلهاما  بأرسه،  العامل  يف  باألخرى 
بلدنا وشعبنا عىل أعىل املستويات. كام مل نرتدد أبدا يف اإلدالء بالقول الصادق يف كل مسألة تهم بلدنا وشعبنا وإخوتنا 
واملظلومني واملستضعفني يف األرض. وانتهجنا يف السياسة الخارجية دبلوماسية نشطة متنح األولوية ملصالح شعبنا وبلدنا، 
وال تلتزم الصمت يف وجه الظلم عوضا عن العقلية القدمية والسلبية واملستسلمة وأحادية االتجاه. كام مل تقترص نظرتنا 
يف السياسة الخارجية القامئة عىل أسس السالم والعدل والقيم عىل ترصيحاتنا فحسب، بل تجسدت يف الكثري من مناطق 
العامل من سوريا إىل فلسطني إىل العراق وحتى الصومال، ومن البلقان إىل آسيا الوسطى. ونتيجة لهذه الجهود أصبحت 
تركيا أكرث بلد يقدم املساعدات اإلنسانية يف العامل مقارنة بناتجها القومي اإلجاميل. ويف الوقت الذي أوصدت فيها أكرث 
البلدان تقدما يف العامل أبوابها يف وجه الفارين من الحروب واملجاعات واإلرهاب، تستضيف بالدنا منذ 6 أعوام 3 ماليني 

الجئ قدموا من سوريا والعراق، دون أن تبدي إزاءهم أي متييز من ناحية العرق أو الدين أو اللغة.

السياسية  الصدع  خطوط  فيها  وتحركت  العاملي،  النظام  يف  هامة  منعطفات  شهدت  فرتة  يف  حدث  كله  ذلك  إن 
واالقتصادية واالجتامعية الثقافية يف كل بقعة من بقاع األرض. ويف الوقت الذي ما نزال نشعر فيه بتداعيات األزمة 
االقتصادية العاملية املستمرة تأثرياتها منذ عام 2008، يتزايد الفقر واختالل التوازن يف توزيع الدخل والتنافس عىل 
موارد الطاقة بشكل أكرب مع مرور كل يوم. كام أن سياسات القمع والعنف التي تلجأ إليها الحكومات الحالية يف 
الصعيد االجتامعي. ويف  البلدان كسوريا ومرص والعراق ضد مواطنيها تتسبب بدمار خطري وتوتر عىل  الكثري من 
الوقت ذاته، تشكل سياسات االضطهاد والتهميش أرضية تستغلها التنظيامت اإلرهابية. ونرى أن تلك التنظيامت من 
قبيل داعش والقاعدة قد متددت يف العامل، لتنترش يف مناطق أخرى وتزداد اتساعا، وتصل إىل حال يهدد اإلنسانية 
بأرسها. وتركيا بلد يجد نفسه مضطرا ملواجهة السلبيات الناجمة عن عدم االستقرار اإلقليمي من جهة، والتهديدات 

الصادرة عن التنظيامت اإلرهابية املختلفة من جهة أخرى.

مع انهيار سلطة الدولة يف سوريا نتيجة الحرب الداخلية، انضم تنظيام داعش و"واي يب جي" اإلرهابيني إىل منظمة 
"يب يك يك" اإلرهابية االنفصالية التي نكافحها منذ ما يزيد عن 30 عاما. إن سوريا وما تشهده ساحتها من تطورات 
هي أهم مصدر للتهديدات اإلرهابية املوجهة نحو بالدنا حاليا. ومنذ عام 2011 حتى اليوم قتل مئات اآلالف من 
األبرياء يف سوريا بالصواريخ الباليستية واألسلحة الكيميائية والرباميل املتفجرة، عىل يد نظام ميارس إرهاب الدولة ضد 
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مواطنيه. ونتيجة لالضطهاد والعنف اضطر أكرث من 13 مليونا إىل مغادرة بيوتهم وأوطانهم. كام يشهد العراق أيضا 
موجات نزوح مشابهة بسبب عدم االستقرار واالقتتال املستمر منذ سنوات طويلة يف البالد. أما القضية الفلسطينية، 
الجرح النازف يف قلب العامل اإلسالمي منذ نصف قرن، فهي املنبع الرئيس للتوتر واألزمات يف املنطقة. إن هذه النريان 

املندلعة يف العامل اإلسالمي توسعت وانترشت لتحارص بلدانا أخرى كاليمن وليبيا ومرص والصومال.

هذه األثقال ينوء بحملها هذا امليزان

رغم أن صورة إراقة دماء األبرياء كل يوم تدمي قلوبنا إال أن النظام العاملي واملنظامت الدولية تكتفي فقط بالوقوف 
االستقرار  عدم  مواجهة  األزمات يف  لحل  املقصود  األول  العنوان  تعد  التي  املتحدة  األمم  إن  األسف.  مع  متفرجة 
واإلرهاب وموجات الهجرة ال تتمكن لألسف من اتخاذ أي موقف فعال. ورغم أن األمم املتحدة تعرّف نفسها يف 
ميثاق تأسيسها بأنها "منظمة عاملية تهدف إىل تحقيق العدل واألمن والتنمية االقتصادية واملساواة االجتامعية عىل 

الصعيد الدويل لجميع البلدان"، إال أنها تبقى عاجزة عن تحقيق متطلبات هذا التعريف.

سوريا  طليعتها  ويف  اإلسالمي  العامل  بلدان  يف  الظاملة  واملامرسات  النزوح  وحركات  الحروب  مواجهة  يف  العجز  إن 
والعراق تطرح تساؤالت حول األمم املتحدة مبا فيها مجلس األمن الدويل. ويتعرض موقف األمم املتحدة من بعض 
القضايا كاملسألة الفلسطينية املستمرة منذ 50 عاما النتقادات منذ زمن طويل. أما المباالتها إزاء املجازر التي وقعت 
خالل حرب البوسنة يف تسعينات القرن املايض وفشلها يف الحيلولة دون وقوع املذابح يف رواندا فكانتا وصمتي عار 

يف تاريخ املنظمة. ومن املمكن إيراد املزيد من هذه األمثلة السيئة من عرصنا الحايل.

لقد أظهرت األحداث الدائرة يف فلسطني وسوريا والعراق وأوكرانيا أن النظام الدويل الحايل غري قادر عىل تحقيق 
العدل وإيجاد الحلول. وهذا الرأي تتشاطره الكثري من البلدان يف العامل. ونحن يف تركيا نعتقد برضورة تغيري النظام 
وإعادة هيكلته مبا يتوافق مع ظروف العرص. وانطالقا من هذا الهدف، نعمل بكامل قوتنا من أجل بناء كيان أكرث 
فعالية يقدم إسهامات للسالم واألمان واالستقرار يف العامل. ونطلب عىل وجه الخصوص إجراء تغيري جذري من أجل 
إعادة هيكلة مجلس األمن الدويل، الذي ميتلك سلطة فعلية لتنفيذ القرارات، وإكسابه هيكلية أكرث عدال من ناحية 

التمثيل.

وكام أن "عصبة األمم" التي تأسست عقب الحرب العاملية األوىل فشلت يف تنفيذ املهمة الواقعة عىل عاتقها، ووقفت 
موقف املتفرج إزاء انزالق العامل نحو الحرب العاملية الثانية، فإن استمرار الهيكل الحايل ملجلس األمن الدويل ميكن 

أن يجرنا إىل ويالت جديدة وكوراث كبرية.

إن من غري املمكن ملجلس األمن الدويل أن يحقق أهداف وجوده دون إجراء عملية إعادة الهيكلة هذه، وتأسيسه 
الدامئني فيه،  مجددا وفقا ملتطلبات العرص. ألن املجلس بهيكله الحايل أصبح يف خدمة سياسات أعضائه الخمسة 
وليس يف خدمة السالم والعدل العامليني، إذ ليس هناك إمكانية لصدور أي قرار عن املجلس يف حال كون أي عضو 
من الدامئني فيه غري موافق عليه. وعند النظر عىل صعيد القارات نجد أن األعضاء الدامئني يف مجلس األمن الدويل 
هم من آسيا وأوروبا وأمريكا. أما عندما ننظر من وجهة نظر دينية نجد أن األغلبية مسيحية. لألسف ليس هناك 
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متثيل للمسلمني والبوذيني وهام من املجموعات الدينية الهامة يف العامل. وليس هناك أي وزن يف هذه اآللية الهامة يف 
العامل ملنظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 56 عضوا وتشكل ثلث سكان العامل. أما من الناحية العرقية فليس هناك أي 
متثيل لألعراق البارزة يف العامل كالعرب واألتراك والهنود واإلندونيسيني واألفارقة. وبالنسبة لألعضاء املؤقتني املنتخبني 

ملدة سنتني فليس لهم حق الكالم يف أي من قرارات املجلس.

إن من املؤكد أن مجلس أمن دويل يتمتع فيه الجميع بفرصة التمثيل وميلكون كلمة نافذة وليس دوال محددة فحسب، 
سيكون له إسهامات أكرب يف تحقيق السالم واألمن العامليني. ومام ال شك فيه أن إصالح األمم املتحدة وإعادة هيكلة 
مجلس األمن الدويل عىل وجه الخصوص، سيتم بتوافق جميع بلدان العامل. ونحن يف تركيا نردد منذ فرتة مقرتحنا يف 
هذا الخصوص، ونقدمه للمناقشة أمام جميع البلدان. أما مقرتحنا للحل فيتلخص يف عبارة "العامل أكرب من خمسة"، 
وينص عىل تغيري هيكلية مجلس األمن الدويل وإكسابه بنية تحظى فيها القارات واملعتقدات واألعراق والثقافات 
بأكرب متثيل ممكن. ونقرتح رفع عدد األعضاء الدامئني من 5 إىل 20، بحيث تتم مراعاة توزيع القارات واملعتقدات 
واألعراق والعنارص األخرى. وميكن التفكري يف نظام دوري للبلدان العرشين األعضاء يف مجلس األمن الدويل بالتناوب، 
وبذلك ستتاح الفرصة لجميع بلدان العامل لتجد لها مكانا يف آلية القرار الهامة هذه. وستسهل إمكانية اتخاذ القرارات 

باألغلبية املؤهلة من األصوات، يف ظل إلغاء حق االعرتاض )الفيتو(، دون عرقلة بلد واحد للنظام.

نحن ندرك أن انتقاد تركيا ومقرتحها هذا يزعج بعض البلدان التي تؤيد استمرار الوضع الراهن. ألن هذه األوساط 
ال تريد تغيري التوازنات التي تم وضعها بعد الحرب العاملية األوىل، وصياغتها بعد الحرب العاملية الثانية عىل الشكل 
القوى خالل  وتوازنات  واملجتمع  اإلنسان  التي شهدتها حياة  الجذرية  التغيريات  كل  اليوم. ورغم  عليه  الذي هي 
السبعني عاما املاضية، فإن هذه األوساط تريد املحافظة عىل هذا الكيان القديم املتخلف عن ركب الزمن، يف سبيل 
حامية مصالحها الخاصة. إن هذا النظام يشكل مصدرا للكثري من الخالفات والصدامات والنزاعات املستمرة يف العامل 
اليوم. إن العناد يف وجه الحاجة إىل التغيري التي وصلت إىل مراحل ال ميكن التأجيل معها، ال تخيم بظاللها الثقيلة 

عىل حارضنا فحسب، بل عىل مستقبلنا أيضا.

ينبغي علينا أال ننىس أن الجدل سيثور عاجال أو آجال، حول مرشوعية النظام الدويل العقيم بشأن الحيلولة دون وقوع 
األمم  الضامئر تجاه  الناشئ يف  الثقة  فانعدام  الصعيدين االجتامعي واالقتصادي.  السياسية والركود عىل  الخالفات 
املتحدة واملنظامت واملؤسسات الدولية خيّب التطلعات يف تحقيق العدل، ودفع ماليني البرش إىل الشعور باليأس. 
وهذا املناخ من انعدام الثقة هو أحد أهم املنابع الرافدة لإلرهاب العاملي الذي نواجهه اليوم. ومام يضخ األوكسجني 
يف رئتي اإلرهاب يف العامل بأرسه هذه الالمباالة تجاه سياسة املعايري املزدوجة املطبقة بحق املظلومني وتجاه قتل 

األطفال. ومن الطبيعي للغاية أن تنمو التنظيامت اإلرهابية الخبيثة وتزدهر حيث ال يتوفر العدل.

إن تركيا تتحدث عن هذه الحقيقة املرة بكل وضوح يف كل فرصة. ونحن نعمل عىل أداء واجبنا تجاه اإلنسانية، ليس 
فقط عرب اإلشارة إىل التناقضات يف النظام واملطالبة بالتغيري، ولكن عن طريق تقديم املساعدات اإلنسانية يف الوقت 
نفسه. لقد تجاوز املبلغ الذي قدمته بالدنا عام 2015 من أجل املساعدات الدولية اإلنسانية ومساعدات التنمية 5 
األمم  الدولية مثل  للمنظامت  البلدان تقدميا لإلسهامات  أكرث  تركيا تحتل مكانا بني  مليارات دوالر. كذلك أصبحت 
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املتحدة وبرنامج الغذاء العاملي وصندوق التنمية. ويف الوقت نفسه تجري مؤسساتنا كوكالة التعاون والتنسيق "تيكا" 
وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهالل األحمر عمليات إغاثة إنسانية يف كافة أرجاء العامل. ونواصل جميع هذه 
العمليات اإلنسانية من خالل تبني مقاربة شاملة وكلية دون النظر إىل الهوية والدين والطائفة عندما مند يد املساعدة 
للمحتاجني. ونأمل من املؤسسات الدولية أن تتبنى هذا التوجه. ونؤكد أننا سنواصل بكل عزم موقفنا املبديئ الذي 
اتخذناه من أجل إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه اإلنسانية. ويف هذا اإلطار سنواصل إطالق نداءاتنا بقوة 

إلجراء إصالحات تتيح ملؤسسات األمم املتحدة اكتساب هيكلية أكرث شمولية وفعالية، ال سيام مجلس األمن الدويل.

إن سياستنا القائلة "العامل أكرب من خمسة" ال تخصنا وحدنا، بل هي أمر يشعر به جزء كبري جدا من البلدان املنضوية 
تحت سقف األمم املتحدة. نحن عىل ثقة أنه لن يرض تركيا أن تكون ضمري اإلنسانية وصوتها، عىل العكس هذا يزيد 

من قوتنا، ويرفع من اعتبارنا. ونحن عازمون عىل مواصلة سرينا بهذا الشكل خالل املرحلة املقبلة.

رجب طيب أردوغان
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 ندوة التنمية الشاملة واملرتابطة يف قمة مجموعة األعامل للدول العرشين "يب 20"

هانغتشو/ الصني - 4 سبتمرب/ أيلول 2016

 تداعيات محاولة انقالب 51 يوليو/ متوز
كانت محدودة عىل اقتصادنا

السادة ممثلو عامل األعامل، الضيوف الكرام، أحييكم بتحية ملؤها املحبة والتقدير. أود أن أعرب عن سعاديت للقايئ 
بكم، مبناسبة انعقاد قمة "يب 20" التي تجمع ممثيل عامل األعامل يف بلدان مجموعة العرشين. أعترب أن من املهم 

للغاية تالقي وجهات نظر ممثيل عامل األعامل قبيل انعقاد قمة الزعامء. 

يكمن عنرصان أساسيان وراء القفزة االقتصادية التي حققتها تركيا يف اآلونة األخرية عىل وجه الخصوص. العنرص األول 
هو االستقرار السيايس، الذي أتاح لالقتصاد إمكانية اكتساب طبيعة قابلة لالسترشاف مسبًقا. أما العنرص الثاين فهو 

تضافر جهود القطاعني العام والخاص وقدرتهام عىل العمل بروح التعاون. 
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ينبغي يف األساس أن تكون الوظيفة الرئيسة للدولة يف إدارة االقتصاد، متعلقة بالعنرصين املذكورين. بطبيعة الحال، 
نواجه من حني آلخر هجامت تستهدف هذين العنرصين يف بالدنا. وآخر مثال عىل ذلك املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ 
متوز. فمنظمة غولن اإلرهابية، املتخفية وراء مصطلحات التعليم واملساعدة والحوار، نفذت محاولة انقالبية دنيئة 
بتاريخ 15 يوليو/ متوز 2016، من خالل تحريك أعضائها املتغلغلني يف القوات املسلحة الرتكية. وقبل ذلك، سعى هذا 
التنظيم للقيام مبحاولة مشابهة يف 17 و25 ديسمرب/ كانون األول 2013 عن طريق عنارصه املتغلغلني يف سليك الرشطة 
والقضاء. وبفضل املقاومة الحازمة لشعبنا، باءت هذه املحاولة االنقالبية بالفشل، واتضح جليًّا مدى صالبة االقتصاد 

الرتيك، إىل جانب دميقراطية تركيا. وعليه، فقد كانت تداعيات املحاولة االنقالبية عىل اقتصادنا محدودة للغاية. 

أقدمت حكومتنا ومؤسساتنا املعنية عىل الخطوات الالزمة برسعة، وحولت املشهد السلبي الذي ظهر للوهلة األوىل 
يف األسواق املالية، إىل صورة إيجابية. وبدوره، قدم شعبنا دعمه القتصاد البلد من خالل التوجه إىل رصف العملة 
األجنبية وليس إىل رشائها. ومن جهتنا، استخدمنا جميع القنوات لنؤكد للمستثمرين األجانب أن الدولة اتخذت عرب 

مؤسساتها املعنية التدابري الالزمة، وأن األسواق ستواصل عملها بشكل طبيعي. 

تظهر محدودية تداعيات املحاولة االنقالبية قوة االقتصاد الرتيك وقدرته عىل تحمل األزمات. وبينام نكافح منظمة 
اقتصادي  االقتصاد. غايتنا هي تحقيق منو  الهيكلية يف  تنفيذ اإلصالحات  القوانني، نواصل  اإلرهابية يف إطار  غولن 

مستدام ومتوازن وشامل، من شأنه رفع بالدنا إىل مستوى دخل أعىل، وزيادة قوتنا التنافسية عىل الصعيد الدويل.

أود عىل وجه الخصوص التأكيد عىل إرصارنا بشأن الوصول إىل أهدافنا لعام 2023. سنصل حتاًم إىل هدفنا يف جعل 
تركيا متتلك واحًدا من أكرب عرشة اقتصادات يف العامل، ورفع حجم تجارتنا الخارجية إىل تريليون دوالر ودخلنا القومي 

إىل تريليوين دوالر، ودخل الفرد من الدخل القومي إىل 25 ألف دوالر. 

علينا دعم سيدات األعامل بشكل أكرب 

السادة رجال األعامل،

خالل رئاستنا الدورية العام املايض، أكدنا بشكل خاص عىل مسألة النمو االقتصادي الشامل. وهذا العام أيًضا نرحب 
ترحيبًا حارًّا مبواصلة الصني، خالل رئاستها الدورية، التأكيد عىل النمو الشامل. ونقصد بقولنا النمو الشامل حصول 
والشباب خصوًصا. طاملا  النساء  الرتكيز عىل  علينا  ويتوجب  املتزايد.  الرخاء  املجتمع عىل حصة من  جميع رشائح 
ا دعم  بقيت مشاركة املرأة وإسهامها يف االقتصاد محدودة ال ميكننا الحديث عن منو اقتصادي مستدام. من املهم جدًّ

السيدات املستثمرات عىل وجه الخصوص وزيادة حصتهن من القوة العاملة. 

ينبغي علينا مواصلة العمل من أجل وضع هدف مجموعة العرشين يف زيادة مشاركة املرأة يف القوة العاملة، حيز 
التنفيذ. خالل الرئاسة الدورية لرتكيا، تم تأسيس مجموعة املرأة لدول العرشين. ينبغي عىل هذه املجموعة مواصلة 
أنشطتها بشكل فعال. وعىل غرار ذلك، من املهم للغاية عىل صعيد ضامن مستقبلنا، أن نقدم فرص العمل لشبابنا، 
وأن نزيد من مشاركتهم يف االقتصاد. إّن تطبيق هدفنا الرقمي الذي تم إقراره يف قمة أنطاليا بشأن خفض نسبة بطالة 

الشباب، سيكون له إسهام يف تحقيق منو اقتصادي مستدام وشامل. 
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الضيوف الكرام،

النمو االقتصادي والتنمية هام موضوع هذه الندوة، ويدوران حول مسألة العوملة، التي تربط جميع البلدان يف العامل 
ببعضها البعض. ولهذا فإن التمييز بني البلدان املتطورة والبلدان النامية هو متييز مصطنع. عىل سبيل املثال، من غري 
املمكن أن يكون بني خياراتنا إبقاء إفريقيا جنوب الصحراء بسكانها البالغ عددهم قرابة مليار نسمة، خارج النظام 
االقتصادي العاملي. هذا األمر ينعكس سلبًا عىل جميع البلدان وعىل استقرار االقتصاد العاملي، دون التمييز بني بلد 

متطور وآخر ناٍم.

عىل القطاع الخاص اإلسهام يف التنمية املستدامة

تضم مجموعة العرشين عىل طاولة واحدة االقتصادات املتقدمة والصاعدة يف العامل. وينبغي عىل املجموعة أن تطرح 
رؤية لنمو اقتصادي مستدام وشامل. ويف هذا السياق، يتمتع القطاع الخاص بدور هام للغاية. عىل القطاع الخاص 

تقديم إسهامات من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

أضفنا العام املايض إىل جدول أعامل التنمية ملجموعة العرشين مادة "عمل شامل"، وتقدمنا خطوة يف هذا الخصوص. 
وأرى بعني الرىض أن الرئاسة الدورية للصني حافظت عىل هذه املادة الهامة عىل جدول األعامل. 

يأيت التمويل يف طليعة اإلسهامات التي ميكن أن يقدمها القطاع الخاص عىل صعيد التنمية. نتقدم عىل أساس منوذج 
رشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مشاريع البنية التحتية الكبرية التي ننفذها يف تركيا. من أهم مزايا هذا النموذج 

قدرته عىل تحقيق توازن يتوافق مع املنطق االقتصادي، ما بني احتياجات القطاعني العام والخاص. 

ا يف البنية التحتية. ومن غري  نعلم أن العامل بشكل عام، والبلدان النامية بشكل خاص بحاجة إىل استثامرات كبرية جدًّ
املمكن تلبية هذه الحاجة عن طريق موارد القطاع العام فقط. ينبغي تنفيذ استثامرات من خالل الحصول عىل دعم 
القطاع الخاص. وتبدو هنا أهمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة التي تلعب دور القوة الدافعة لعجلة االقتصاد يف 
البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء. أود التأكيد عىل األهمية الكبرية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

سبيل تحقيق منو اقتصادي مستدام وشامل. 

رجال األعامل الكرام،

ا يف اآلونـة األخرية.  تنعقـد قمـة هانغتشـو يف مدينـة تحتضـن مقـر رشكـة عـيل بابا التـي حققت قفـزات كبرية جـدًّ
أعتقـد بـأن وجـود مقـر رشكـة ناجحـة متثـل فهـاًم يعتمد عـىل االبتـكار يف هـذه املدينـة الجميلـة والتاريخيـة، أمر 
ـا للغايـة. سـيكون دعـم االبتـكار واحـًدا مـن أهـم الوسـائل يف محافظتنـا عـىل االقتصـاد عـىل  يحمـل مغـزى خاصًّ
طريـق النمـو املسـتدام. هنـاك نقطـة أود التأكيـد عليهـا ، وهـي رضورة أن يكـون الفهـم الشـامل سـائًدا أثنـاء 

التشـجيع عـىل االبتكار. 

وعلينا أال ننىس أن نقل التكنولوجيا يلعب دوًرا مشجًعا بنفس قدر امللكية الفكرية. وكام أن خلق روح الفريق هو 
أهم رس للرشكة الناجحة، فإن قدرة العوملة عىل النجاح تكمن يف إحساس الجميع بأنهم جزء من الفريق نفسه. 
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ندرك أننا عىل منت السفينة نفسها يف أوقات األزمة. علينا اإلبقاء عىل هذه الحقيقة يف أذهاننا ونحن نتبع سياسات 
اقتصادية طويلة املدى عقب األزمة. 

لهذا  أهمية  تويل  ألنها  العرشين  مجموعة  أجندة  من  يتجزأ  ال  جزءا  الشمولية  جعل  مسألة  عىل  ترص  تركيا  إن 
الخصوص. ينبغي علينا أن نتحرك ونحن ندرك أننا نشكل أجزاًء من كلٍّ واحٍد حتى نتمكن من مجابهة كل العوائق 
التي تهدد االستقرار واالقتصاد العامليني. وأرى أننا، كزعامء سياسيني، لدينا الكثري مام نتعلمه من ممثيل عامل األعامل. 

ولهذا، أؤمن برضورة استمرار وتزايد اإلسهامات التي تقدمها مجموعة "يب 20" إىل أعامل مجموعة العرشين.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أحييكم مرة أخرى. دمتم يف أمان الله. 
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الدورة 71 للجمعية العامة لألمم املتحدة – نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية – 20 سبتمرب/ أيلول 2016

 ال ميكن لألمم املتحدة ببنيتها الحالية
تحقيق العدل يف العامل

السيد الرئيس، السيد األمني العام، رؤساء الدول والحكومات الكرام، السادة املندوبون، أحييكم تحية ملؤها التقدير 
باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن بلدي وشعبي. 

أمتنى أن تحقق الدورة 71 للجمعية العامة لألمم املتحدة النجاح، وأن تحمل نتائج طيبة بالنسبة لجميع البلدان 
والشعوب. أهنئ السيد بيرت تومسون عىل استالمه الرئاسة، وأتوجه بالشكر إىل السيد موجنىس ليكيتوفت عىل ما 
أنجزه من أعامل خالل فرتة رئاسته. كام أتقدم بشكري إىل السيد بان يك مون الذي سيكون قريبًا قد أمىض عرش 

سنوات حافلة بالتحديات عىل الصعيد العاملي، يف منصب األمني العام لألمم املتحدة. 
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السيد الرئيس، السادة املندوبون،

يعيش الناس يف الربع األول من القرن الحادي والعرشين فرتة من أرقى فرتات التاريخ عىل صعيد العلم والتكنولوجيا 
والتطور االقتصادي والظروف الصحية. لكن هذا املشهد الالمع له أيًضا وجه مظلم يبعث عىل الخجل. يستمر قتل 
التي تنئ تحت وطأة  البلدان  مئات اآلالف من األطفال والنساء والشباب والشيوخ يف سوريا والعراق والكثري من 
العنارص  تواصل  األوروبية.  املدن  مهينة يف  معاملة  والظلم  املوت  من  الفارون  الالجئون  يتلقى  والحرب.  اإلرهاب 
اإلرهابية، كتنظيم داعش والنرصة و"يب واي دي- واي يب جي"، هجامتهم يف املنطقة. الخطر ماثل يف تحول الخالفات 

بالقوقاز إىل رصاعات ساخنة. هناك الكثري من املشاكل من اليمن حتى أوكرانيا تنتظر الحل. 

من جهة أخرى، يصارع الناس يف الكثري من بلدان العامل الجوع واألمراض السارية والفقر والجهل. هذا مشهد يجرح 
الكرامة والضمري اإلنسانيني، ويبعث عىل الخجل. األمر املؤمل أكرث هو أن هذه األزمات من النوع القابل للحل بسهولة يف 
الحقيقة. ترتبط سالمة ورخاء وأمن األجيال القادمة بنسبة كبرية بالخطوات التي سنقدم عليها والتدابري التي سنتخذها 
بدًءا من اليوم. لقد حان الوقت ليك نكون زعامء يدركون حجم مسؤولياتهم الوجدانية ويجابهون املشاكل بعزم وإرصار.

السيد الرئيس، السادة املندوبون،

ميكن للتنظيامت اإلرهابية يف عرصنا هذا أن تلجأ إىل أساليب مختلفة. تعرضنا يف تركيا إىل محاولة انقالبية غادرة ليلة 
15 يوليو/ متوز، نفذتها منظمة "غولن" اإلرهابية. سقط عىل يد هذه املنظمة اإلرهابية 241 شهيًدا، و2194 جريًحا من 
مواطنينا. تعرض مبنى الربملان واملجمع الرئايس واملقرات األمنية للقصف عرب طائرات حربية استخدمتها هذه املنظمة 

اإلرهابية. سحقت الدبابات الناس، فيام أُطلق الرصاص عىل املدنيني من املروحيات والعربات العسكرية. 

أُحبطت هذه املحاولة االنقالبية بفضل بطولة شعبنا يف صون دميقراطيته وحكومته وحريته ومستقبله ونظامه الدستوري. 
ولهذا أعتز بشعبي الذي حمى دميقراطيته، وأفتخر بوقوف أبناء شعبي بشكل متناوب لصون الدميقراطية لقد سهروا 
حتى الصباح عىل مدى 29 يوًما. أعتز بشعبي الذي أحبط املحاولة االنقالبية الغادرة من خالل بذل الروح رخيصة 
والوقوف بالجسد األعزل أمام الدبابات. وإذا كنت اليوم أقف أمامكم فهذا بفضل هذا املوقف الشجاع واألصيل لشعبي. 

15 يوليو/ متوز هو انقالب عىل الدميقراطية العاملية بأرسها

علينا أال ننىس أن املحاولة االنقالبية يف تركيا كانت موجهة يف الوقت نفسه إىل الدميقراطية العاملية. وعندما لقن شعبنا 
الليلة، أصبح أيًضا مصدر إلهام لجميع الشعوب املؤمنة بالدميقراطية. هذه  الساعني لالنقالب درًسا تاريخيًّا يف تلك 
"املنظمة اإلرهابية من الجيل الجديد" تشكل تهديًدا لألمن القومي لـ 170 بلًدا تنشط فيها، وليس لرتكيا فحسب. وبعبارة 

أخرى، جزء كبري من البلدان املمثلة يف هذه الجمعية العامة اليوم، عرضة لخطر هذه املنظمة.

االسرتاتيجية  فقط.  تركيا  وليس  بأرسه  العامل  عىل  السيطرة  يف  تتمثل  عميقة  منحرفة  عقلية  املنظمة  هذه  متتلك 
األساسية للمنظمة هي التغلغل يف مؤسسات الدولة والتأثري عىل املجتمع والسيطرة عىل املوارد االقتصادية، تحت 

غطاء التعليم والحوار والتسامح ومنظامت املجتمع املدين. 
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من هذا املنرب أدعو جميع األصدقاء إىل اتخاذ التدابري الالزمة برسعة يف مواجهة منظمة غولن اإلرهابية، من أجل 
أمنهم ومستقبل بالدهم. تأكدوا من خالل التجربة التي عشناها أنه إذا مل تكافحوا املنظمة يف هذه املرحلة فقد يكون 
الوقت متأخرًا جّداً يف الغد. وبهذه املناسبة أود التأكيد أيًضا أن العبارات مثل "الرتيك، تركيا" املستخدمة من جانب 

املؤسسات التابعة للمنظمة أو األشخاص املنتمني إليها، ال متت بصلة قطًعا إىل بلدنا. 

السيد الرئيس، السادة املندوبون،

اقرتبت األزمة اإلنسانية الناشبة يف سوريا من عامها السادس. بسبب هذه الحرب، التي تشري التقديرات إىل مقتل 
قرابة 600 ألف شخص فيها، نزح 12 مليون شخص من ديارهم، 5 ماليني من بينهم لجأوا إىل بلدان أخرى. 

نغلق  تركيا؟". مل  إىل  "ملاذا جئتم  تركيا وحدها. ال نسأل إخواننا هؤالء  ألف سوري يف  هناك مليونان و700 
من  الفارين  الناس  هؤالء  إزاء  والوجداين  اإلنساين  بواجبنا  قمنا  ألننا  املظلومني.  هؤالء  وجه  يف  أبًدا  أبوابنا 
القصف والرباميل املتفجرة. سنواصل مساعداتنا يف املستقبل أيًضا. رمبا يغلق العامل والغرب أبوابهام يف وجه 
السوريني، لكننا لن نغلقها أبًدا. ملاذا؟ ألننا جميًعا برش، وإذا كان الحال كذلك، فينبغي علينا فتح أبوابنا أمام 

البرش. 

أعلم أن املجتمع الدويل يستمع بال مباالة أو اكرتاث منذ مدة طويلة لألرقام التي ذكرتها هنا. مع أن كل رقم يُلفظ 
يعني حياة إنسان. الشعب السوري يفنى يف ظل حكومة ظاملة، وتنظيامت إرهابية ال ترحم، وحروب بالوكالة صاغتها 

املنافسة الدولية واإلقليمية. 

مع األسف، فشل املجتمع الدويل خالل هذه املرحلة، يف اجتياز اختبار القيم اإلنسانية والضمري. وصل املبلغ املوثق 
ومنظامت  البلديات  وأنفقت  اليوم.  حتى  دوالر  مليار   12.5 إىل  السوريني  الالجئني  عىل  أنفقناه  والذي  بالفواتري، 
املجتمع املدين مبلًغا مامثاًل. أي أن املجموع حوايل 25 مليار دوالر. فامذا وصلنا من العامل؟ الدعم املقدم من األمم 
املتحدة، التي أقف حاليًّا تحت سقفها، 525 مليون دوالر فقط. وهل هناك مساعدات قدمها االتحاد األورويب؟ مع 
األسف، مل يِف االتحاد األورويب بالوعود التي قطعها. وصلنا عرب اليونيسيف 178 مليون دوالر فقط. هذه املبالغ 

الصغرية من املساعدات تُحال إىل الالجئني، وليس إىل تركيا. 

حرصنا منذ البداية عىل التحرك يف إطار التواصل والتعاون مع الفاعلني اإلقليميني والعامليني، من منطلق اعتقادنا بأن 
هذه املسألة هي مسألة مشرتكة لإلنسانية جمعاء. ما كان بإمكاننا أن نلتزم الصمت، ولن نلتزمه، إزاء املعاناة التي 
يعيشها جرياننا وأقاربنا السوريون. استضفنا قرابة 3 ماليني سوري لجأوا إىل بالدنا دون أي متييز عرقي أو طائفي أو 

ديني. سنواصل تقديم دعمنا لهؤالء الناس الذين نستضيفهم يف املخيامت برتكيا. 

عىل االتحاد األورويب االلتزام بوعوده

من وعدوا تركيا باملساهمة يف هذا الخصوص، ويف طليعتهم االتحاد األورويب، مل يفوا بوعودهم حتى اليوم. ننتظر 
أن يفوا بهذه الوعود. كام، ينبغي عىل األمم املتحدة أيضا أن تفي بوعدها. تتمتع الدورة 71 للجمعية العامة لألمم 
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املتحدة بأهمية كبرية من حيث إسامع العامل هذا الصوت. ألن إسهام املجتمع الدويل مبساعدة املظلومني السوريني 

يجب أال يقترص عىل 525 مليون دوالر. 

أوجه خطايب من هذا املنرب إىل املجتمع الدويل بأرسه وإىل جميع أصدقايئ األوروبيني الذين يرون يف الالجئني السوريني 

تهديًدا لهم ، بأّن البحث عن الطأمنينة وراء األسالك الشائكة والجدران املرتفعة، جهد ال طائل منه. 

يف حال عدم متكننا من إيجاد حل رسيع ملسائل تعليم وعمل وإسكان الالجئني السوريني، لن يكون مبقدورنا مجابهة 

الهجرة غري النظامية واملشاكل االجتامعية واملخاطر األمنية. ال ميكننا إضاعة املزيد من الوقت دون وضع حد لالقتتال 

واإلرهاب والظلم، وتطبيق عملية الحل السيايس يف سوريا، مصدر األزمة. 

األصدقاء األعزاء،

تركيا هي أكرث بلد أوىل أهمية لحامية وحدة الرتاب السوري والحياة السياسية عليه. ليس لدينا مطامع أبًدا يف األرايض 

السورية. سوريا للسوريني، ويجب أال تكون هناك مطامع ألحد يف الرتاب السوري. 

تتمتع عملية درع الفرات، التي انطلقت مع الدعم الذي قدمناه للمعارضة السورية، بأهمية قصوى من حيث إعادة تأسيس 

االستقرار واألمان والتوازن يف منطقة سيطر عليها اليأس. اتضح من خالل هذه العملية أن أولوية منظمة "يب يك يك- يب واي 

دي" اإلرهابية ليست مكافحة تنظيم داعش. كام ساعدت العملية عىل استعادة عنارص املعارضة املعتدلة يف سوريا ثقتها 

بنفسها. حتى أن هذا الحدث، بث الشجاعة يف نفوس القوات املحلية الراغبة يف تحرير املوصل من إرهاب داعش، يف العراق.

متتلك تركيا حدوًدا مع سوريا طولها 911 كيلو مرتا. نتعرض لتهديدات هنا، صربنا باستمرار حتى اليوم. كام تعلمون، 

أغروا طفاًل يف الرابعة عرشة من العمر ليفجر نفسه يف حفل زفاف مبحافظة غازي عنتاب يف 24 أغسطس/ آب. وقُتل 

يف هذا الحفل 56 من مواطنينا، وُجرح قرابة 100 آخرين. كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعري. مل يعد بإمكان 

تركيا أن تتحمل أكرث من ذلك. دخلنا جرابلس مع املعارضة املعتدلة يف سوريا، وأخرجنا منها داعش. بعد ذلك شتتنا 

شمل التنظيم يف الراعي، وبذلك عاد أهل جرابلس وأهل الراعي إىل مدينتيهام. ومل تعد املنطقة املمتدة من اعزاز 

حتى الفرات ممرا إرهابيا. 

هدفنا اليوم من العملية التي نفذناها هو التأسيس الفعيل لهذه املنطقة اآلمنة. بدأ أهايل جرابلس، التي حررناها من 

التنظيامت اإلرهابية، بالعودة إىل ديارهم يف أمن وسالم. بدأنا العمل فورًا من أجل تشغيل شبكتي الكهرباء واملاء يف املنطقة. 

تلبي جمعية الهالل األحمر وإدارة الكوارث والطوارئ ومنظامتنا املدنية حاجات أهايل املنطقة هناك. كام أننا نخطط لبناء 

وحدات سكنية تتمتع بكافة املرافق االجتامعية يف املنطقة من أجل استخدامها من جانب الالجئني الذين غادروا إىل الخارج. 

ولهذا علينا إبداء موقف حاسم والعمل مًعا من أجل إعالن "منطقة حظر طريان" يف األماكن التي جعلناها آمنة. 

وعالوة عىل ذلك، ال يسمح النظام السوري بوصول املساعدات التي ترشف عليها األمم املتحدة إىل أهايل مدينة حلب، 

الذين يحتاجون إىل مساعدات إنسانية عاجلة. إىل متى ستتسامح األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل مع سياسة 

النظام "إما االستسالم أو املوت"، التي يفرضها من خالل تجويع األهايل؟
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تركيا األوىل عامليًّا يف املساعدات اإلنسانية 

السيد الرئيس، املندوبون األكارم،

من الواضح أنه لن يكون من السهل إقامة نظام سيايس مثايل من شأنه املحافظة عىل التنوع العرقي واملذهبي، الذي 
يشكل أكرب قوة للعراق. ومن هذه الناحية، ينبغي تنفيذ عملية املوصل مع مراعاة حساسيات شعب املنطقة. وإال فلن 
يكون هناك مفر من اندالع أزمة إنسانية جديدة سينجم عنها مشاكل جديدة وتؤدي إىل نزوح أكرث من مليون شخص. 
ينبغي علينا أال نرتك الشعب العراقي وحده يف هذه الفرتة العصيبة، التي يحتاج فيها إىل دعم تام من املجتمع الدويل. 

املجتمع الدويل مدين لألطفال الفلسطينيني بتوفري الفرصة لشعبهم من أجل العيش يف فلسطني حرة عاصمتها القدس 
الرشقية عىل أساس حل الدولتني. يجب احرتام قدسية الحرم الرشيف، عىل وجه الخصوص من جانب إرسائيل، ووضع 
حد لالنتهاكات التي تستهدف وضعه القانوين. سنعمل عىل االستفادة من عالقاتنا التي عادت إىل طبيعتها مع إرسائيل 
من أجل تسهيل عملية السالم من جهة، وحل مشاكل إخواننا الفلسطينيني االقتصادية واإلنسانية من جهة أخرى. ويف 

هذا السياق، سنستمر يف إيصال املساعدات اإلنسانية إىل غزة. 

وصلت هنا إىل نقطة هامة، انعقدت القمة اإلنسانية العاملية يف مايو/ أيار املايض، للمرة األوىل يف تركيا. نعترب القمة 
فرصة هامة من أجل اكتشاف سبل جديدة عىل صعيد مكافحة األزمات بشكل أكرث فعالية. 

أقولها بوضوح: تحتل الواليات املتحدة األمريكية وتركيا وبريطانيا املراتب الثالث يف العامل عىل صعيد دعم البلدان 
ا. وتحتل تركيا املرتبة األوىل كأكرث بلد يف العامل يقدم املساعدات مقارنة بناتجه القومي. نحن بلد يستضيف  األقل منوًّ

أكرب عدد من الالجئني، ويف الوقت نفسه، نبذل كل جهدنا من أجل الحيلولة دون الهجرة غري القانونية.

بناء عىل مبادرة من بلدنا، تم إدراج قضية الالجئني السوريني للمرة األوىل عىل جدول أعامل الجمعية العامة لألمم 
املتحدة العام الفائت. كام أن وضع قضيتي الهجرة واإلرهاب عىل أجندة مجموعة العرشين جاء نتيجة مبادرات من 
بلدنا أيًضا. إننا نعمل يف إطار من التعاون مع االتحاد األورويب يف مواجهة أزمة الالجئني. وبهدف منع موت الالجئني 
يف بحر إيجة، متكنا من خفض عدد املهاجرين غري النظاميني من 7 آالف يوميًّا يف شهر أكتوبر/ ترشين األول 2015، 
إىل 50 يف األشهر األخرية. يظهر هذا املشهد أن تركيا حققت بنجاح تعهداتها يف إطار االتفاقية املوقعة مع االتحاد 
األورويب. لكننا نأسف لرؤية وعود االتحاد األورويب يف إطار االتفاقية املوقعة يف 18 مارس/ آذار 2016، وقد نسيت، 

وظهرت يف مواجهتنا باستمرار ذرائع مصطنعة.

السيد الرئيس، املندوبون األكارم،

يتوجب إصالح األمم املتحدة. نثمن الخطوات التي تم اإلقدام عليها بإرشاف األمني العام بان يك مون، بشأن إصالح 
األمم املتحدة، وجعلها منظمة أكرث فعالية عىل األخص فيام يتعلق بجهود حامية وتأسيس السالم. ويف املقابل، من 
الواضح أن هذه الجهود لن تبلغ أهدافها متاًما، ما مل يتم إصالح مجلس األمن الدويل، الجهاز الرئييس املسؤول عن 

تحقيق السالم واألمن الدوليني. يف كل فرصة أذكّر املجتمع الدويل بحقيقة أن "العامل أكرب من خمسة".
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ال ميكنكم إبقاء العامل رهن كلمة تخرج من شفاه 5 بلدان

اليوم. ال  العاملية األوىل، عىل حاله  الحرب  الذي تأسس يف ظروف  الدويل،  من غري املمكن أن نبقي مجلس األمن 
الدامئني، والعرش  الخمسة  بأعضائه  بلدان. مجلس األمن  العامل بأرسه رهن كلمة تخرج من شفاه 5  إبقاء  ميكنكم 
املؤقتني، ال ميكنه جلب األمان وتحقيق السالم. ليس مبقدور مجلس أمن ال تتمتع فيه جميع بلدان العامل بالتمثيل، 

أن يحقق العدل. 

تصوروا أن مجلس األمن فيه ثالثة بلدان من أوروبا، وبلد واحد من آسيا، وآخر من أمريكا. لكن ماذا عن بقية بلدان 
العامل؟ يجب وضع كل ذلك جانبًا. نحن نقرتح أن يكون هناك 20 عضًوا دامئًا يف األمم املتحدة، وأن تحظى جميع 

البلدان بالتمثيل عرب نظام تناويب. ميكن تحقيق العدل يف العامل فقط يف حال تأسيس نظام عىل هذا املنوال.

ينبغي علينا تحقيق توافق عىل أوسع نطاق ممكن بخصوص إصالح شامل يقوي التمثيل ويجعل مجلس األمن أكرث 
دميقراطية وعداًل وشفافية وفعالية. إذا تساءلتم "ماذا سيحدث إن رفعت صويت" ستفشلون. وعندها ال ميكننا مامرسة 
السياسية. ينبغي عىل السيايس أن يتحىل بالشجاعة، وأن يتحدث عن الثوابت التي يؤمن بها، وأن يدافع عنها. فإذا 

فعلنا ذلك بهذا الشكل ميكن للعامل أن يجد العدل الذي يبحث عنه. 

معاداة اإلسالم، وهي الوجه اآلخر للتمييز العنرصي ومعاداة األجانب، قضية هامة للغاية بالنسبة إىل تركيا، التي 
يتوزع ماليني من مواطنيها يف الخارج. يهدف مرشوع تحالف الحضارات، الذي ترأسته مع رئيس الوزراء اإلسباين 
قبل عرش سنوات، إىل إيجاد حلول دامئة يف مواجهة هذا النوع من التيارات الخطرية التي تهدد عرصنا. مثل، ترأسنا 
تحت سقف األمم املتحدة، مع فنلندا مبادرة الوساطة من أجل السالم عام 2010، ونشعر بالسعادة جراء تزايد 

االهتامم باملبادرة. 

إن أجندة التنمية املستدامة 2030، التي أنشأناها مًعا، تتضمن أهدافًا كبرية غايتها إجراء تحوالت مختلفة. تشكل 
بلغت  الخصوص.  وجه  عىل  منوًّا  األقل  البلدان  يف  التنمية  جهود  لدعم  مورد  أهم  الرسمية"  التنمية  "مساعدات 
مساعدات تركيا الرسمية 3.9 مليار دوالر عام 2015. يعادل هذا الرقم نسبة 0.54 يف املئة من الناتج اإلجاميل القومي، 
وهي تتجاوز معدل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وتقربنا كثريًا من هدف األمم املتحدة البالغ 0.7 يف املئة. 
ا، وخالل خمسة أعوام قدمت  تجاوزت تركيا تعهداتها بتقديم دعم قيمته 200 مليون دوالر سنويًّا للبلدان األقل منوًّ

دعاًم يفوق 1.5 مليار دوالر. 

يف ختام كلمتي، أمتنى أن تكون الدورة 71 للجمعية العامة لألمم املتحدة نقطة انطالق من أجل تخفيف اآلالم وتغيري 
عاملنا. أحيي جميع أعضاء األمم املتحدة وشعوبها بأحر املشاعر من بالدي. ودمتم بخري وسالم.
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قمة القادة يف األمم املتحدة بشأن الالجئني – نيويورك/ الواليات املتحدة – 20 سبتمرب/ أيلول 2016

ال ميكن حل أزمة الالجئني دون تقاسم عادل لألعباء

السيد األمني العام، السادة رؤساء الدول، املندوبون الكرام، أحييكم باسم بلدي وشعبي تحية ملؤها املحبة واالحرتام. 

أتقدم بالشكر باسمي وباسم شعبي إىل الرئيس األمرييك السيد باراك أوباما لعقده هذه القمة يف فرتة حساسة تشهد 

أزمة عاملية بخصوص الالجئني. 

مع األسف، يحطم عدد الالجئني يف العامل أرقاًما قياسية جديدة يف كل عام. فارق الحياة قرابة 600 ألف شخص حتى 

اليوم يف الحرب الداخلية املستمرة منذ نحو 6 أعوام يف سوريا. بلغ عدد من نزحوا من ديارهم 12 مليونا، فيام وصل 

عدد من اضطروا إىل مغادرة البلد 5 ماليني. نستضيف يف بلدنا 3 ماليني من السوريني الذين هاجروا من بالدهم. 

علينا أال ننىس أن الرقم الذي ذكرته يعرب عن "برش". إن مل نحاول فهم املأساة التي يعيشها كل هؤالء الناس، من خالل 

وضع أحد من أرستنا أو محيطنا مكانهم، فلن يكون بإمكاننا ترسيع حل األزمة. 
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سـأتطرق أنـا أيًضـا للأمسـاة، التـي لفـت إليهـا قبل قليل السـيد أوباما والسـيد األمـني العام. ألننـي أرى فائدة يف 
اإلشـارة إىل هـذه القضيـة. ال بـد أن تلـك الصـورة املؤملـة لجسـد الطفل آيـالن، الذي لفظـه البحر عىل سـواحلنا، 
مل تنمـِح بعـد مـن ذاكرتنـا. كـام مل ننـس مشـهد الطفـل عمـران، الـذي غطتـه الدمـاء والغبـار، وهو يجلـس بكل 
بـراءة يف سـيارة اإلسـعاف بعـد إخراجـه مـن تحـت أنقـاض منزلـه املنهـار بالقصـف يف حلـب. وال بـد أيًضـا أننـا 
نذكـر ذلـك الالجـئ الـذي جـازف برحلـة املـوت للوصـول إىل البلـدان األوروبيـة، وتم إسـقاطه مبد الرجـل أمامه 
وهـو يركـض نحـو األمـل حامـاًل طفلـه يف حضنـه. هـذه القصـص هـي مجـرد أمثلـة فرديـة عـن مئـات اآلالف 

واملاليـني، كـام ذكـرت قبـل قليل. 

اإلنسانية  القيم  تبني  يف  فشل  أن  بعد  االمتحان،  هذا  من  ا  جدًّ سيئة  بعالمة  األسف،  مع  الدويل،  املجتمع  خرج 
والوجدانية خالل هذه املرحلة. ال ميكن ألحد أن يكون بريئًا يف عامل ميوت ويُقتل فيه األطفال والنساء واملدنيون. نعلم 
أن هذا االنهيار اإلنساين واألخالقي يتزايد مع مرور كل يوم وكل ساعة. ينبغي علينا أن نتخذ موقًفا رسيًعا وحاساًم 
عىل الفور من أجل وقف هذه األزمات، التي تأخرنا كثريًا يف مواجهتها، وإال فلن يكون مبقدورنا توضيح وتسويغ سبب 

تأخرنا يف منع الظلم، أمام التاريخ واألجيال القادمة، عىل الرغم من امتالكنا اإلمكانيات. 

ال نريد إرغام الالجئني عىل العيش يف املخيامت 

األصدقاء الكرام،

أود أن أشاطركم آرايئ حول ما فعلناه وما نعتقد برضورة فعله، بصفتنا البلد األكرث استضافة لالجئني يف العامل. أبقت 
تركيا حدودها وأبوابها مرشعة منذ البداية أمام جميع الفارين من الظلم، وفق فهم يعتمد اإلنسان مركزًا له. تعاملنا 
بنفس الحساسية مع الجميع، دون النظر إىل أعراق ومعتقدات ومذاهب ومشارب من جاؤوا إىل بالدنا. عملنا عىل 

تلبية كافة احتياجات الالجئني السوريني والعراقيني، الذين تجاوز عددهم يف الوقت الحايل 3 ماليني. 

أنفقنا من أجل الالجئني حتى اليوم ما مجموعه 25 مليار دوالر تقريبًا، 12 مليار دوالر من امليزانية املركزية، ومبلغ 
مامثل أنفقته منظامتنا املدنية. يف املقابل، بلغ الدعم الذي حصلنا عليه من العامل بأرسه 512 مليون دوالر فقط. 
ال نريد أن نرغم الالجئني عىل العيش يف املخيامت. من أصل 3 ماليني الجئ، 300 ألف الجئ فقط نستضيفهم يف 
املخيامت، يف حني يقيم البقية يف بيوت مبدننا املختلفة. كام أننا بدأنا إجراءات منح إخواننا السوريني الجنسية الرتكية. 
وهذا يف األساس، يشكل مصدر مشكلة اجتامعية ومخاطر أمنية محتملة بالنسبة لنا. تحملنا هذه املخاطرة، ولسنا 

نادمني عىل اإلطالق. أدخلنا حوايل 15 ألف سوري إىل حياة العمل بعد تلقيهم التدريب املهني الالزم.

تبذل تركيا جهدها يف كل فرصة من أجل وضع أزمة الالجئني يف طليعة مواد األجندة الدولية، مؤكدة عىل الرابط 
املايض، ويف  العام  العرشين  الدورية ملجموعة  القضية خالل رئاستنا  الهجرة والتنمية. تحدثنا عن هذه  القوي بني 
اجتامع املجموعة، الذي انعقد الشهر املايض. وخالل رئاستنا الدورية للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية أقدمنا عىل 
خطوات لزيادة الوعي يف هذه املسألة. ومن هذه الناحية، كانت القمة اإلنسانية العاملية التي انعقدت يف ضيافة 

بلدنا للمرة األوىل يف مايو/ أيار املايض، اجتامًعا تاريخيًّا. وسنواصل خالل الفرتة القادمة هذه الخطوات. 
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املشاركون األكارم،

يوجد يف بالدنا حوايل 835 ألف طفل سوري يف سن املدرسة. نجحنا يف إلحاق 310 آالف منهم باملدارس بواسطة 
اإلمكانيات العامة ومنظامت املجتمع املدين. هدفنا هو أال يبقى طفل واحد محروم من الحياة التعليمية واملدرسة. 

ولهذا أدعو جميع البلدان واملؤسسات املدنية املعنية إىل اإلسهام يف جهود بلدنا.

هناك قضية أخرى هامة، وهي أن الالجئني ميلكون فرصة العيش يف بلدان أخرى من خالل برامج إعادة التوطني. أرجو 
أن تتوصل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من األهداف التي حددتها ألعداد الالجئني املزمع إعادة 
توطينهم، خالل فرتة قصرية. ومع توفرينا الحامية للسوريني داخل حدودنا، نقدم عىل خطوات ملموسة يف سبيل منع 

الهجرة غري النظامية. 

بأننا نستطيع  أقررنا  الالجئني.  أزمة  األورويب يف مواجهة  االتحاد  للتعاون مع  ا  إطاًرا هامًّ العام األخري  وضعنا خالل 
التغلب عىل األزمة من خالل تقاسم األعباء واملسؤوليات، وقدمنا تعهدات متبادلة. وعرب التدابري التي اتخذناها يف 
هذا اإلطار، متكنا من خفض عدد املهاجرين غري النظاميني من 7 آالف يوميًّا يف شهر أكتوبر/ ترشين األول 2015، 
إىل 50 يف األشهر األخرية. يظهر هذا املشهد أن تركيا حققت بنجاح تعهداتها يف إطار االتفاقية املوقعة مع االتحاد 

األورويب.

يف املقابل، مع األسف مل يِف االتحاد األورويب بالوعود املبذولة من جانبه إىل بالدنا، يف إطار االتفاقية املوقعة يف 18 
مارس/ آذار 2016. منذ بدايات األزمة السورية تُركت تركيا وحيدة، وها هي تعيش العاقبة نفسها مرة أخرى. ميكننا 
التغلب عىل هذه املسألة بشكل من األشكال، لكن املجتمع الدويل، ويف مقدمته االتحاد األورويب، ال ميكنه بتاتا أن 

يربر التناقض الذي أظهره يف أزمة إنسانية أساسية بهذا الشكل.

عىل الجميع أن يعلم أنه من غري املمكن بلوغ أهدافنا يف حل أزمة الالجئني دون أن يكون هناك تقاسم عادل لألعباء. 
فيها هذه  تتحقق  أيام  للوصول إىل تعهدات جديدة نحو  السبيل  اليوم وعيًا جديًدا، وتكون  أن تخلق قمة  أمتنى 

التعهدات. أحيي الجميع تحية ملؤها التقدير.
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مراسم افتتاح املؤمتر العاملي للطاقة – إسطنبول – 10 أكتوبر/ ترشين األول 2016

نكافح من أجل أمن الطاقة يف بلدنا والعامل

السادة رؤساء الدول والحكومات، السادة الوزراء، ممثلو قطاع الطاقة الكرام، الضيوف األعزاء، أحييكم تحية ملؤها 
املحبة والتقدير. أهاًل وسهاًل بكم يف بلدنا ويف إسطنبول، هذه املدينة الجميلة التي متثل ملتقى للقارات والحضارات. 

أود اإلعراب عن سعاديت الكبرية الستضافتكم يف تركيا مبناسبة انعقاد هذا االجتامع الهام والتاريخي. أمتنى أن يحمل 
املؤمتر العاملي للطاقة، يف دورته الثالثة والعرشين، الخري لبلدنا واإلنسانية جمعاء. 

أرجو أن يتكلل هذا املؤمتر، الذي يجمع ممثيل البلدان واملنظامت الدولية والالعبني البارزين يف مجال الطاقة بالعامل. 
بالنجاح. وأهنئ من ساهم يف تنظيمه. 

الضيوف الكرام، األصدقاء األعزاء،

مفادها  رسالة  إيصال  إىل  بالدنا،  يف  واملنعقد  العاملي،  الطاقة"  "أوملبياد  بأنه  يوصف  الذي  املؤمتر  يف  نهدف 
"لنتقاسم من أجل السالم" إىل اإلنسانية بأرسها. غايتنا هي تحويل هذا املؤمتر إىل أرضية يتم عليها تبادل اآلراء 
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حول الرؤى والسيناريوهات املتعلقة بالطاقة من جهة، والعمل عىل جعل الطاقة أداة يف خدمة السالم والعدل 
من جهة أخرى. 

تركيا  إفريقيا، وهي قضية تطرحها  الطاقة يف  إىل  الوصول  املؤمتر قضية  أعامل هذا  أهم مواد جدول  سيكون من 
القضية مجدًدا  تناولنا هذه  كلمة مسموعة.  فيها  التي متتلك  الدولية،  املحافل  الفرصة يف جميع  لها  أتيحت  كلام 
بشكل مفصل خالل القمة اإلنسانية العاملية، التي عقدناها يف إسطنبول يف مايو/ أيار املايض. تختلف نظرة تركيا إىل 
املشاكل يف إفريقيا، عن نظرة معظم البلدان األخرى التي تهتم بهذه القارة. قبل كل يشء، أود التأكيد هنا مجدًدا ويف 
حضوركم، عىل أن تاريخ بلدنا وشعبنا ال يحمل وصمة عار االستعامر. موقف بلدنا اليوم من إفريقيا ليس مبنيًّا عىل 

السعي لكسب موارد طبيعية أو برشية أو لتحقيق أي منفعة أخرى. 

نسعى أواًل إلنعاش روابطنا التاريخية القوية واملبنية متاًما عىل القيم اإلنسانية مع شامل ووسط إفريقيا من جديد. وإضافة 
إىل ذلك، نبذل جهدنا من أجل احتضان إفريقيا بالكامل كمظهر من مظاهر فلسفتنا يف عدم ترك أي مظلوم أو مستضعف 
يف األرض مل مند له يد العون. نقدم عىل خطوتنا يف هذه املنطقة انطالقًا من مبدأ "االستفادة مع األفارقة من إمكانيات 
إفريقيا". ما يتطلع إليه سكان القارة هو إيجاد "حلول إفريقية ملشاكل إفريقيا"، وليس إمالءات ناجمة عن نوايا مختلفة. 

وانطالقًا من هذا الفهم، جعلنا خالل رئاستنا الدورية عام 2015، النمو "السليم" و"املستدام" و"املتوازن" و"الشامل"، 
واحًدا من األهداف الرئيسة ملجموعة العرشين. ونعتقد أن الحرمان من الوصول إىل الطاقة يف القارة هو واحد من 

أخطر املشاكل يف هذا اإلطار.

نعمل عىل تنويع مصادر الطاقة

لن يكون بإمكاننا الحديث عن التنمية واالستثامر والنمو االقتصادي والصحة والتغذية والتدفئة دون حل مشكلة 
الطاقة. يعيش اليوم يف الصحراء الكربى بإفريقيا 650 مليون شخص من أصل 1.1 مليار محروم من الكهرباء يف العامل 
بشكل عام. وبينام يعيش شامل الكرة األرضية يف غنى ورخاء، يعاين الجنوب من مشاكل يف تلبية االحتياجات الرئيسة. 
زدنا هنا من كثافة العمل ألن الوضع عاجل يف املنطقة. هناك مرشوع تم إقراره عىل مستوى الزعامء خالل رئاستنا 
الدورية، وهو خطة عمل الوصول للطاقة ملجموعة العرشين. وأنا عىل ثقة أن هذه الخطة ستساعد عىل تنسيق 

العمل بشكل أفضل يف مجال الوصول إىل الطاقة. 

الضيوف الكرام،

تركيا بلد مرتبط بالخارج بنسبة كبرية يف مجال الطاقة. وإىل جانب ذلك، تتمتع بأداء يفوق املعدل العاملي عىل صعيد 
النمو االقتصادي، خصوًصا يف السنوات األربع عرشة األخرية. وهذا ما أسفر عن زيادة يف طلبنا للطاقة بنسبة ترتاوح 

بني 6 إىل 8 يف املئة. نعمل من أجل تلبية هذا الطلب، عالوة عىل تحقيق أمن عرض الطاقة، وتنويع مصادرها. 

تقع تركيا يف منطقة تأكد وجود حوايل ثلثي مخزون العامل من الغاز الطبيعي فيها، وتضم الرشق األوسط وحوض 
بحر قزوين. بدأنا تنفيذ مشاريعا شديدة األهمية عىل صعيد نقل موارد الطاقة يف هذه املنطقة إىل األسواق العاملية. 
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موقع تركيا أصبح مسجاًل يف هذا املجال عىل الصعيد العاملي من خالل مشاريع السيل األزرق وخطوط الغاز الطبيعي 
املمتدة من إيران ومن باكو- تبلييس- أررضوم، ومرشوع ربط الغاز الطبيعي الرتيك اليوناين. كام أننا أنجزنا خط أنابيب 

برتول باكو- تبلييس- جيهان، لنقل برتول حوض قزوين، ويف مقدمته البرتول األذري. 

ننجز مرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول )تاناب(، وهو مرشوع طورناه مع أذربيجان ويشكل العمود 
الفقري ملمر الغاز الجنويب. سيصل الغاز األذري إىل تركيا واألسواق األوروبية عن طريق "تاناب" وخط األنابيب العابر 

لألدرياتييك الذي يشكل استمراًرا له. ونبذل جهوًدا مكثفة من أجل ضم الغاز الرتكامنستاين إىل هذا املرشوع.

ننظر بإيجابية إىل مرشوع السيل الرتيك املقرتح من جانب روسيا بهدف نقل الغاز الذي نشرتيه منها إىل بلدنا عن 
بناء عىل  الثانية من هذا املرشوع سيتم تطويرها  املرحلة  البلقان.  نقله حاليًّا عرب  يتم  بينام  األسود،  البحر  طريق 
املستجدات يف أسواق الغاز الطبيعي األوروبية. من جهة أخرى، يتحول غاز رشق البحر املتوسط إىل بديل جديد يف 

مشاريعنا لتنويع املوارد. تشري الدراسات التي أُجريت إىل أن املسار األكرث اقتصادية ودرًّا لألرباح هو تركيا.

نحن بلد مستهلك وناقل للطاقة

نحن عىل أعتاب إنجاز استثامرات جديدة وهامة حتى يتمكن بلدنا من التحول إىل مركز لتجارة الغاز الطبيعي والطاقة. 
ا وسننفذ استثامرات كبرية يف هذا املجال. وبذلك، سنقرتب  خالل العام الحايل وعام 2017 سنقدم عىل خطوات هامة جدًّ
خطوة أخرى من هدفنا بأن نكون رشيًكا موثوقًا بالنسبة  لجميع البلدان يف منطقتنا عىل صعيد تجارة الغاز الطبيعي. 

تتمتع الطاقة بثالثة أبعاد؛ التوريد والنقل واالستهالك. إن تركيا ليست بلًدا مورًِّدا، بل هي بلد ناقل ومستهلك. ويف 
نفس الوقت، نريد أن نساهم يف أمن عرض الغاز الطبيعي ألوروبا. ويف هذا اإلطار، نهدف إلنشاء ممر الغاز الطبيعي 
الرابع إىل أوروبا بعد روسيا والجزائر والرنويج. مع إنجاز مرشوع تاناب، سيكون هناك بديل جديد قد ظهر من أجل 
توريد الغاز الطبيعي إىل أوروبا. نعتقد أن هذا املرشوع الذي كانت الخطوة امللموسة األوىل منه ربط الغاز الطبيعي 

الرتيك اليوناين، مهم بالنسبة ألوروبا. 

الطاقة النووية هي مجال آخر نوليه اهتامًما. وقعنا مع االتحاد الرويس عام 2010 اتفاقية بني حكومتي البلدين من 
أجل إنجاز مرشوع محطة أق قويو للطاقة النووية. كام أبرمنا اتفاقية مع اليابان من أجل مرشوع محطة سينوب 
للطاقة النووية املقرر إنشاؤها عىل ساحل البحر األسود. واآلن نسعى من أجل تنفيذ مرشوع محطة نووية ثالثة. ألننا 
نحتاج مورد طاقة هاما عىل صعيد التكنولوجيا املتقدمة. هدفنا هو تلبية 10 % تقريبًا من إنتاجنا للطاقة الكهربائية 

خالل األعوام القادمة من الطاقة النووية. 

تتمتع تركيا مبوقع هام ومميز من ناحية الطاقة املتجددة. نواصل العمل من أجل رفع نسبة مواردنا من الطاقة 
املولّدة من الشمس والرياح واملاء إىل 30 %. 

كام ترون، توجد يف تركيا إمكانية استثامر هامة يف كافة مجاالت الطاقة. ولهذا نوجه الدعوة إىل جميع رشكات الطاقة 
من أجل االستثامر يف بلدنا. مل يندم أبًدا من وضع ثقته برتكيا ونفذ استثامرات فيها، ولن يندم يف املستقبل. 
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الضيوف الكرام،

تشكل استثامرات الطاقة جزًءا كبريًا جدا من الحاجة إىل االستثامر يف البنية التحتية عىل الصعيد العاملي يف يومنا هذا. 
لكن أعتقد أنه يتوجب علينا الرتكيز عىل احتامل التأثري السلبي ألسعار النفط املنخفضة يف اآلونة األخرية، عىل استثامرات 
الطاقة. من املحتمل أن تتبع أسعار الغاز الطبيعي املسار نفسه. وال مفر من التأثري السلبي لقرارات االستثامر املؤجلة 

اليوم عىل أمن الطاقة يف املستقبل. ومن أجل الحيلولة دون ذلك، ينبغي علينا العمل يف إطار تنسيق وتعاون أوثق. 

ال بد من تعاون وثيق بني القطاعني العام والخاص من أجل تلبية الحاجة لتمويل استثامرات البنية التحتية العاملية، 
ويف مقدمتها الطاقة. أعتقد أن بإمكاننا الجمع بني دينامية القطاع الخاص واحتياجات القطاع العام لالستثامريف إطار 
ا عىل النمو  تعاون مثمر. وسيكون لبلوغ األرقام املأمولة يف االستثامرات التي ستنفذ يف مجال الطاقة، تأثري إيجايب جدًّ

االقتصادي العاملي. 

ينبغي علينا أال ننىس أبًدا رضورة تنفيذ كل هذه املشاريع واالستثامرات اعتامًدا عىل تصور التنمية املستدامة. شهدنا 
العام املايض من هذه الناحية تطورات ذات أهمية تاريخية. أقررنا يف سبتمرب/ أيلول 2015 أجندة 2030 يف نيويورك، 
ويف ديسمرب/ كانون األول اتفاقية باريس للمناخ. وقد طرحت هذه األرضية الدولية فرًصا جديدة للتعاون يف مكافحة 

تغري املناخ الذي يشكل تحديًا عامليًّا.

علينا بذل الجهود لوقف االقتتال يف سوريا 

الضيوف الكرام،

إن امتالك موارد الهيدروكربون الغنية قد ال يجلب دامئًا مبفرده الرثاء واألمان واملستقبل املضمون. رأينا ونرى الكثري 
من املظاهر لهذه الحقيقة يف مناطق الرشق األوسط وشامل وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية. بل إن هناك رشائح 
اإلنسانية  االحتياجات  إىل  الوصول  صعيد  عىل  املذكورة  املناطق  يف  جدية  مشاكل  من  تعاين  املجتمع  من  واسعة 
الرئيسة، وعىل رأسها الوصول إىل الطاقة. تحدثنا اليوم عن هذه القضايا بشكل موسع مع الرئيس الفنزوييل. ومن 

ا يف املنطقة املجاورة لنا بالرشق األوسط عىل األخص.  هذه الناحية، هناك أمثلة ملفتة جدًّ

أوجه خطايب إليكم ، حرضات السادة رؤساء الدول واملشاركني الكرام، القادمني من مختلف أرجاء العامل: تعالوا نتعاون 
مع بعضنا البعض من أجل إحالل السالم واألمن يف سوريا والعراق والرشق األوسط. عندما ينظر طفل صغري يف حلب إىل 
األفق يجب أن متتلئ نفسه باألمل. لكن األطفال يف حلب اليوم عندما ينظرون إىل األفق يرون قنابل املروحيات واملقاتالت 
التي تستهدفهم فقط . وعندما ينظر طفل يف املوصل إىل األفق ينبغي أن يبني أحالم مستقبله بحرية. لكن أطفال املوصل 

اليوم حني ينظرون األفق يقارنون بني ظلم داعش والتهديد الطائفي الذي يخشون من التعرض له بعد داعش. 

ولهذا نقول تعالوا نبذل الجهود مًعا من أجل وقف االقتتال يف سوريا، وإيصال املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني دون أي 
قيود. تعالوا نكافح مًعا من أجل تخليص املوصل من تهديد داعش ومن الضغوط الطائفية يف آن مًعا. وكام يشري شعار 

مؤمترنا، تعالوا نستخدم اإلمكانات املتاحة لنا عىل أكمل وجه، تعالوا نفتتح مًعا آفاقًا جديدة من أجل السالم. 
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الضيوف األعزاء،

من املؤكد أن النداءات التي نوجهها إىل العامل من أجل العدل والسالم واالستقرار واألمن ليست عبارة عن خطاب 

فارغ أو بيانات كاذبة. عىل العكس متاًما، نحن بلد عاش وجرّب كل قيمة يدافع عنها من خالل تسديد أغىل األمثان. 

وبينام بقيت هذه األمثان محصورة يف الحدود املالية أحيانًا كام هو الحال يف األزمات االقتصادية، ميكن يف أحيان 

أخرى تسديدها بالدم، كام حدث معنا يف املحاولة االنقالبية الفاشلة. 

ــني يف  ــن واملتغلغل ــة غول ــني إىل منظم ــني املنتم ــن اإلرهابي ــة م ــذت مجموع ــهر، نف ــوايل 3 أش ــل ح ــم، قب نع

صفــوف جيشــنا، محاولــة انقالبيــة اســتهدفت شــعبنا ودميقراطيتنــا واســتقاللنا. تعــرض مبنــى الربملــان الــرتيك 

ومجمــع رئاســة الجمهوريــة ومقــرات الرشطــة والكثــري مــن مؤسســات الدولــة للقصــف. أطلقــت املروحيــات 

ــة شــعبنا  ــة وبطول ــني. وبفضــل شــجاعة ومقاوم ــا املدني ــىل مواطنين ــا ع ــة نريانه ــات واألســلحة الثقيل والدباب

ــرح 2194  ــا، وُج ــن مواطنين ــادر 241 م ــداء الغ ــذا االعت ــالل ه ــهد خ ــد استش ــة. وق ــذه املحاول ــا ه أحبطن

ــم يف  ــا املقي ــة، وزعيمه ــن اإلرهابي ــة غول ــوز منظم ــو/ مت ــة يف 15 يولي ــة االنقالبي ــف وراء املحاول آخــرون. يق

ــة.  ــة بنســلفانيا األمريكي والي

بحضوركم إىل إسطنبول مبناسبة هذا املؤمتر بعد 3 أشهر من هذه العملية اإلرهابية، تكونون قد قدمتم الدعم لبلدنا 

هذا  األصيل  موقفكم  يكون  أن  وأمتنى  شعبي.  وباسم  باسمي  بالشكر  جميًعا  إليكم  أتوجه  ودميقراطيتنا.  وشعبنا 

مثااًل يحتذى ملن ميتنعون حتى اآلن عن تقديم الدعم الرصيح لرتكيا، ويسعون إىل تلقيننا درًسا يف حقوق اإلنسان 

والدميقراطية من خالل التذرع باإلرهابيني االنقالبيني. 

من حقنا انتظار الدعم الدويل بخصوص مكافحة اإلرهاب

بطبيعة الحال، ليست مكافحة اإلرهاب مشكلة تركيا الوحيدة. فنحن عرضة لهجامت كثيفة من منظمة "يب يك 

يك" وتنظيم داعش اإلرهابيني، إىل جانب منظمة "غولن". الهجامت التي ينفذها اإلرهابيون املنتمون لتنظيمي 

داعش و "يب يك يك- واي يب جي"، اللذين ينشطان يف سوريا والعراق، هي من أهم أسباب اهتامم تركيا بالبلدين. 

نفذ تنظيم داعش هجامت انتحارية تسببت مبقتل املئات من مواطنينا يف محافظات أنقرة وإسطنبول وغازي 

عنتاب وديار بكر. كام أن منظمة "يب يك يك"، تنفذ عمليات شبه يومية ضد قواتنا األمنية ومواطنينا يف مختلف 

املحافظات. 

أول أمس ، فجر عنرصان من "يب يك يك" نفسيهام عندما كانت قوات األمن عىل وشك القبض عليهام وهام يستعدان 

لتنفيذ عملية بواسطة سيارة مفخخة يف أنقرة. 

وأمس أيًضا، ظهر املجرمون مرة أخرى عىل مرسح األحداث، ليستشهد عىل أيديهم 10 من جنودنا، و8 مدنيني من 

مواطنينا، كام جرحوا 11 عسكريًّا و27 مدنيًّا يف منطقة شمدينيل، مبحافظة هكاري. ومن هنا أدعو بالرحمة لشهدائنا، 

وأمتنى الشفاء العاجل لجرحانا. 
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مل ولن يُكتب النجاح أبًدا أمام هذه الهجامت الغادرة التي تستهدف وحدة بلدنا وتضامنه وسالمته. هذه الهجامت 
هي املساعي األخرية من أجل إسامع صوت املنظمة اإلرهابية التي ضاقت عليها مساحات التحرك جراء العمليات 

الناجحة لقواتنا األمنية. متتلك تركيا اإلمكانيات والعزمية بحيث تكافح جميع هذه املنظامت اإلرهابية. 

لكن، مبا أن اإلرهاب مشكلة عاملية، فمن حق بالدنا أن تنتظر الدعم من الدول األخرى من أجل مكافحته. وكام 
أننا نقوم مبكافحة فعالة وناجحة عىل أراضينا ضد اإلرهاب، فأعتقد أننا منتلك الحق نفسه يف سوريا والعراق، اللتني 
تعّدان مبثابة مصدر للتهديدات اإلرهابية ضد بلدنا. مكافحة اإلرهاب يف سوريا والعراق ليست خياًرا بالنسبة لرتكيا، 

وإمنا رضورة مصريية. 

يرتبط أمن موارد الطاقة العاملية أيًضا بتطهري هذه املناطق من التنظيامت واألنشطة اإلرهابية. ولهذا، فإننا نكافح 
من أجل أمن موارد الطاقة العاملية إىل جانب أمننا القومي. وأنا عىل ثقة أن الرسائل التي وجهناها بهذا الخصوص 

من املؤمتر العاملي للطاقة عن طريقكم، ستصل بشكل رصيح إىل جميع املعنيني. 

أختتم كلمتي بهذه املشاعر، وأمتنى مرة أخرى أن يتكلل مؤمترنا هذا بالنجاح، وأن يحمل نتائجا طيبة من أجل قطاع 
الطاقة واإلنسانية بأرسها. أشكر مجدًدا جميع من كان لهم إسهام يف تنظيم املؤمتر. وأعرب عن محبتي وتقديري لكم. 
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القمة التاسعة ملجلس الشورى اإلسالمي لدول أوراسيا – إسطنبول – 11 أكتوبر/ ترشين األول 2016

 عىل العلامء والقادة املسلمني أن يكونوا يقظني
ملواجهة االنحرافات العقائدية

بسم الله الرحمن الرحيم

والسادة،  السيدات  األحباء،  اإلخوة  أوروبا وآسيا،  اإلسالمية يف  املناطق  أنحاء  القادمون من جميع  الكرام  الضيوف 
أحييكم تحية قلبية ملؤها العواطف والتقدير واملحبة والشوق. 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمتنى أن تتكلل القمة التاسعة ملجلس الشورى اإلسالمي لدول أوراسيا، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية الرتكية، 
بالنجاح وأن تحمل الخري للمسلمني واإلنسانية جمعاء. أرحب بالعلامء ورجال الدين وأصدقائنا، الذين قدموا من 

أوروبا والبلقان والقوقاز وحوض البحر األسود ومنطقة الفولغا وآسيا الوسطى، ورشفوا بلدنا بزيارتهم.
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بآسيا، ويف قرص دوملا  أوروبا  تربط  التي  إسطنبول  انعقاده يف  إضافية هو  أهمية  اجتامعنا هذا  ما يضفي عىل 
باهجة، أحد أبرز املواقع التي تعكس جامل هذه املدينة. بطبيعة الحال، األهمية األساسية لهذا االجتامع تنبع 
من كونه ينعقد عقب املحاولة االنقالبية، التي وقعت يف 15 يوليو/ متوز. لو كانت املحاولة االنقالبية يف بلدنا 
املحاولة  متيز  التي  الناحية  االجتامع.  هذا  أجندة  عىل  لها  مكانًا  تجد  أال  املحتمل  من  لكان  تقليدية  محاولة 
أنفسهم جامعة  يعتربون  منفذيها  أن  املجلس هو  لهذا  بالنسبة  األهمية  وتكسبها  متوز  يوليو/   15 االنقالبية يف 

دينية، ويرون يف زعيمهم "املهدي" املنتظر. 

ينبغي علينا أن نحلل بشكل جيد األسباب التي حركت االنقالبيني ودفعتهم ألن يعيشوا حياة مزدوجة بهدف إخفاء 
أنفسهم، وأعمت بصريتهم إىل درجة جعلتهم يشهرون السالح يف وجه بلدهم ومواطنيهم، ويريقون الدماء. ألن هذا 
ا  ا برتكيا، وعلينا أال ننىس أن هذه املنظمة مكونة من أفراد يعتقدون أنهم يخدمون غايات علوية جدًّ التهديد ليس خاصًّ
شأنها شأن تنظيامت أخرى كالقاعدة وداعش، أغرقت العامل اإلسالمي بالدماء والنار. منظمة غولن هي كيان يشكل 
تهديًدا بقدر داعش، عىل املسلمني والعامل بأرسه، من خالل اعتقاداتها املنحرفة، وأساليبها التي تركز عىل التعليم والتجارة.

عقب املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز مبارشة  التقى العلامء ورجال الدين واألكادمييون البارزون يف بلدنا، مطلع 
أغسطس/ آب، يف اجتامع مجلس الشورى الديني، ووضعوا خالله مالحظات هامة. أجمع املشاركون قبل كل يشء 
عىل أن منظمة غولن ليست جامعة أو فئة دينية. هذه املنظمة هي حركة فتنة تستغل الدين، وترى كل األساليب 
مباحة يف سبيل تحقيق أهدافها، ومتتلك موارد مشبوهة، وتعمل عىل تفتيت وحدة األمة، وال ميكن رؤية وجهها 

الحقيقي ألنها كيان رسي. 

منطقة أوراسيا هي أول منطقة انفتحت عليها منظمة غولن خارج بلدنا، وأكرث منطقة تنشط فيها املنظمة. وبقدر 
ما تستطيع استغلت هذه املنظمة جو الحرية الناشئ يف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى بعد فرتة طويلة من خلو 
السلطة. ظهرت املنظمة يف مرحلة كان فيها املسلمون يف املنطقة أحوج ما يكونون إىل الخدمة واإلحياء واإلرشاد، 
لكنها مع األسف سعت من أجل ترسيخ نفوذها فقط. أنا عىل ثقة أن الوجه الحقيقي ملنظمة غولن سينكشف بشكل 
أرسع يف كل ناحية مبنطقة أوراسيا من خالل اجتامع الشورى هذا. ننتظر، وأنتظر شخصيًّا منكم هذا الجهد والدعم 

عىل وجه الخصوص. 

هناك مساعٍ لتقسيم العامل اإلسالمي بذريعة اإلرهاب 

اإلخوة األعزاء

ال يقترص األمر بالنسبة للعامل اإلسالمي عىل املعاناة تحت وطأة الهجوم اإلرهايب فحسب، بل إن هناك مساٍع يف الوقت 
نفسه من أجل تقسيمه بحجة اإلرهاب من جهة، وتستهدفه اتهامات وافرتاءات من جهة أخرى. عندما ننظر إىل 
القتىل يف األعامل اإلرهابية، عىل األخص يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجنوب آسيا نجد أنهم مسلمون، وننظر 
إىل القتلة، فنجد أنهم مسلمون أيًضا. القاتل يقول "الله أكرب" وهو يقتل، واملقتول يقول "الله أكرب" وهو يلفظ أنفاسه 
األخرية. توجد مشكلة كبرية هنا. هذا الوضع يجعل العامل اإلسالمي مفتوًحا أمام التدخالت الخارجية بذريعة اإلرهاب.
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العامل  الخارجية يف  التدخالت  أمام فتح باب  الطائفية تشكل ذريعة أخرى  الوحيدة. فالفتنة  ليست هذه املشكلة 
اإلسالمي. األالعيب نفسها نفذت يف املايض يف لبنان وحتى يف تركيا، وتنفذ اليوم يف العراق وسوريا واليمن. ذكرت يف 
كل فرصة، وأكررها مرة أخرى هنا، ديني ليس سنيًّا، وليس شيعيًّا، وإمنا ديني هو اإلسالم، الدين املبني. جميع التفاسري 
الصحيحة لإلسالم موضع احرتامي. بطبيعة الحال أتبع شخصيًّا ألحد املذاهب، لكنني مل ولن أرفع أبًدا هذا املذهب 

فوق ديني، أي فوق اإلسالم. 

نعلم ونرى أن هناك مجموعات وبلدانا مع األسف تفعل ذلك بطريقة خاطئة وخطرية. ال أحد ميتلك هذا الحق. تظهر 
بذور الفتنة املزروعة يف العامل اإلسالمي أمامنا عىل شكل إراقة دماء املسلمني. تستخدم تنظيامت مثل القاعدة وداعش 
وبوكو حرام نقاط الضعف هذه ليك توسع لنفسها املجال وتستقطب األنصار. إذا توحد املسلمون فيام بينهم بحثوا عن 

حلول املشاكل عرب التشاور واالحرتام والتسامح وليس عرب االقتتال، ال ميكن لهذه التنظيامت اإلرهابية أن تظهر.

التنظيامت هي يف الوقت نفسه نتاج مشاريع مدعومة من جانب قوى مختلفة. لكن ينبغي  نعلم أيًضا أن هذه 
علينا أال نركن إىل خطأ اختيار الحل السهل، ونلجأ إىل الطريق السهل يف ربط كل يشء بالقوى الخارجية واألوساط 
العاملية. علينا أال ننىس أن ما يبث الحياة يف هذا املرشوع هو النواقص واألخطاء واألطامع والخصومات داخلنا. هناك 
مثال يقول إن الجمل ال يرى اعوجاج رقبته. مبعنى أنه علينا البحث عن املشكلة يف أنفسنا أواًل، وبعد ذلك مساءلة 
اآلخرين. إذا قدمنا بأيدينا ألعداء اإلسالم ما يستخدمونه ضده فلن يكون باستطاعتنا وقف نزيف دم املسلمني املراق. 

اإلخوة األعزاء، 

آسيا.  املختلفة وحتى  األوروبية  البلدان  أقليات مسلمة يف  فيها  تعيش  التي  املناطق  قدموا من  لنا  أصدقاء  هناك 
يتواصل ويتزايد يف البلدان الغربية العداء لإلسالم أو باألحرى العداء للمسلمني، الذي بدأ عقب الهجامت اإلرهابية 

يف الواليات املتحدة يوم 11 سبتمرب/ أيلول 2001. 

تؤدي األعامل التي أقدم عليها تنظيم داعش يف العراق وسوريا، عىل الرغم من وقوف قوى خفية وراءها، إىل تقوية 
التيارات املناهضة لإلسالم يف البلدان الغربية. يف الحقيقة، أعتقد أن التنظيامت اإلرهابية والتيارات املناهضة لإلسالم 
املتصاعدة يف الغرب يف آن مًعا تهدف إىل إقصاء وتهميش الهوية املسلمة، وإجبارها عىل النزول تحت األرض. األمر 
املؤكد أنه لن يكون من املمكن عزل املسلمني إال بهذه الطريقة عىل يد البلدان الغربية التي تدعي وضع نظام للعامل 

عرب القيم الدميقراطية والحرية. 

أود أن ألفت انتباهكم إىل النقطة التالية: من املمكن أن نصادف أعاماًل إرهابية ينفذها أشخاص ينتمون إىل جامعات 
اعتقادية مختلفة، يف كل أنحاء العامل. فقط عندما يكون املنفذ مسلاًم يسمى العمل "إرهابًا إسالميًّا". أما إذا كان املنفذ 
ينتمي ملعتقد آخر ال يوصف العمل يف معظم األحيان حتى بـ "اإلرهاب". ال يتجاوز األمر حدود "الواقعة الجنائية"، 
وتُغلق القضية. هل سمعتم حتى اليوم بيشء اسمه "اإلرهاب املسيحي"، أو "اإلرهاب اليهودي"، أو "اإلرهاب البوذي"، 
وإن مل يكن منتميًا لدين ما "اإلرهاب اإللحادي"؟ مل تسمعوا. ألنه فقط إذا كان املنفذ مسلاًم عندها يوصف اإلرهايب 
بدينه، وإن مل يكن فال يأت أحد عىل ذكره. هذا األمر نتاج جهود يف البلدان الغربية وحتى عىل الصعيد العاملي من أجل 
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جعل مفهومي اإلسالم واإلرهاب مقرتنني مع بعضهام البعض ومجتمعني مًعا بني قوسني. وسائل اإلعالم ليست بريئة 
عىل اإلطالق يف هذا الخصوص. وكام أنه ليس بريئا كل من يصور األحداث من خالل هذين املفهومني، وعىل األخص 
السياسيون. املسؤولية األكرب يف هذا الخصوص تقع عىل عاتقكم وعىل عاتقنا كعامل إسالمي وكمسلمني وكرجال دين 

وساسة ميثلون املسلمني. إن مل نبتكر حلواًل ملشاكلنا لن ميد أحد لنا يد العون، أو يكون دواًء لدائنا. 

تركيا معنية باملشاكل يف سوريا والعراق

يشارك يف العملية الجارية ضد تنظيم داعش يف العراق اليوم بشكل من األشكال 63 بلًدا من مختلف أنحاء العامل. 
الوضع مشابه يف سوريا أيًضا. وال يختلف املشهد يف البلدان األخرى باملنطقة.

هناك من ال يريدون تدخل تركيا يف املسألة رغم أنها تنطوي عىل مصادر للتهديدات اإلرهابية تجاه بلدنا، ومع أن 
حقوق الجوار واألخوة املستمرة عىل مدى ألف سنة تقتيض تدخلنا، ومع ذلك ال يبدون أي اعرتاض عىل البلدان 
األخرى. فإذا كان العراق وسوريا يف مأزق تتحمل تركيا املسؤولية األكرب عىل صعيد بذل كل الجهود من أجل حل 
املشكلة واتخاذ التدابري الالزمة. هذا ما تقتضيه األخوة والجوار قبل كل يشء. ومن أجل القيام بذلك ال نحتاج موافقة 
من جهات ما، وال نفكر أصاًل بطلب املوافقة من أي كان. تأيت بعض البلدان من مناطق تبعد آالف الكيلومرتات وتنفذ 
عمليات يف أفغانستان والكثري من املناطق األخرى بحجة أنها تشكل تهديًدا لها، أما تركيا فال ميكنها التدخل ملنع 

الخطر القريب منها. لن نقبل بهذا الزيغ.

صربنا طوياًل يف سوريا. جاءوا بطفل يف الرابعة عرشة من عمره يعشق الالعب مييس، جعلوه يرتدي قميص هذا األخري 
ودفعوه لتفجري نفسه يف حفل زفاف مبحافظة غازي عنتاب. فقدنا يف هذا التفجري 56 من إخواننا، وُجرح 100 من 

مواطنينا. هل صدر أي تنديد من العامل الغريب تجاه هذا العمل املنفذ بطريقة وحشية؟ ال.

هذا الحادث الذي فقدنا فيه 56 من إخواننا كان القشة التي قصمت ظهر البعري، واضطررنا إىل دخول جرابلس، 
حيث طردنا داعش منها. ومل نكتِف بذلك، أقمنا تعاونًا مع املعارضة املعتدلة ودخلنا الراعي، التي طهرناها من كافة 

العنارص اإلرهابية. 

قلنا ألمريكا إن "تنظيمي يب واي دي وواي يب جي ال مكان لهام يف منبج". السيد الرئيس )ترامب( أجاب عىل مطلبنا 
املئة من سكانها. وقلت له "ملاذا  العرب يشكلون 90-95 يف  الرئيس أن  التنظيمني لن يكونا يف منبج. أخربت  بأن 
تدخلون يب واي دي وواي يب جي إىل هناك؟ عىل قوات التحالف تطهري املنطقة من اإلرهاب. ملاذا تشعرون أن من 
الرضوري تطهري إرهايب عن طريق دعم إرهايب آخر؟". عىل الرغم من أنهم قدموا وعوًدا بالترصف وفق مطالبنا، إال 

أنهم مل يفوا بها. بالنتيجة، نقوم بأنفسنا اآلن بتطبيق الخطة الخاصة بنا. 

اإلخوة األعزاء،

جراء التطورات األخرية، هناك من يوجه اإلساءة إىل شخيص. أنت يف األساس لست نظريي، لست مبستواي وقيمتي . 
ال قيمة لرصاخك من العراق. ليكن بعلمك أننا سنفعل ما نشاء. من هذا الذي يرصخ؟ إنه رئيس وزراء العراق. الزم 
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حدك أواًل. هو من طلب منا، يف عهد السيد داود أوغلو، تأسيس قاعدة عسكرية يف بعشيقة. هناك تسجيالت لطلبه 
هذا، وستنرش القنوات التلفزيونية كل هذه التسجيالت. بناء عىل طلب الحكومة العراقية أسسنا القاعدة يف بعشيقة. 

واآلن يريدون انسحابنا من هناك. مل يفقد جيش الجمهورية الرتكية هيبته حتى يتلقى منكم التعليامت. 

علينا إبداء رد فعل عىل قانون اإلرهاب الصادر يف الواليات املتحدة

أود التطرق هنا إىل قضية يف غاية األهمية. من قرص دوملا باهشة، أوجه الخطاب للعامل بأرسه عن طريقكم: بصفتي الرئيس 
الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي، أرسل حاليًّا إىل رؤساء دول وحكومات البلدان الـ56، رسالة فيام ييل نصها:

"بصفتي الرئيس الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي أوجه إليكم أحر التحيات، وأود أن أشاطركم قلقي وندايئ بخصوص 
قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب، الذي تم إقراره يف الكونغرس األمرييك.

كام أكد البيان الصحفي، املنشور بهذا الخصوص من جانب بلدي يف 23 سبتمرب/ أيلول 2016، واملوزع يف وقت الحق 
عىل البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، فإننا عىل قناعة بأن القانون املذكور مخالف للمبادئ األساسية 
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، عالوة عىل مخالفته القانون الدويل وسيادة الدول واملساواة ومبدأ مسؤولية املذنب 

فقط عن ذنبه. 

عالوة عىل ذلك، فإننا نعتقد أيًضا أن هذا القانون، وهو نتاج مواقف مزدوجة املعايري، ينطوي عىل احتامل إلحاق 
أرضار جسيمة بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك مجال مكافحة اإلرهاب. نشعر بالقلق من أن املجتمع الدويل الساعي إىل 
مجابهة تحديات ومخاطر عاملية وإقليمية هامة، سوف يتأثر بشكل سلبي من االنقسامات املحتمل أن تنجم عن 

القانون سالف الذكر. وليس لدي شك يف أن جميع أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي سوف يشاطرونني هذا القلق.

ويف مواجهة هذا املوقف الخاطئ، جاء أحد الردود األوىل عىل الصعيد الدويل، من السيد األمني العام ملنظمة التعاون 
اإلسالمي، عرب بيان بتاريخ 14 سبتمرب/ أيلول 2016. ويف هذا السياق، ينبغي علينا كبلدان إسالمية تعزيز التعاون 
والتنسيق بيننا. وأعتقد برضورة أن نبلور موقًفا مشرتكًا يف إطار املنظمة يف مواجهة النتائج املحتملة لهذا القانون عىل 

مكافحة اإلرهاب الدولية. أختتم بهذه األفكار وأقدم لكم أطيب التمنيات والتقدير".

البلدان اإلسالمية. ماذا تعني هذه  التي قرأت نصها، إىل رؤساء الدول والحكومات يف  الرسالة،  سوف نبعث بهذه 
املبادرة؟ نحن 56 بلًدا سنتخذ موقفنا مًعا، وسنطلب من الكونغرس األمرييك إعادة النظر يف هذا القرار، وسحبه. 
ملاذا؟ ألننا لزمنا الصمت حتى اليوم؛ رُضبنا عىل خدنا فأدرنا الخد اآلخر. ينبغي علينا أن نحمي حقوقنا من اآلن 

فصاعًدا. 

قد يخرج إرهايب من بلد شعبه مسلم، ويتوجه إىل بلدان أخرى حيث يقوم بأعامل وحشية. إذا كان هناك إرهايب 
أمرييك يقصف بلدي، وهذا يحدث فعاًل، إًذا هل من الرضوري أن ندين نحن أيًضا البلد الذي ولد فيه ذلك اإلرهايب؟ 

هناك مبدأ مسؤولية املذنب فقط عن ذنبه يف القانون الدويل. من يرتكب الذنب يدفع الثمن. ال ميكنكم وال يحق 
لكم أن تجعلوا دولة تدفع مثن ذنب ارتكبه شخص. 
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اإلخوة األعزاء،

يقولون  إرهايب جيد وآخر يسء؟  بالله عليكم، هل هناك  الحايل.  الوقت  نفسه يف  الوضع  العراق وسوريا يشهدان 
"اإلرهايب الذي تعاديه أنت جيد، أما اإلرهايب الذي نعاديه نحن فهو يسء"، هل هذا املنطق ممكن؟ يف مقابل كل 
هذه التطورات، ال ميكننا الوقوف بعيًدا عن العراق. بصفتنا بلد يسقط فيه كل يوم تقريبًا ضحايا من مواطنينا نتيجة 
إلرهاب "يب يك يك" وداعش، نتابع عن كثب التطورات يف العراق. ال يوجد أي جانب معقول يف االتهامات والعبارات 

املجحفة، التي توجهها حكومتا سوريا والعراق إىل بلدنا.

من خالل مئات اآلالف من األرواح املزهقة، والتاريخ الكبري املخرب، رأينا مًعا ونحن نتأمل أن ما يهم البلدان التي 
تدعي وجودها يف العراق وسوريا من أجل مكافحة اإلرهاب، ليس سكان البلدين. ويف مواجهة هذا املشهد، كل من 
ميتلك ذرة من الضمري، ويقدس الدين الذي ينتمي إليه، ويشعر باالحرتام تجاه املظلومني يف تلك البالد، ال بد وأن 

يقدم دعمه لرتكيا وميهد الطريق أمامها. 

أجدد القول هنا، ليس لدى تركيا أي مطامع يف شرب من تراب أو يف سيادة أي كان. مصرينا وهمنا مشرتك يف هذه 
املنطقة التي نعيش بها مًعا كإخوة منذ ألف عام. ليس لدينا أي غاية أخرى باستثناء تحقيق أمن أراضينا، وسالمة 

املسلمني يف املنطقة. 

علينا السري إىل املستقبل دون إغفال روح العرص 

اإلخوة األعزاء،

أن  كمسلمني  علينا  ينبغي  انتفاضة وصحوة جديدتني.  إىل  بحاجة  اإلسالمي  العامل  أن  نعيشها  التي  األزمات  تُظهر 
تتجاوز  مًعا صحوة  نطلق  أن  علينا  يتوجب  الصحيح.  اإلسالم  تعاليم  ونبني ألنفسنا مستقباًل جديًدا حول  نتكامل 
الخالفات التي ظهرت يف العامل اإلسالمي بعد وفاة نبينا صىل الله عليه وسلم واستمرت حتى يومنا هذا، وأن نستفيد 
عىل أكمل وجه من تراثنا املمتد عىل مدى ألف وأربعمئة عام. ينبغي علينا املسري دون إهامل العوامل املحلية، 
ودون تجاهل التقاليد، ودون إغفال روح العرص. يتوجب علينا أال ننىس أننا مكلفون بالترصف مبوجب األمر القائل 

"الجامعة رحمة والفرقة عذاب".

ا منيًعا يف وجه االنحرافات االعتقادية من جهة، والتعامل بأكرب قدر من التسامح  الطريق إىل ذلك مير عرب الوقوف سدًّ
مع الفوارق يف التأويل. هناك حقيقة وهي أن كل تنظيم متورط باإلرهاب يعيش يف خضم انحراف اعتقادي يف الوقت 
نفسه. من ينتمي إىل دين يعترب أن "من قتل نفًسا بغري نفس أو فساٍد يف األرض فكأمنا قتل الناس جميًعا" ال يرتكب 
مجزرة، ال ميكنه فعل ذلك. قد يكون هناك يف ثقافات أخرى من يعتربون "موت شخص ما مأساة، وموت مليون 

شخص إحصائية"، لكن بالنسبة للمسلم كل روح بريئة تُزهق تساوي العامل. 

ما فعلته داعش، التي تقتل كل من ال يتبعها، بالنسبة لنا ينطبق عىل منظمة "غولن" التي أطلقت النار عىل شعبها 
يف 15 يوليو/ متوز، ويندرج عىل جميع من يستخدمون أساليب مشابهة. 
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ينبغي عىل قادة الرأي يف املجتمعات املسلمة والعلامء واملسؤولني أن يكونوا يقظني ويتحركوا يف مواجهة كافة أشكال 
االنحرافات االعتقادية. لن ينجو كل من ال يتخذ موقًفا حازًما يف هذا الخصوص، من املحاسبة أمام التاريخ، وِمْن جعل 
مرشوعيته موضع تساؤل، عالوة عىل ذلك. علينا أن نتعاون ونتضامن فيام بيننا يف هذه القضية. يتوجب علينا أن 

نؤدي مًعا مقتضيات تعاليم الدين الذي نؤمن به، كام هي. 

منطقة أوراسيا، التي تتداخل فيها الحضارات املختلفة، مؤهلة متاًما ألن تلعب دوًرا رائًدا وأن تفتح صفحة جديدة يف 
هذا الخصوص. فإذا نجحنا يف تحقيق هذا االنفتاح بأوراسيا ستكون مهمتنا أسهل يف املناطق األخرى. ستقف تركيا، 
وهي وريثة الدولة العثامنية صاحبة الخربة يف مل شمل الرشق والغرب، إىل جانبكم يف هذا الخصوص، كام هو الحال 
بالنسبة لجميع قضايا مسلمي أوراسيا. سيبعث املوقف القوي املتخذ يف مجلس الشورى هذا ضد استغالل الدين، 
التخلص من  الله ميالًدا يبدأ مرحلة  األمل يف نفوس كل املسلمني، ويكون مرشًدا لهم. سيكون هذا املجلس بإذن 
جميع التنظيامت التي تلحق الرضر باملسلمني من خالل انحرافاتها واستغاللها للدين، ويف مقدمتها منظمة "غولن".

ليلة 15 يوليو/ متوز سقط منا 241 شهيًدا وأُصيب 2194 آخرون. أرجو الرحمة من الله لشهدائنا، وأمتنى الشفاء 
العاجل للمصابني. وباملناسبة، قبل وقت قريب، داهمت منظمة "يب يك يك" االنفصالية منزل نائب رئيس فرع الحزب 
الذي أسسته، يف منطقة أوزالب وقتلته. كام داهمت محل رئيس فرع منطقة دجلة يف ديار بكر، وقتلته. عندما 

تسألون هؤالء، يجيبون أنهم ال يعتدون عىل املدنيني.

من اآلن فصاعًدا لن يكون لدينا اسرتاتيجية واحدة فقط يف مكافحة اإلرهاب. سنجابه اإلرهاب عرب اسرتاتيجيات 
مختلفة. أزهق اإلرهابيون أرواًحا ليس ألصحابها ذنب سوى أنهم أكراد، لكنهم ينتمون إىل حزب سيايس ال يقبله 

اإلرهابيون، ولهذا سيدفعون مثًنا باهظًا لهذه األرواح. 

أدعو ريب يف شهر محرم املبارك، وعىل األخص بحرمة يوم عاشوراء، الذي نعيشه اليوم، أن يسود األمن والسالم بني 
املسلمني. أختتم خطايب بهذه املشاعر، وأمتنى أن تحمل القمة التاسعة ملجلس الشورى اإلسالمي لدول أوراسيا الخري 
لألمة بأرسها. أشكر من ساهموا يف تنظيم االجتامع. كام أتوجه إىل كل فرد منكم بشكري ملشاركتكم وإسهاماتكم، 

وأرجو منكم إبالغ سالمي وموديت إىل جميع إخويت يف بلدانكم ومناطقكم. دمتم يف أمان الله وحفظه. 
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مؤمتر إسطنبول الدويل للقانون – إسطنبول – 17 أكتوبر/ ترشين األول 2016

ال ميكن ألحد تلقيننا درًسا يف القانون

الضيوف األعزاء، ممثلو األجهزة القضائية الكرام، السيدات والسادة، أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير. 

مؤمتر  يحمل  أن  أمتنى  بحضورهم.  مؤمترنا  ورشفوا  الخارج  من  قدموا  الذين  بضيوفنا  وإسطنبول  تركيا  يف  أرحب 
إسطنبول الدويل للقانون الخري لبلدنا والعامل بأرسه. أنا عىل ثقة أن هذا االجتامع سيكون مثمرًا بفضل الجو امللهم 
لهذا املكان التاريخي وملضيق إسطنبول الذي نتواجد عىل ساحله، والذي يفصل بني أوروبا وآسيا. أتوجه بالشكر إىل 
جميع من كان له إسهام يف تنظيم املؤمتر. وأمتنى أن تفتح العروض والنقاشات األكادميية والتأويالت القانونية، التي 
ستجري طوال املؤمتر، آفاقًا جديدة أمام بلدنا والبلدان املشاركة عىل حد سواء. كام أمتنى أن يتحول هذا املؤمتر الذي 

ينعقد للمرة األوىل، إىل منصة عاملية يف هذا املجال، وأن يستمر انعقاده يف السنوات القادمة أيًضا.

يشارك يف مؤمترنا وزراُء عدٍل، ورؤساء محاكم دستورية وعليا وإدارية، ومّدعون عامون، ورؤساء أكادمييات حقوقية، 
ورؤساء مؤسسات نظرية للمجلس األعىل للقضاة واملدعني العامني، ورجال علم وحقوقيون من قرابة 40 بلًدا. أود 
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أن أعرب عن سعاديت بهذه املشاركة الواسعة. لقد وجهتم عرب استجابتكم لدعوتنا ووقوفكم هنا معنا عقب املحاولة 
االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز، أهم رسالة إىل االنقالبيني وعقليتهم الهّدامة املتمردة، وإىل القوى التي تقف وراءهم. 

أشكركم بشكل خاص لتضامنكم القوي الذي أبديتموه مع شعبنا وبلدنا ودميقراطيتنا. 

الضيوف الكرام،

تعرضت تركيا إىل محاولة انقالبية من نوع يندر حدوثه يف العامل خالل اآلونة األخرية. كانت الحادثة التي شهدناها يف 
15 يوليو/ متوز 2016 محاولة انقالبية مسلحة قام بها منتمون إىل منظمة "غولن" اإلرهابية. أما يف 17 و25 ديسمرب/ 
كانون األول، فواجهنا محاولة انقالبية مختلفة قام بها أعضاء متغلغلون يف سليك األمن والقضاء ينتمون إىل املنظمة 
نفسها. حاولوا وقتها محارصة رئيس وزراء البالد املنتخب، من خالل استهداف أرسته وزمالئه يف العمل ورجال أعامل 
ينفذون مشاريع ضخمة، وذلك عرب أدلة ملفقة وإجراءات غري قانونية واستعراضات تحولت إىل عملية لتوجيه الرأي. 
لتوطيد  إليهم  املقدم  الصالحيات واإلمكانيات والدعم  الذين حاولوا استخدام  املنظمة،  أمام أعضاء هذه  مل نرضخ 
العدل وتحقيق أمن وسالمة البلد، من أجل تنفيذ محاولة انقالب سيايس. بدعم من شعبنا، جابهنا بقوة هذه املحاولة 

االنقالبية املنفذة عن طريق القضاء واألمن، ونفذنا العمليات الالزمة برسعة.

رأت منظمة "غولن" اإلرهابية أنها لن تتمكن من الوصول إىل نتيجة بهذه الطريقة، فلجأت إىل السالح كحل أخري. 
بالدماء  الشعب  البلد، وأمطروا  أعناقهم من أجل حامية  أمانة يف  الدولة  التي سلمتها  األسلحة  اإلرهابيون  استغل 
والنريان ليلة 15 يوليو/ متوز. ما مل تنجح به عصابة "غولن" عن طريق القضاء واألمن، أرادوا تنفيذه عرب عمالئهم 
داخل الجيش. يف الحقيقة، مل نكن نتوقع مثل هذه الخيانة. لكن اتضح جليًّا يف تلك الليلة أن االنقالبيني أيًضا مل يكونوا 
يتوقعون أبًدا أن يجابههم شعبنا، وال يرتك لهم الساحة خالية. مل تكِف إلخافة شعبنا وجعله يرتاجع، ال املقاتالت التي 
أمطرته بالقنابل، وال املروحيات التي فتحت نريانها عليه، وال الدبابات التي عربت من فوقه، وال األسلحة التي أطلقت 
ا للعامل يف الوقت نفسه. حمى شعبنا، الذي ضحى بـ 241 شهيًدا  رصاصها عشوائيًّا. مثلت هذه املقاومة منوذًجا هامًّ
و2194 جريًحا، استقالله ومستقبله ودميقراطيته، وسطّر ملحمة ستكون مثااًل يُحتذى بالنسبة للعامل بأرسه. عندما 
هزمنا االنقالبيني ليلة 15 يوليو/ متوز، يف إطار وحدة املصري مع شعبنا، وبالتعاون والتعاضد معه، تلقينا أكرب دعم 

ومساهمة من قواتنا األمنية وجهازنا القضايئ.

يف 15 يوليو / متوز تجىل نجاح القضاء الرتيك يف االختبار

جابهنا مًعا موجة الهجامت التي أطلقها االنقالبيون من أجل القضاء عىل شخيص، واالستيالء عىل املواقع االسرتاتيجية. 
ظهر الجهاز القضايئ، الذي كان أداة لتنفيذ املحاولة االنقالبية يف 17 و25 ديسمرب/ كانون األول، هذه املرة كأرسع 
وأكرث مؤسسة فعالية يف مواجهة االنقالب. فبفضل التعديالت القانونية التي أجريت خالل هذه املرحلة، خرج القضاء 

من سيطرة منظمة "غولن" اإلرهابية، ليتحول إىل جهاز قضايئ يف خدمة الشعب. 

واليوم أيًضا، نستبعد املنتمني إىل املنظمة اإلرهابية نفسها من جميع مؤسساتنا يف الدولة بدًءا من الجيش وحتى 
القانون. كل خطوة نقدم عليها تتوافق مع دستورنا وقوانينا.  التخيل عن مبدئنا بدولة  القضاء بشكل حازم، دون 
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من يتظاهرون بصداقتنا يف الغرب ال يتورعون عن انتقاد حملة التطهري هذه بالتساؤل فيام إذا كانت "متوافقة مع 

القانون". عذًرا، فنحن نفهم القوانني عىل األقل بقدر ما تفهمونه أنتم. عىل من يريدون تلقيننا درًسا يف القانون أن 

ينظروا أواًل إىل فرتة اتحاد أملانيا الرشقية مع الغربية. إذا رأوا كم موظًفا استُبعد من العمل يف مؤسسات الدولة يف 

تلك الفرتة سيدركون مدى دقة املهمة. 

إرهايب بسيط؟ يف  الطوارئ. كيف كان موقف فرنسا يف مواجهة عمل  أيًضا إىل فرنسا بشأن إعالن حالة  ولينظروا 

املقابل، ال نواجه عماًل إرهابيًّا بسيطًا. نحن يف مواجهة حركة تهدف إىل تقويض الدولة الرتكية. هل ميكن مجابهة 

والحرية  الرخاء  أجل  بلدنا من  كفاح  األهمية، وهي  غاية  بسيطة؟ هذه خطوات يف  تدابري  كهذا من خالل  وضع 

والدميقراطية. ال أحد ميكنه منعنا من طرد هؤالء. 

أي خطوة من خطواتنا ال تخالف مثيالتها يف العامل، وعىل رأسها إعالن حالة الطوارئ. نحن يف تركيا مصممون عىل 

اجتثاث جذور هذه املنظمة اإلرهابية، التي انترشت كخلية رسطانية يف حياة الدولة واملجتمع. 

الضيوف الكرام،

ا بالطبع أن يؤدي  تقوم املؤسسات القضائية يف بلدنا بأداء مهمتها يف إحقاق العدل، باستقالل وحيادية. من املهم جدًّ

أعضاء السلك القضايئ مسؤولياتهم هذه دون الخضوع ألي تأثري أو ضغوط، ودون الوقوع تحت سلطة أي وجهة 

نظر أو أيديولوجية أو مركز قوة. كفاحنا يف مواجهة منظمة "غولن" اإلرهابية هو متاًما لتحقيق هذا الهدف. من غري 

املمكن أن يقيم العدل أشخاص يتلقون أوامرهم من هذه املنظمة وليس من القانون، ويصيغون ضامئرهم وفق 

تعليامت زعيم املنظمة. 

الشعور  بدأ  املنظمة.  لهذه  املنتمون  بها  التي تسبب  القضائية  الكوارث  ا جراء  تركيا فرتات عصيبة جدًّ عاشت 

قلب شعبنا، ال  املتزعزع يف  العدل  أجل إصالح مفهوم  بالتآكل. ومن  ما،  القضائية يف فرتة  املؤسسة  بالثقة يف 

بد من معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث أواًل بالطريقة التي يستحقونها. يتوجب علينا أن نواصل بشدة وعزم 

العمليات املستمرة يف القطاع العام وعامل األعامل واملجاالت األخرى، بحيث ال يجرؤ أي كان عىل القيام مبحاولة 

انقالبية مرة أخرى يف تركيا. 

ال ينتظر أحد أن يبدي هذا الشعب األيب وهذه الدولة العريقة عجزًا يف مواجهة التنظيامت اإلرهابية. نريد وننتظر 

يكونوا  أن  الرتيك"،  "الشعب  باسم  واملحتلني  واالنقالبيني  اإلرهابيني  مبحاسبة  املكلفني  العامني  ومدعينا  قضاتنا  من 

النظر بثقة إىل  شجعانًا عىل األقل كام كان مواطنونا عندما وقفوا يف وجه األسلحة ليلة 15 يوليو/ متوز. ال ميكننا 

املستقبل إن مل يبث جهازنا القضايئ ومنتسبيه الثقة الكافية يف نفوس شعبنا يف هذا الخصوص. أثق وأؤمن بقضاتنا 

ومدعينا العامني وجهازنا القضايئ وجميع مؤسساتنا يف هذا الشأن. 

وبهذه املناسبة، أتقدم بشكري مرة أخرى إىل جميع أصدقائنا، من كافة البلدان والذين كانوا معنا بقلوبهم ودعائهم 

خالل املحاولة االنقالبية املسلحة يوم 15 يوليو/ متوز. 
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نتعامل بحساسية كبرية مع مسألة اإلرهاب 

الضيوف الكرام،

األبعاد، ذات أساليب مختلفة، تكتيس بحلل  أداة تُستخدم كوسيلة ضغط دبلوماسية متعددة  تحول اإلرهاب إىل 
متعددة، ولألسف يلجأ إليها بعض البلدان. تركيا هي البلد األكرث تعرًضا يف العامل لهجامت التنظيامت اإلرهابية، واألكرث 

فقدانًا للضحايا. ولهذا فإن تعاملنا مع مسألة اإلرهاب يتميز بحساسية أعىل من اآلخرين. 

يوجد هنا بني األصدقاء الحارضين حاليًّا إخوة تعرضوا ألرضار من اإلرهاب. الوضع معروف يف باكستان وأفغانستان 
والعراق وسوريا والصومال. يعيش إخوتنا يف تلك البلدان يوميًّا مع اإلرهاب. 

ما عايشناه بخصوص سوريا معروف للجميع. صربنا باستمرار عىل الهجامت اإلرهابية املنفذة ضد بلدنا من سوريا. 
أُطلقت القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من األرايض السورية، وسقط مئات الشهداء من مواطنينا. ومؤخرًا وقع 
التفجري األليم يف غازي عنتاب، حيث استُشهد 56 من إخوتنا. انفطر قلبي عندما رأيت حال األطفال يف املستشفيات 
التي زرتها عقب التفجري. مل يكن أطفالنا يدركون أنهم فقدوا أقدامهم، كانوا يبتسمون ويضحكون. عندما ترون كل 
هذا املشهد، وأنتم تحملون مسؤولية هذا الشعب، ومتثلونه أمام العامل بأرسه، هل ميكنكم أن تقفوا مكتويف األيدي؟ 

بالطبع مل نلزم الصمت، ودخلنا سوريا مع الجيش السوري الحر. 

األصدقاء األعزاء،

يبلغ طول الحدود الرتكية مع سوريا 911 كم. من ليس لهم عالقة ال من قريب وال من بعيد يرون ألنفسهم الحق يف 
دخول سوريا، لكن عندما يتعلق األمر بنا يقولون "مل يْدُعكم األسد )املجرم(، فكيف تدخلون إىل هناك؟". ال تتساءلوا، 
نحن ندخل، ألننا كنا تحت التهديد، وإذا كان ذاك البلد يهددنا بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية فإننا نستخدم 
حقنا يف الدفاع عن النفس حتى النهاية. طهرنا حاليًّا جرابلس والراعي من كافة التنظيامت اإلرهابية. ويف هذه الليلة، 
تم تطهري دابق أيًضا بحمد الله من تنظيم داعش. عاد إىل هذه املناطق مجدًدا من كانوا يقيمون فيها. نحن ال نرسل 

أحًدا من تركيا إىل املنطقة، إمنا نوطن فيها سكانها األصليني. 

مل تِف الواليات املتحدة وقوات التحالف الدويل بوعودها فيام يتعلق مبنبج. قالوا إن "يب واي دي، وواي يب جي، لن 
يدخال هناك )منبج( أبًدا". ثم أدخلوهام إليها. بطبيعة الحال، عندما مل يفوا بوعودهم قمنا نحن ونقوم مبا يلزم. 

نحن رشكاء اسرتاتيجيون لقوات التحالف يف الناتو وللواليات املتحدة. إن مل يتحركوا معنا، فمع من سيتحركون؟ هل 
سيتحركون مع التنظيامت اإلرهابية؟ هل هناك توضيح عقالين أو منطقي لهذا؟ هل يرد هذا يف القانون، هل هذا 
أمر ممكن؟ هذا انتهاك للقانون، ورضب بالقوانني الدولية عرض الحائط. لهذا يكون الظلم حيث ال يوجد العدل، 
وهذا ما يحدث. يتوجب علينا حل هذه املشكلة، وال بد من تناول كل هذه النواحي بشكل موسع يف هذا املؤمتر. 

تتواصل العمليات حاليًّا يف املوصل. فامذا يقولون؟ "عىل تركيا أال تدخل املوصل". كيف ال ندخلها؟ لدينا حدود طولها 
350 كم )مع العراق(، ونتعرض للتهديدات؟ من ليس لهم شأن أو عالقة يدخلون، ويقولون إن بغداد هي من دعتهم. 
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بصفتكم حقوقيني، أنتم أُناس تتحدثون بلغة الحقوق وليس بلغة القوانني. فإذا استمريتم عىل هذه الحال ال بد وأن 
الحق سيجد مجراه. 

أجرى رئيس هيئة األركان مباحثات مع نظريه يف أمريكا بخصوص املوصل. أبلغنا نظراءنا، عرب رئيس أركاننا أننا لن 
نكون مسؤولني عن النتائج التي ميكن أن تنجم عن عملية ال تشارك فيها تركيا. ألن لنا تاريًخا يربطنا باملوصل. فإذا 
تفضل السادة بقراءة امليثاق الوطني الرتيك سيفهمون ما هو ماضينا التاريخي مع املنطقة. يوجد حاليًّا يف املوصل 
إخوة لنا من الرتكامن والعرب واألكراد. وعىل غرار ذلك، هناك أقارب لنا كلام اتجهنا نحو الشامل. ال ميكننا قطًعا أن 

نقف هنا مكتويف األيدي. 

عىل نفس املنوال، يطلبون منا الخروج من بعشيقة. ال ينتظر أحد منا أن نغادر بعشيقة. نفذنا هناك حتى اليوم كل 
العمليات املمكنة ضد تنظيم داعش اإلرهايب وسنواصل ذلك يف املستقبل. تركيا هي البلد الوحيد الذي يقوم بأرشف 

مكافحة ضد داعش هناك.

التنظيامت اإلرهابية مثل "البومرنغ" ترضب من يستخدمها أيضا

نركز عليها يف مجال  التي  القضايا  أكرث  اإلرهابية هو واحد من  التنظيامت  اتخاذ موقف مبديئ يف مواجهة جميع 
مكافحة اإلرهاب. ننبه وسنواصل تحذير البلدان التي تدعم التنظيامت اإلرهابية ألنها تعتربها أداة مفيدة يف تحقيق 
أهدافها االسرتاتيجية، وتقدم الدعم السيايس والعسكري لإلرهابيني. أكرر هنا مرة أخرى، التنظيامت اإلرهابية مثل 

"البومرنغ"، يف نهاية املطاف تعود لترضب من يستخدمها أيًضا. 

من دون إقامة تعاون مبديئ وحازم عىل الصعيد الدويل يف مواجهة اإلرهاب، ليس من املمكن حل هذه املشكلة. تنشط 
يف تركيا ومحيطها تنظيامت إرهابية مثل "غولن" و"يب يك يك"، وداعش، وجبهة- حزب التحرير الشعبي الثوري. ال يكاد 
مييض يوم دون أن يسقط قتيل منا أو يُراق دمنا. أال متلك تركيا القدرة عىل القضاء عىل هذه التنظيامت اإلرهابية؟ لدينا 
قطًعا القدرة واإلمكانية والعزم. "يب يك يك" هي املنظمة صاحبة املايض األطول واألكرث دموية بني التنظيامت، عند مقارنة 
العدد املتوسط إلرهابييها نجد أننا قضينا عليهم 7-8 مرات خالل 35 عاًما، لكن عمليات "يب يك يك" ما تزال متواصلة. ألن 

كل إرهايب تقيض عليه تركيا، تجلب املنظمة عوًضا عنه من معسكراتها يف العراق وسوريا.

يقدم الكثري من البلدان الدعم لهذه املنظمة بشكل رسي. وعىل الرغم من اعتبارها منظمة إرهابية إال أن مبقدورها 
نصب خيام لها يف العواصم األوروبية وكأنها مؤسسة مرشوعة، وجمع املاليني من اليوروهات يف الكثري من البلدان 
بأوروبا. وأنتم أيها األصدقاء األعزاء تعلمون ذلك. كام أن باستطاعتها جمع املساعدات يف مقرات املجلس األورويب 
أعلنها منظمة إرهابية؟  بينام يرفع أعضاؤها صور زعيمها اإلرهايب. أمل يكن االتحاد األورويب قد  واالتحاد األورويب 
أمام  التسهيالت  لها مثل هذه اإلمكانيات؟ لكن مع األسف يوفرون كل  تهيئون  إرهابية فكيف  إذا كانت منظمة 
التنظيامت اإلرهابية. نقدم لهم ملفات بخصوص التنظيامت اإلرهابية لكن ليس هناك أي تقدم يف هذا الخصوص. 

كام أننا نعلم أن التنظيم املسمى داعش يجند عنارصه من مختلف أنحاء العامل. حتى أن هناك مقاتلني أجانب قدموا 
من أسرتاليا من أجل االنضامم للتنظيم. ويف الواقع، عندما نقبض عىل هؤالء نعيدهم إىل بالدهم. طردنا حتى اليوم 
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3 آالف و800 إرهايب أجنبي قدموا من أجل االلتحاق بداعش، كام وضعنا حظر دخول إىل تركيا عىل 52 الف و500  
شخص. ويف املقابل، مل تحرك البلدان، التي قدم منها األشخاص املذكورون، ساكًنا من أجل الحيلولة دون خروجهم منها. 

وكام ترون أنتم أيًضا، تتعرض سوريا والعراق إىل دمار كبري مع األسف، يف عمليات يشارك بها 63 بلًدا بحجة مكافحة 
داعش. بلغ عدد األبرياء الذين قُتلوا يف سوريا 600 ألف خالل 6 أعوام. وبعد أن أطلقنا عملية جرابلس، اتضح أنه 

من غري الرضوري حرق وتدمري سوريا يف سبيل مكافحة هذا التنظيم.

بطبيعة الحال، نعلم جيًدا أن داعش عبارة عن مطية أو حصان طروادة، وأن من املمكن التخلص منه خالل فرتة 
قصرية إذا توفرت الرغبة بذلك.

املساعي الرامية إىل إبقاء بلدنا خارج عملية املوصل بذلتها جهات تعلم أننا سنحبط فخ الرصاع الطائفي الذي تسعى 
جهات إىل تأجيجه بحجة داعش. ولهذا ال يريدون لنا أن ندخل املوصل. بعثنا رسالة مفادها أنه ال ميكن لنا القبول 
برصاع سني- شيعي، إىل القامئني عىل عملية املوصل. هل تعلمون ماذا كانت إجابتهم؟ قالوا إنهم لن يسمحوا بنشوب 
رصاع سني- شيعي. حسًنا، ممن يتكون الجيش العراقي؟ األكرثية الغالبة فيه من الشيعة. عندما يصل هؤالء إىل 
املوصل، مع من سيقتتلون؟ مع السنة. من سيُدخلون إىل هناك؟ الحشد الشعبي. هناك الحشد الوطني، فمن هو؟ 
إنه مكون من أهايل املوصل املحليني . من أين يأيت الحشد الشعبي؟ من الخارج، لذلك ال نسمح باندالع رصاعات 

طائفية جديدة يف املنطقة. 

وعىل غرار ذلك، يتم دعم وتسليح ومداراة تنظيم "يب واي دي- واي يب جي" اإلرهايب، فرع "يب يك يك" يف سوريا. قلنا 
لهم وحذرناهم مرات عديدة. إىل أين يذهب جزء من األسلحة املقدمة إىل "يب واي دي"؟ إىل داعش. وجزء كبري منها 
يذهب إىل "يب يك يك"، ثم يُستخدم ضدنا. نصادر هذه األسلحة ونرى إىل أي بلدان تعود. االعرتاضات التي نبديها 
يف هذا الخصوص، يكون الرد عليها بالكذب بكل معنى الكلمة، وال تؤخذ بعني االعتبار. ميكن لتنظيم جبهة حزب 
التحرير الشعبي الثوري وما شابهه من تنظيامت إرهابية أن متارس نشاطاتها بكل سهولة يف البلدان األوروبية. القتلة 
العيش يف أوروبا عىل مدى أعوام. واآلن أسألكم، هل من  التنظيم ميكنهم  امللطخة أيديهم بالدماء املنتمون لهذا 

املمكن مكافحة اإلرهاب مبثل هذه العقلية؟ 

هل يُعَقل وجود نظام قانوين يحمي زعامء املنظامت اإلرهابية

قدمنا طلبًا حسب األصول من تركيا إىل أمريكا مبوجب اتفاقية تسليم املجرمني املربمة بيننا، من أجل تسليم زعيم 
الطلب، متذرعة  تقوم مبتقتضيات هذا  أمريكا ال  يوليو/ متوز. لكن  االنقالبية يف 15  املحاولة  التي نفذت  املنظمة 
بنظامها القانون والقضايئ. هل يُعَقل وجود نظام قانوين يحمي ويرعى اإلرهاب واملنظامت اإلرهابية وزعامءها؟ يقيم 

اإلرهابيون يف الواليات املتحدة بالبطاقة الخرضاء. فمن تخدعون؟

عندما نفذت القاعدة عماًل إرهابيًّا يف أمريكا، أمل يكن القانون نفسه، والقضاء نفسه موجوًدا؟ إىل ماذا استندت أمريكا 
يف تنفيذ هذا الكم من العمليات األمنية داخل وخارج البالد؟ استناًدا إىل أي نظام قانوين الحقت وقتلت الواليات 
املتحدة أسامة بن الدن يف باكستان وأفغانستان. هذا يعني أنه عندما تكتوي ميكنها أن تتجه إىل باكستان وترضب 
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رضبتها هناك. إذا طبقتم القانون مبعايري مزدوجة فلن يكون بإمكانكم أن تتفوهوا بكلمة أمام أحد عندما تقعون يف 
مأزق مستقباًل. لهذا أوجه من هنا مجدًدا دعويت لجميع البلدان أن تتخذ موقًفا مبدئيًّا ومتزنًا يف مواجهة اإلرهاب. 

وكل بلد يعترب اإلرهاب مطية يستخدمها، ينبغي عليه أن يعلم أنه يحفر قربه بيده. 

هناك تناقض مشابه نراه يف أزمة الالجئني أيًضا. يوجد عىل أراضينا حاليًّا 3 ماليني الجئ. كان االتحاد األورويب سيقدم 
لنا دعاًم مقداره 3 مليارات يورو حتى يوليو/ متوز من أجل الالجئني. وكان من املقرر أن يصلنا يف العام القادم 3 
مليارات يورو أخرى. مع مرور كل هذه املدة مل يتحقق وعدهم. أنفقت تركيا حتى اآلن 13 مليار دوالر من أجل 
الالجئني. وأنفقت منظامتنا املدنية املبلغ نفسه. لسنا بحاجة إىل املساعدة التي ستأيت من الغرب. هدفنا الوحيد هو 

رعاية املظلومني واملستضعفني. 

تحتمل  ال  دول  هناك  املقابل،  ويف  ومظلوم،  مستضعف  ماليني   3 أراضيها  عىل  تستضيف  كرتكيا  بلدان  هناك 
استضافة حتى بضع مئات من الالجئني. وبينام تتشاطر البلدان محدودة املوارد إمكانياتها مع هؤالء الناس، تنفق 
البلدان الغنية واملرفهة مواردها عىل إحاطة حدودها باألسالك الشائكة. وهذا ما يصيب الضمري اإلنساين بجروح 
عميقة. أرجو منكم أن تتحدثوا عن هذه الحقائق يف بلدانكم ويف جميع املحافل الدولية التي متلكون فيها كلمة 
مسموعة، وتغرسوها يف نفوس املسؤولني. أعتقد أننا مدينون بهذا عىل األقل تجاه األجيال القادمة من أجل عامل 

أكرث أمًنا وسالًما. 

الكرام، الضيوف 

النظام القانوين هو أهم وأقدم أداة تحقق التوازن يف حياة الدولة واملجتمع والفرد. ولهذا تحتل قضية العدل مكانًا 
ا يف جميع املعتقدات. يقول تعاىل يف كتابه الكريم "إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب". بطبيعة  هامًّ
الحال، الخط الدقيق الفارق بني العدل والظلم أمر يصّعب إحقاق العدل إىل أبعد الحدود. عندما تترصفون بعدل من 
خالل سقاية زهرة أو شجرة، قد تنحرفون إىل سبيل الظلم من خالل تقديم املاء نفسه إىل شوكة. يقول كونفوشيوس: 
"العدل كنجم القطب ثابت يف مكانه، وكل ما تبقى يدور حوله"، وال بد أنه من خالل مقولته هذه، كان يؤكد عىل 

أهمية هذه القضية يف تاريخ اإلنسانية. 

هناك كتابة عىل جدران مؤسسات العدل يف بالدنا، تقول "العدل أساس امللك". تعرب هذه املقولة عن مدى أهمية 
العدل يف استقرار الدولة واستمرارها. أما مفهوم "أحِي اإلنسان يك تحيا الدولة" فيتطلب حكاًم أساسه العدل. ولهذا 
عندما أخذنا عىل عاتقنا مسؤولية إدارة البلد يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2002، حددنا ألنفسنا أربع مجاالت أولوية. 

وهي التعليم والصحة والعدل واألمن.

بتعزيز  مروًرا  األساسية،  القوانني  تحديث  من  بدًءا  املجاالت  جميع  يف  الجمهورية،  بتاريخ  اإلصالحات  أكرب  أنجزنا 
البنية التحتية ألبنية قصور العدل الحديثة ذات طراز العامرة التقليدي، وحتى تأسيس شبكة القضاء الوطنية. ومن 
اإلصالحات الهامة يف اآلونة األخرية توفري إمكانية تقديم الطلبات الفردية إىل املحكمة الدستورية، وإنشاء مؤسسة 
الرقابة العامة، واالنتقال إىل نظام محاكامت ثنايئ الدرجة من خالل محاكم االستئناف. أمتنى أن نتوصل إىل حل خالل 
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أقرب وقت لقضية الدستور الجديد، التي تعهدنا لشعبنا بحلها منذ سنوات إال أن تقدًما ملموًسا مل يتحقق بشأنها 
جراء عدم التوصل إىل التوافق السيايس الالزم. 

من جهة أخرى، كام هو الحال بالنسبة للحياة، فإن العدل أيًضا مجال دينامييك ومتغري باستمرار وينبغي أن يكون 
قادًرا عىل االنسجام مع التغيري. يف الحاالت التي تكون فيها األدوات واألدلة القانونية التقليدية غري كافية، ينبغي 

إيجاد سبل جديدة للحل. تنترش برسعة أساليب للتوافق من قبيل التحكيم والوساطة. 

أنا عىل ثقة أن كافة هذه القضايا ستُناقش بكل تفاصيلها، وسيتم التوصل إىل نتائج ستُوضع يف خدمة العامل بأرسه يف 
ظل تجارب البلد. أمتنى مجدًدا أن يحمل مؤمتر إسطنبول الدويل للقانون الخري، ويتكلل بالنجاح. أتقدم بالشكر إىل 
جميع من عملوا يف تنظيم هذا املؤمتر، ومن سيقدمون إسهامات له من خالل أوراق عملهم وتقييامتهم. أحييكم مرة 

أخرى تحية ملؤها املودة والتقدير، ودمتم يف رعاية الله. 
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 املؤمتر الوزاري السادس املتعلق بدور املرأة يف تنمية الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
إسطنبول – 2 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016 

 إنني أشك يف إنسانية
من ال يتصدى للذل الذي أصاب املسلمني

بسم الله الرحمن الرحيم

الضيوف الكرام، السيدات املحرتمات، اإلخوة الكرام، أحييكم بأحر املشاعر القلبية املصحوبة باملودة.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 أمتنى أن يحمل املؤمتر السادس لدور املرأة يف تنمية البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، الخري. 

أتوجه يف مطلع كلمتي هذه بالشكر إىل السيد إياد مدين، الذي ترك منصب األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
للمنظمة.  ا جديًدا  أميًنا عامًّ التوفيق ملن سيُنتخب  اليوم. وأمتنى  التي قدمها حتى  الخدمات  ألسباب صحية، عىل 
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الرتكية عىل  االجتامعية  والسياسات  األرسة  ووزارة  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  إىل  بالشكر  أتوجه  كام 

إسهاماتهام يف تنظيم هذا املؤمتر.

باالستمتاع بجامل هذه  املؤمتر. وأوصيكم  املشاركة يف  الذين قدموا إىل إسطنبول من أجل  أرحب بجميع ضيوفنا 

املدينة، إىل جانب تناول القضايا املدرجة عىل جدول أعاملنا. ستشعر هذه املدينة العريقة بالفخر الستضافتها إياكم.

اإلخوة األعزاء،

التي عقدت يف هذه  الثالثة عرشة،  القمة اإلسالمية  انعقاد  التعاون اإلسالمي مع  الدورية ملنظمة  الرئاسة  استلمنا 

املدينة إسطنبول، بتاريخ 14-15 أبريل/ نيسان 2016. نسعى لالستفادة عىل أكمل وجه من رئاستنا الدورية يف فرتة 

يواجه فيها العامل اإلسالمي وبلداننا تحديات خطرية للغاية.

ينبغي أن نقيم تعاونًا وثيًقا ونتحرك بشكل مشرتك من أجل حل القضايا الرئيسية املدرجة عىل جدول أعاملنا. ألن 

به ربنا. نعترب  أمرنا  اتخاذنا مواقف بعيدة عام  الحايل ناجمة عن  الوقت  العامل اإلسالمي يف  التي يعيشها  األزمات 

املؤمنني "إخوة" لنا، لكننا مع األسف ال نؤدي مقتضيات هذه األخوة. هناك من يلجأون إىل أماكن أخرى، وليس إىل 

حبل الله مع األسف، بينام األمر اإللهي يقول "واعتصموا بحبل الله جميًعا". يعيش العامل اإلسالمي تشتتًا بهذا الشكل. 

أجندتنا، ويف  املوجودة عىل  املشاكل  بعد من حل  نتمكن  بينام مل  باستمرار تحديات جديدة وكبرية،  أمامنا  تظهر 

طليعتها القضية الفلسطينية. األمر امللف لالنتباه هنا هو أننا نرى دامئًا معاناة املسلمني عندما ننظر إىل الدماء املراقة 

واألرواح املزهقة والظلم املامرس واإلجحاف املطبق يف منطقتنا وجميع أنحاء العامل. األمر املؤمل أكرث هو أن جزًءا 

كبريًا من دماء املسلمني املراقة، تسفك عىل يد مسلمني أيًضا. تُستغل الرثوات واإلمكانيات يف املناطق التي يقطنها 

املسلمون، من قبل اآلخرين، لكن األرواح املزهقة دامئًا تكون يف صفوفنا.

ال ميكننا السامح باستمرار هذا املسار امللتوي أكرث من ذلك. يجب علينا أن نبحث عن أجوبة لألسئلة التالية: ملاذا 

ال يستطيع املسلمون إيجاد حلول بأنفسهم للمشاكل التي تظهر يف العراق وسوريا وأفغانستان والكثري من املناطق 

األخرى؟

كم من الوقت سنتحمل هذه املؤامرة القذرة؟

شيوخهم  ويتعرض  املسلمني  رجال  يُقتل  بينام  والطائفي؟  العرقي  الفصل  عىل  القائم  االقتتال  سيستمر  متى  إىل 

وأطفالهم ونساؤهم إىل شتى أنواع اإلهانة كيف ميكن للعامل اإلسالمي أن مييض لحظة واحدة بهناء؟ كم من األمل يجب 

أن نعاين حتى نرى أن املنقذين املنتظر قدومهم من الخارج هم يف األساس أسباب املشاكل؟

كم من الوقت سنتحمل هذه املؤامرة القذرة املستمرة عىل أراضينا منذ مئة عام؟ أي مسلم ال يبحث عن إجابات 

صادقة لهذه األسئلة هو مستسلم بقلبه وعقله لألرس. فمن يهب إرادته لآلخرين يكون قد أدار ظهره إىل ربه. يف حني 

أن اإلسالم هو دين األحرار قلبيًّا وعقليًّا. وال يسمى مسلام، بل ال ميكنه أن يكون يف مثل هذه الحالة.
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سأتكلم برصاحة: أتجرد من كل صفايت األخرى، أنا كمسلم تريك أشعر بالخجل مام يحدث يف سوريا. أشعر باالستحياء 
مام يجري يف العراق وأفغانستان والصومال واليمن وليبيا. يغمرين الخجل كلام رأيت املسلمني الساعني للهجرة إىل 
البلدان األوروبية يف مراكب بحرية بالية يف البحر املتوسط وبحر إيجة، ولو كان الثمن معاملة سيئة عىل املعابر 
بهذا  نتعامل  أن  لنا  يجوز  ال  الغرب.  يف  املقيمون  املسلمون  يواجهها  التي  املشاكل  رأيت  كلام  أخجل  الحدودية. 

اإلجحاف مع اإلسالم، أكرب هدية ونعمة وهبها الله لإلنسانية عىل مر التاريخ املستمر آالف األعوام يف هذا العامل.

من جهة أخرى، يزداد غيظي وحقدي يف مواجهة كل هذا الظلم. كلام رأيت من يحاولون تحقيق منافع من طبع 
صورة الطفل آيالن عىل غالف مجلة، يزداد غيظي وحقدي. ألنهم ليسوا رشفاء وال صادقني. ما هي األسباب التي رمت 
بآيالن نحوهم؟ من الذي أوصله إىل هذا الحال؟ علينا أن نتساءل عن هذا أواًل. دعكم من إميانه، أنا أشك يف إنسانية 

من ال يتمرد عىل الذل الذي غرق أو أُغرق فيه املسلمون. 

كام تعلمون، كانت منظمة التعاون اإلسالمي حتى األمس تُسمى بـ "املؤمتر اإلسالمي". ماذا يعني املؤمتر اإلسالمي؟ 
أن تعقد مؤمترًا باسم اإلسالم، هذا كل يشء. لكننا اعرتضنا، وقلنا إن هذا األمر معيب. ملاذا؟ ألنه كان من الواجب أن 

يتحد 56 بلًدا إسالميًّا يف العامل تحت سقف منظمة تعاون. وهكذا تأسست املنظمة. 

ال ميكنكم تشكيل أمة قوية وحضارة من خالل تنحية املرأة عن العلم واملعرفة والسياسة. علينا أن ندرس املشهد 
القائم أمامنا يف هذه الناحية بشكل جيد. سنواصل بذل الجهود، خالل رئاستنا الدورية، مع األمني العام الجديد، من 
أجل اإلقدام عىل خطوات يف هذه القضايا التي من شأنها أن تلقي البهجة وتبعث األمل يف قلوب املسلمني. وبصفتنا 
بلد يستضيف عىل أراضيه حوايل 3 ماليني الجئ قدموا من سوريا والعراق، ويجازف بكل املخاطر من أجل إخامد 

الحريق الناشب يف املنطقة، نحن مستعدون لتحمل املزيد من املسؤوليات. 

عىل البلدان اإلسالمية الوقوف بثبات يف وجه املأساة السورية 

إخويت الكرام،

نستضيف عىل أراضينا حاليًّا من إخواننا السوريني مليونني و700 ألف، ومن العراقيني 300 ألف. بينام نضطلع بكل 
هذه املسؤوليات، يأيت البعض ليسدي نصيحة إلينا بعدم االهتامم إىل هذا الحد بالعراق وسوريا، وأن نكتفي مبشاهدة 
ما يحدث فيهام عن بعد. منلك حدوًدا طولها 950 كم مع سوريا ، و350 كم مع العراق. ومن الطبيعي أن نبدي 

اهتامًما باملشاكل يف البلدين. 

تنظيم داعش.  الحر، وطهرناهام من  السوري  الجيش  والراعي مع  التفجري يف غازي عنتاب، دخلنا جرابلس  عقب 
هدفنا هو التوجه إىل الباب. ألننا نريد أن نجعل تلك املنطقة خالية من اإلرهاب. عىل الرغم من أن سكانًا من العرب 
يقطنون يف جرابلس والراعي إال أن هناك جهات تسعى لتوطني تنظيمي "يب واي دي" و"واي يب جي" فيهام. مبعنى 
أنها تريد تأسيس دولة إرهابية جديدة يف مواجهة تركيا. لن تسمح تركيا بتأسيس مثل هذه الدولة، وقد أقدمنا عىل 

الخطوات الالزمة.
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لقد دفعنا مثًنا هنا، وما زالت مكافحتنا مستمرة. نعتني حاليًّا مبليونني و700 ألف سوري. أنفقنا من أجل إخواننا 
هؤالء 14 مليار دوالر. لكننا مل نتلَق الكثري من الدعم من البلدان الغربية واملنظامت الدولية. 

أتحدث، وسأواصل الحديث عن هذه األمور يف كل اجتامع دويل أشارك به. ملاذا؟ ألن من يتوجب عليهم أن يستيقظوا 
يغطون يف النوم. نريد أن نرى دعاًم يف كفاحنا هذا كله، من بقية البلدان األعضاء يف املنظمة. يجب عىل منظمة 
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية أن تقفا بثبات. ملاذا ال تثبتان؟ هل ميكن أن يكون الدفاع عن األسد املجرم 

موقًفا صادقًا من جانب مسلم ما؟

لو أننا، كبلدان إسالمية، اتحدنا مع بعضنا ميكننا أن نحل املشاكل يف منطقتنا بأنفسنا دون الحاجة إىل أي قوة أو أي 
جهة. أؤكد مرة أخرى يف حضوركم أننا لن نتهرب من أي تضحية يف هذا الخصوص. 

الضيوف الكرام،

تشكل قضية املرأة واحدة من أهم املواد بني أولوياتنا خالل رئاستنا الدورية. التضامن والتعاون بني النساء املسلامت جزء 
ال يتجزأ وال غنى عنه من التضامن اإلسالمي. ينبغي علينا حتاًم أن نراجع ونعزز دور املرأة، التي تشكل نصف املجتمع 
يف البلدان اإلسالمية، فيام يتعلق بحل مشاكلنا. تتمتع الخطوات التي أقدمت عليها منظمة التعاون اإلسالمي يف هذا 
الخصوص خالل اآلونة األخرية، باألهمية. لكن هناك حاجة لتحويل هذه الخطوات إىل قرارات وتطبيقات ملموسة. نشعر 
يف تركيا بالفخر والسعادة ألننا استطعنا أن نقدم إسهامات هامة ملنظمة التعاون اإلسالمي يف كافة املراحل التي مرت 
بها منذ تأسيسها عام 1969حتى اليوم. يستضيف بلدنا مؤسسات متنوعة تابعة للمنظمة، واتخذ الكثري من املبادرات يف 

إطارها. ونويل أهمية كبرية للخطوات الرامية لجعل املرأة تأخذ املوقع الذي تستحقه يف املجتمع وحياة العمل. 

بدأت سلسلة املؤمترات، التي ينعقد السادس منها اليوم، يف إسطنبول أيًضا عام 2006. سعدت بإلقاء كلمة عندما 
اإلسالمي. وأرشت خالل  التعاون  تاريخيًّا عىل صعيد منظمة  الذي كان تطوًرا  املؤمتر،  للوزراء يف ذلك  رئيًسا  كنت 

كلمتي باملؤمتر، وكان األول من نوعه، إىل قضيتني.

األوىل، عارضت الرأي القائل بأن جميع مشاكل املرأة تم حلها يف بعض املجتمعات، بينام الحال معاكس متاًما يف البعض اآلخر. 
وقلت إن هذه املقاربة املنترشة يف البلدان الغربية بشكل أكرب تجاه املرأة يف املجتمعات اإلسالمية تتعامى عن املشاكل التي 
تواجهها املرأة يف أشكال مختلفة يف كل أنحاء العامل. أما القضية الثانية، كام أننا نعترب التمييز ضد املرأة خطريًا بدرجة التمييز 
العنرصي، رفضت الرأي الذي يبدو يف الظاهر أنه يدافع عن املرأة إال أنه يف الحقيقة ال يكرتث الحرتام املرأة. عندما أنظر 
ا حدث يف القضيتني، إال أننا ما نزال بعيدين كل البعد عن املكان الذي نطمح إليه.  بعد مرور 10 أعوام، أرى أن تقدًما هامًّ

نعترب التطورات التي حققها بلدنا يف هذا املجال بدًءا من التعليم ومروًرا بالصحة والتوظيف وحتى مكافحة العنف 
ضد املرأة، هامة. قبل قليل، حدثتنا وزيرة األرسة والسياسات االجتامعية عن بعض الخطوات التي تم اإلقدام عليها. 
وال بد أن نجري اليوم هنا، يف املنظمة والبلدان األعضاء، محاسبة عن األعوام العرشة املاضية. هذه املحاسبة سوف 
تلقي الضوء عىل األعوام القادمة يف الوقت نفسه. يتوجب علينا االستفادة بشكل صحيح من املشاريع التي انطلقت 

مببادرة من تركيا، ووصلت إىل يومنا هذا بعد أن تبنتها املنظمة. 
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إذا كنا نريد من املرأة أن تسهم يف تحقيق أهداف التنمية يف بلداننا، فينبغي علينا أن نوفر لها االستفادة بشكل فعال 

من الحقوق والفرص. ومن دون توفري مشاركة املرأة بشكل كامل يف التوظيف وآليات اتخاذ القرار لن يكون واقعيًّا 

أن ننتظر من املرأة تقديم اإلسهامات املأمولة منها تجاه بلدها. 

والطفل،  األم  قضايا صحة  ولبلدي، وهي  ولعقيلتي  يل  بالنسبة  أهمية خاصة  ذات  مسائل  بوجود  تعلموا  أن  أود 

وتعليم البنات، ومنع العنف ضد املرأة. وبصفتي الرئيس الدوري لقمة منظمة التعاون اإلسالمي ومؤمتر املرأة، أدعم 

وسأواصل دعم كل الجهود املبذولة يف هذا االتجاه يف جميع البلدان. 

نساؤنا أبدين بطوالت كبرية يف 15 يوليو/ متوز 

الضيوف الكرام، 

هناك حادثة أليمة عاشتها تركيا قبل وقت قريب، هي، يف الوقت نفسه، نذير خطر كبري يواجهه العامل اإلسالمي. 

بتاريخ 15 يوليو/ متوز نفذت منظمة خبيثة منت من خالل استغالل قيم ومفاهيم اإلسالم،  كام هو معروف، 

املسلحون  يوليو/ متوز، نرش هؤالء   15 الجيش. يف  املتغلغلني يف  بلدنا عن طريق عنارصها  انقالبية يف  محاولة 

وأسلحة  ومدفعية  ودبابات  ومروحيات  مقاتالت  مستخدمني  املوت  الرتيك،  الجيش  زي  يرتدون  كانوا  الذين 

الشعب. صمد األتراك يف وجه االنقالبيني وأبدوا شجاعة وبطولة ال نظري لها يف التاريخ، وأحبطوا محاولة الخيانة 

بأرواحهم.  مضحني 

هذه النقطة هامة للغاية، مل يكن الشعب ميلك أسلحة، كان يحمل علم بالده فقط. بإميانه وثباته خرج شعبنا إىل 

الشهادة بعد أن توضأ. كانت نساؤنا يف طليعة الساعني إىل الشهادة ضد الخونة. عندما وجهنا النداء مأل الشعب 

الساحات، وتوجه إىل املطارات. اتخذت املرأة مكانها يف أهم البطوالت ليلة املحاولة االنقالبية. أبدت سليالت "نينة 

خاتون" بطوالت رائعة ليلة 15 يوليو / متوز.

قصف االنقالبيون بواسطة املقاتالت مركز غولبايش للعمليات الخاصة يف أنقرة، فسقط 56 شهيًدا من شبابنا وسيداتنا 

من الرشطة هناك. كام سقط عىل أيديهم 29 من إخوتنا حول مجمع رئاسة الجمهورية. كام سقط منا شهداء أمام 

رئاسة هيئة األركان، وعىل جرس الشهداء، ويف الكثري من املناطق األخرى. 

اإلخوة الكرام،

شاهدنا مرات عديدة بفخر ونحن نذرف الدموع مشاهد نسائنا اللوايت أوقفن االنقالبيني عند حدهم، بوقوفهن يف 

مواجهة الدبابات وفوهات األسلحة يف إسطنبول. مل ولن يجف دمعنا أبًدا.

كانت النساء أيًضا مداومات عىل الوقوف يف نوبات صون الدميقراطية، التي استمرت عىل مدى 29 يوًما. حمى شعبنا، 

وعىل األخص منه نساؤنا، معتقده وحريته وعلمه ومستقبله، وقدم تضحيات يف الحيلولة دون االنقالب ويف إحياء 

دميقراطيتنا، وهذه التضحيات لن تٌنىس وستتناقلها األجيال واحًدا بعد اآلخر. 
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منظمة غولن اإلرهابية، التي أوصلت تركيا إىل عتبة الكارثة ليلة 15 يوليو/ متوز، تنشط يف 170 بلًدا بحسب ما تقوله 
بنفسها، وهي منظمة خطرية بقدر داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب عىل األقل. تهدف شبكة اإلجرام العاملية هذه 
إىل تجنيد الشباب لصالحها من خالل غسل أدمغتهم، وتستغل يف ذلك الدين والتعليم والتجارة ومشاعر التضامن. كنت 
أقول إن قاعدة هذه الشبكة تقوم عىل العبادة، وأوسطها عىل التجارة، وقمتها عىل الخيانة. لكنني بدأت أتحفظ عىل 

استخدام كلمة العبادة بالنسبة للقاعدة الشعبية لهذه املنظمة. أرجو من الله أن يرشدها إىل سبيل الهداية. 

اتُّخذ قرار تاريخي بحق منظمة غولن اإلرهابية يف االجتامع الـ 43 لوزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي الذي 
انعقد يف طشقند يومي 18 و19 أكتوبر/ ترشين األول. اعترب وزراء خارجية البلدان األعضاء، يف مؤمتر طشقند، "غولن" 
منظمة إرهابية دولية. وبذلك تم من جديد توثيق "غولن" عىل أنها منظمة تهدد النظام العام واألمن واالستقرار 
يف تركيا والبلدان اإلسالمية والعامل بأرسه، ولها أساليب ومطامح رسية. ويف إطار هذا القرار، أدعو الدول األعضاء إىل 
اتخاذ كافة التدابري الالزمة يف مواجهة الكيانات املؤسسة واملوجهة من جانب منظمة "غولن"، وإىل التعاون مع بلدنا 

يف هذا الخصوص. 

البلدان الضيوف يف بالدنا بقضية هامة. متتلك  كام تعلمون، أسسنا وقف املعارف الرتيك. أود تذكري جميع ممثيل 
منظمة غولن مدارس يف بلدانكم أيًضا. أرجو منكم عىل وجه الخصوص العمل عىل مصادرة هذه املدارس من خالل 

التعاون مع وزارات الرتبية يف بلدانكم، ومن ثم مواصلة الرتبية والتعليم فيها تحت إرشاف وقف املعارف. 

يجب عدم التمييز بني التنظيامت اإلرهابية 

اإلخوة األعزاء، 

لدينا يف تركيا والعامل اإلسالمي مشاكل خطرية مع التنظيامت اإلرهابية األخرى، عالوة عىل منظمة غولن اإلرهابية. 
األحداث الدائرة يف سوريا والعراق، وهام بلدان جاران لنا ومن البلدان الهامة يف العامل اإلسالمي، تفتح مجااًل لحياة 
التنظيامت اإلرهابية. لن متحى آثار الخراب التي سببها داعش عىل األخص يف املنطقة، عىل مدى سنوات طويلة. 
تنظيم "يب  البلدان األخرى. بدوره، يهاجم  املذكورين إىل  البلدين  أنشطة داعش يف  يتواصل حتى اآلن خطر متدد 
واي دي- واي يب جي" يف كل فرصة، وتحدوه مطامع عرقية، من أجل االستيالء عىل املناطق التي يعيش فيها العرب 
والرتكامن. وهناك مجموعة من الكيانات تجمعت حول أساس الطائفية تسعى وراء إراقة الدماء وإزهاق األرواح 
دماء  إراقة  والشباب  حرام  وبوكو  القاعدة  مثل  تنظيامت  تواصل  كام  والعقل.  اإلسالم  عن  خارج  فكر  إىل  استناداً 
اإلسالمي  التعاون  أعضاء يف منظمة  كبلدان  علينا  فيها. يجب  تنشط  التي  البلدان  االستقرار يف  وتقويض  املسلمني 

مكافحة جميع هذه التنظيامت اإلرهابية بحزم. 

هناك تحذير تكرره تركيا للبلدان الغربية يف كل فرصة. نقول لهم إنه يجب عدم التمييز بني التنظيامت اإلرهابية. 
الحقيقة رشير"، سيجر  إرهابيا هو يف  أنا  أعرته  الحقيقة جيد، ومن  إرهابيا هو يف  أنت  تعتربه  "من  القائل  الفهم 
لترضب  تعود  فقد  الوحشية،  واألعامل  الدم  عىل  تتغذى  اإلرهابية  التنظيامت  وألن  الكارثة.  إىل  جمعاء  اإلنسانية 

البلدان الداعمة لها، ألن هذه هي شخصيتها. 
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ونرى أيًضا أن من الرضوري توجيه التحذير نفسه إىل البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. يجب عىل املسلم 
الوقوف إىل جانب الحق والعدل. إذا كان هناك أناس من مجموعة عرقية ما، أو من مذهب ما، يقيمون يف منذ زمن 
طويل يف مكان ما فإن احرتام هذه الحقيقة يقع عىل عاتق الجميع. عندما تحركون األسس العرقية واملذهبية من 
مكانها ولو ملرة، ال أحد ميكنه معرفة إىل أي مدى ستمتد آثار ذلك، وإىل أي عمق ستصل االرتجاجات. وبينام يوجد 
هذا القدر من املشاكل أمام العامل اإلسالمي يتوجب عليه حلها، ومد يد العون لهذا القدر من الناس، ال ميكننا أن 
نحرص طاقاتنا وإمكانياتنا يف النزاعات الداخلية. هذا الوضع يحزن أصدقاءنا ويفرح أعداءنا. وال يحق ألي منا فعل 

ذلك. ونحن يف تركيا نبذل جهدنا الستخدام مهامنا ومسؤولياتنا خالل رئاستنا الدورية، يف هذا االتجاه. 

اإلخوة األعزاء،

إذا أنجزت منظمة التعاون اإلسالمي مشاريع مثمرة من خالل تصورات صحيحة يف جميع املجاالت، فهذا يعني أنها 
بدأت بتأسيس البنية التحتية التي نحتاجها من أجل حل مشاكلنا الرئيسية. ومن هذا املنطلق، نبذل الجهود من 
أجل تنفيذ كل نشاط وكل مبادرة يف املنظمة بنجاح. عىل سبيل املثال، اجتمع خرباء قانونيون وأمنيون من البلدان 
األعضاء يف املنظمة بتاريخ 1-2 سبتمرب/ أيلول يف ضيافة املديرية العامة لألمن يف بلدنا. تناول االجتامع مسودة النظام 
الداخيل ملركز التعاون والتنسيق بني أجهزة الرشطة يف منظمة التعاون اإلسالمي، وهو مركز تم إقرار تأسيسه يف القمة 
اإلسالمية الـ13، يف تركيا. نهدف إىل إمتام العمل عىل النظام الداخيل بأرسع وقت، ومن ثم إقرار الوثيقة يف االجتامع 
44 لوزراء خارجية بلدان املنظمة، املزمع عقده عام 2017. مع انطالق عمل هذا املركز سيكون باإلمكان تأسيس 
آليات تعاون ملموسة يف منظمة التعاون اإلسالمي عىل صعيد مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة العابرة للحدود. 

وتكلل مؤمتر وزراء الشباب والرياضة الذي انعقد يف إسطنبول بتاريخ 7-5 أكتوبر/ ترشين األول بالنجاح، وشهد اتخاذ 
قرارات هامة. 

كام سينعقد يف تاريخ 22-24 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016 يف إسطنبول االجتامع الوزاري الـ32 للجنة الدامئة للتعاون 
االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي، التي نتوىل رئاستها الدورية. ستسهم اللجنة وفق اسرتاتيجية جديدة 
بشكل أكرب يف تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدان اإلسالمية من خالل مجموعات عمل قطاعية تشكلها، 
ومتويل مشاريع طورتها. سنويل أهمية إىل توفري الفائدة من هذه الفعاليات للسيدات املستثمرات. عندما نضفي 
اإلسهامات الفكرية والعاطفية للمرأة عىل آليات القرار كام يجب، أنا عىل ثقة بأننا سنصل إىل عامل أكرث أمنا، وميكن 

العيش فيه بشكل أفضل.

ا من السيدات، وأدعوهن ليك يكّن دامئًا ضمن السياسة. خالل رئاستي  طوال حيايت السياسية تلقيت دعاًم كبريًا جدًّ
للحكومة وللجمهورية، قدمت وأقدم الدعم للمرأة يف كافة املجاالت بدًءا من رفع عدد النائبات يف الربملان، ومكافحة 

العنف ضد املرأة، وحتى عىل الصعيدين التعليمي والصحي.

شأنه  من  املجموعة،  أجندة  عىل  منظور  وضع  إىل  سعينا  العرشين،  مجموعة  يف  دوريًّا  رئيًسا  تركيا  أصبحت  عندما 
وحلت  بالنجاح،  جهدنا  تكلل  االقتصادي.  الرخاء  زيادة  من  أكرب  حصة  عىل  والشباب  النساء  حصول  يف  املساهمة 
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مجموعة العمل الخاصة باملرأة عىل األجندة الدامئة ملجموعة العرشين، بوصفها مجموعة العمل السادسة. وأعتقد أن 
بإمكاننا أيًضا تحقيق نجاح مشابه ضمن منظمة التعاون اإلسالمي. وعلمت من وزيرة األرسة والسياسات االجتامعية أن 
هناك قناعة تشكلت يف هذا الخصوص. أصبح هناك اآلن لجنة للمرأة يف منظمة التعاون اإلسالمي، أبارك هذا اإلنجاز. 

كنت قد اقرتحت، خالل قمة إسطنبول يف أبريل/ نيسان، تشكيل مجلس دائم للمرأة يف املنظمة. ومن أجل ذلك، آمل 
أن تصادقوا أيها السادة الوزراء عىل القرار الالزم. وبصفتي الرئيس الدوري للقمة اإلسالمية، أود اإلعراب عن دعمنا 

لتأسيس منظمة تنمية املرأة، التي تقرر تأسيسها يف القاهرة، يف أقرب وقت ممكن.

 أختتم كلمتي بهذه األفكار، وأمتنى أن يحمل املؤمتر الوزاري السادس حول دور املرأة يف تنمية الدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي، الخري. أشكر مجدًدا كل من ساهم يف تنظيم هذا املؤمتر. تفضلوا بقبول محبتي واحرتامي. 

أستودعكم الله، ودمتم بخري وسالمة. 
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مؤمتر أسواق رأس املال – إسطنبول – 4 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

قطاعنا املايل ينافس املرابني يف الفائدة

الضيوف الكرام، السادة مسؤولو اتحاد أسواق رأس املال الرتيك، ممثلو عامل األعامل األعزاء، السيدات والسادة، أحييكم 
تحية ملؤها املحبة والتقدير. 

أمتنى أن يحمل مؤمتر أسواق رأس املال الخري القتصادنا ومستثمرينا والعامل بأرسه. أرحب يف بلدنا ويف مدينة إسطنبول 
بضيوفنا الذين رشفوا املؤمتر بحضورهم.

أشكركم مقدًما حرضات املشاركني عىل ما ستسهمون به من تقييامت وتصورات ومقرتحات يف هذا املؤمتر، الذي 
ينعقد تحت شعار "سوق رأس املال القوي، تركيا القوية". 

أعتقد أن جهودنا تقدمت خطوة أخرى نحو األمام عىل طريق جعل إسطنبول مركزًا ماليًّا، من خالل هذا املؤمتر. أمتنى 
أن يستمر عقد املؤمتر، الذي أتوقع أن يتحول إىل منصة عاملية، خالل األعوام القادمة مبشاركة أوسع وقضايا نقاش 

أكرث تأثريًا. أشكر جميع من ساهم يف تنظيم هذا املؤمتر. 
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الضيوف الكرام،

عىل الرغم من ميض أكرث من 8 أعوام عىل األزمة املالية العاملية، إال أن آثارها ما زالت مستمرة حتى اليوم. مل يتحقق 
التقدم املأمول يف مجال اإلقدام عىل خطوات وإجراء إصالحات من أجل تبديد املشهد السلبي الناجم عن األزمة. مع 
األسف، ال تبذل البلدان املسببة لألزمة جهوًدا بالقدر الكايف عىل صعيد إيجاد حل لها، وال تقدم التضحيات الالزمة. 

ولهذا مل يتمكن االقتصاد العاملي حتى اليوم من بلوغ نسب النمو قبل األزمة، ومن استعادة جو االستقرار. 

باستخفاف.  آنذاك أخذوا كالمي هذا  البعض  تركيا ستعرب بسالم".  "إن  العاملية، قلت  املالية  األزمة  اندلعت  عندما 
وبالنتيجة، تجاوز بلدنا فرتة األزمة هذه بنسب منو قياسية، باستثناء انكامش عام 2009. بلغ متوسط النمو االقتصادي 
يف بلدنا 4.7 % ما بني عامي 2003 و2015. عىل الرغم من املشاكل الخطرية التي عشناها خالل السنوات الثالث 
املاضية إال أن أرقام النمو االقتصادي حققت نسبًا فوق املعدل. عىل سبيل املثال، أنهينا عام 2015 بنسبة منو 4 %، 
رغم أننا شهدنا خالله إجراء انتخابني وأحداثا إرهابية خطرية. وبينام بلغ متوسط النمو يف العامل العام املايض 3.1 %، 
كان معدل النمو يف البلدان املتقدمة 2 %. وباستثناء الصني والهند، بقيت نسب النمو يف البلدان النامية يف حدود 2 

%. نعتقد أن بلدنا سيحقق هذا العام نسبة منو اقتصادي شبيهة بتلك التي حققها العام املايض. 

التصدير كان واحًدا من املؤرشات األكرث سلبية بالنسبة لرتكيا خالل العام املايض. تراجعت صادراتنا بنسبة 8.7 %. لكن 
العام املايض أيًضا شهد انكامًشا يف حجم الصادرات العاملي بنسبة 11 %. ولهذا فإن تركيا يف وضع أفضل بكثري من العامل 
ا من مناطق األزمات  بشكل عام، وأوروبا بشكل خاص. وفوق ذلك، فإن بلدنا، عىل خالف البلدان األخرى، يقع قريبًا جدًّ
كالرشق األوسط وشامل إفريقيا والقوقاز والبحر األسود. وعىل األخص، كل تطور يحدث يف البلدين الجارين سوريا 
والعراق يهمنا عن كثب. وال بد أن مواصلة تركيا تقدمها نحو أهدافها، يف هذا الجو من عدم االستقرار، أمر جدير بالتقدير. 

املحاولة االنقالبية مل توقف مشاريعنا العمالقة 

الضيوف الكرام،

عزمية بلدنا عىل تنفيذ استثامرات البنية التحتية واملشاريع الكربى قوية تجذب اهتامم العامل بأرسه. عىل الرغم من أننا 
عشنا محاولة انقالبية، عالوة عىل الكثري من السلبيات يف العام الحايل، إال أننا افتتحنا مشاريع تتمتع بأهمية عىل مستوى 
العامل الواحد تلو اآلخر، وأطلقنا التحضريات ملشاريع جديدة. افتتحنا يف 30 يونيو/ حزيران جرس عثامن غازي، الذي 
يشكل رابطًا للطريق الرسيع إسطنبول- إزمري يف خليج إزميت، وهو مرشوع قيمته اإلجاملية 9 مليارات دوالر. ويف 26 
أغسطس/ آب، افتتحنا جرس السلطان ياووز سليم، ويُعترب نقطة العبور الثالثة فوق مضيق إسطنبول. كام كنا قد افتتحنا 
عام 2013 خط مرمراي، وهو نظام للنقل الجامعي عىل سكة حديدية، مير تحت املضيق. ويف الشهر املقبل سنفتتح بإذن 

الله نفق أوراسيا الذي مير أيًضا تحت املضيق، لكنه مخصص لعبور السيارات ذات العجالت املطاطية. 

مشاريعنا الخاصة بالقطارات الرسيعة مستمرة. سُندِخل الخدمة خطوط أنقرة- سيواس، أنقرة- إزمري، بورصة- بيالجيك 
عام 2018، عالوة عىل خطي أنقرة- إسطنبول وأنقرة- قونية. انتهت أعامل إنشاء خط قارص- تبلييس، وسنقوم بافتتاحه 

ا. بذلك نكون قد أمتمنا أهم مرحلة من مرشوع خط السكة الحديدية املمتد من لندن حتى بكني.  يف وقت قريب جدًّ
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هناك مرشوع جديد أيًضا عىل أجندتنا، وهو جرس جناق قلعة 1915، الذي يعد أهم مسار عىل الطريق الرسيع 
الرابط بني تكريداغ- جناق قلعة- باليكسري. تبلغ تكلفة هذا الجرس حوايل 5.5 مليار دوالر، ونعتزم أن نضع حجر 
األساس له العام القادم، يف 18 مارس/ آذار بإذن الله. كام سيكون مرشوع قناة إسطنبول البحرية َمْعلام يندر نظريه 

يف العامل. والتحضريات من أجل هذا املرشوع مستمرة. 

مطارنا الجديد قيد البناء يف إسطنبول وإنجازه سيجعل تركيا ترتبع عىل صدارة العامل يف هذا املجال. بلغت كلفة بناء 
هذا املرشوع وحدها 12 مليار دوالر. تنتظر الدولة الحصول عىل موارد بقيمة حوايل 25 مليار دوالر عىل مدى 25 
عاًما من هذا املرشوع. عندما ينتهي بالكامل سيتمتع املطار بالقدرة عىل استقبال 150 مليون راكب سنويًّا. نخطط 

الفتتاح القسم األول من املطار، البالغة طاقته 90 مليون راكب، يف عام 2018. 

ا يف هذا املجال، من خالل استطاعتها اإلجاملية البالغة 41 ألف  أعتقد أناملدن الطبية سوف تنقل تركيا إىل مرحلة متقدمة جدًّ
رسير، وقيمة استثامراتها البالغة 10 مليارات دوالر. هناك حاليًّا 21 مدنية طبية يف مرحلة البناء أو إبرام العقود. يصل إجاميل 

عدد املستشفيات يف املرشوع إىل 29، ويستمر العمل عىل قدم وساق بخصوص الثامنية األخرى. 

نبدأ اعتباًرا من الشهر القادم بإذن الله افتتاح املدن الطبية. لن يتنقل املرىض يف هذه املستشفيات من بناء إىل آخر 
عىل النقالة كام كان يحدث يف املايض. ستجري املعالجة بكافة أنواعها تحت سقف املستشفى. نخطط الفتتاح جميع 
مستشفياتنا حتى عام 2019. شهدت بنفيس خالل األيام املاضية توقيع عقد بقيمة 637 مليون دوالر تقريبًا من أصل 

متويل خارجي يبلغ 1.1 مليار دوالر للمدينتني الطبيتني يف إزمري وقوجة إييل. 

نشكل منوذًجا للعامل مبشاريع التعاون بني القطاعني العام والخاص

أعامل  من  هدفنا  قويو.  أق  ومرسني-  سينوب  يف  إنشاؤهام  املزمع  النوويتني  باملحطتني  الخاصة  األعامل  تتواصل 
التجديد العمراين هو تحديث 6.5 مليون مسكن خالل 20 عاًما. لن نجحف مواطنينا الذين ترضرت منازلهم جراء 
األعامل اإلرهابية يف منطقتي جنوب رشق ورشق األناضول، حيث يجري إنشاء املنازل يف هاتني املنطقتني برسعة. 

فهذه املشاريع تتمتع باألهمية من ناحية إظهارها حامية الدولة ملواطنيها.

كل هذه املشاريع تعادل حجاًم اقتصاديًّا بقيمة 400 مليار دوالر تقريبًا. وعالوة عىل ذلك، هناك استثامرات كبرية 
ا بني القطاعني العام والخاص يف جميع املجاالت ببلدنا. دولتنا ورشكاتنا تعمل يوميًّا من أجل وضع لبنة فوق  جدًّ

أخرى، وتنمية بلدنا من خالل مشاريع وآثار جديدة. 

الضيوف الكرام،

هناك ميزة هامة أخرى تتمتع بها تركيا من ناحية االستثامرات، وهي احتواؤها عىل املشاريع األكرث انتشاًرا ونجاًحا 
االقتصادي  التعاون  منظمة  توقعات  بحسب  والخاص.  العام  القطاعان  فيها  يتعاون  والتي  العاملي،  الصعيد  عىل 
والتنمية، هناك حاجة عىل الصعيد الدويل الستثامرات يف البنية التحتية بقيمة 70 تريليون دوالر عىل األقل حتى عام 
2030. يجب إقامة جزء يبلغ 1.5 تريليون دوالر يف العام من هذا االستثامر يف البلدان النامية التي نحن من ضمنها. 
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من غري املمكن تلبية هذه الحاجة الكبرية من استثامرات البنية التحتية، عن طريق موارد القطاع العام فقط. عىل 
األخص يف مجال التمويل، ال بد حتاًم من مشاركة القطاع الخاص. خالل رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين، وضعنا 
هذه القضية عىل أجندة البلدان األعضاء يف املجموعة. وكان اقرتاحنا، كام الكثري من القضايا األخرى، تنفيذ مشاريع 
التمويل وديناميكية  العام قوة  القطاع  املنوال، يكتسب  العام والخاص. عىل هذا  القطاعني  بتعاون  التحتية  البنية 

القطاع الخاص، ويتمكن من تخصيص موارد أكرث للمجاالت األخرى، كاملساعدات والدعم االجتامعي.

متويل  مسألة  يف  اليوم  حتى  مشكلة  تعاِن  ومل  جهة،  من  الدولية  االستثامر  لرشكات  جذابة  إمكانيات  تركيا  تقدم 
ا، وعلينا أن نفكر عىل  االستثامرات من خالل تعزيز نظامها املرصيف من جهة أخرى. لكن لدينا أهداف كبرية جدًّ
نطاق واسع وغري ضيق. يتوجب علينا أن نزيد ونرّسع بشكل أكرب من استثامراتنا من أجل الوصول إىل أهدافنا لعام 
2023. ولهذا أقدمنا عىل خطوات من أجل تسهيل وصول جميع املستثمرين املحليني واألجانب إىل مصادر التمويل. 
وبسبب خطواتنا هذه تم التحريض علينا يف الكثري من األماكن، وُوضعت العراقيل يف طريقنا. عىل سبيل املثال، كان 
هناك مساٍع لعرقلة مرشوع ممر الخليج. يف البداية مل مينح رأس املال العاملي قروًضا للمرشوع، وبعد ذلك أىب قطاع 
التمويل الخاص املحيل تقديم الدعم. إال أننا أدخلنا مصارف القطاع العام عىل الخط، ووفرنا التمويل الالزم. تشجع 
القطاع الخاص عىل منح القطاع العام القروض، فقدم هو بدوره أيًضا قروًضا للمشاريع يف وقت الحق. عشنا الحالة 

نفسها يف مرشوع املطار أيًضا. 

هناك أمر عيل الحديث عنه برصاحة. سنقدم الدعم مًعا لنهوض هذا البلد )تركيا(. فكام أن ادخار املال تحت الوسادة 
هو نوع من الجهل، فإن اإلبقاء عىل أموال قطاع التمويل يف الخزائن وعدم طرحها يف األسواق هو جهل بالقدر نفسه 

. قسم كبري من هذه األموال ليس رأس مال خاص بقطاع التمويل. مبعنى أنه يستخدم مدخرات املواطن. 

ا يف تركيا. قطاع التمويل يف بلدنا مينح قروًضا بفوائد ما بني 15-17 يف املئة. بل إن هناك من  نسب الفوائد مرتفعة جدًّ
ينافسون املرابني يف هذا الخصوص. الغاية األساسية للبنوك ليست املراباة، عىل العكس متاًما، ينبغي أن تكون تنمية 
البلد. عوًضا عن التفاخر بالقول "ربح مرصيف هذا القدر من املال مع نهاية العام الحايل"، ينبغي أن يكون مبقدورنا 

القول "ربحت من جهة، وقدمت هذا القدر من الدعم التموييل لتنمية البلد من جهة أخرى". 

كيف سيدخل املستثمر إىل السوق مع هذه الفوائد؟ كيف سيقدم عىل خطواته؟ األموال التي يربحها القطاع الحقيقي 
تذهب إىل الفائدة. فيصبح غري قادر عىل القيام باستثامرات جديدة ألنه مل يتبق له الربح الكايف. لن يستمر الحال عىل هذا 
املنوال إىل األبد. ولذلك، ينبغي عىل أسواق رأس املال اإلقدام عىل خطوة جدية. ومن املهم أن يقدم قطاع التمويل التشاريك 

أيًضا الدعم ملستثمرينا. كام أن الصندوق السيادي الذي أسسناه سوف يزيد من قوتنا عىل الصعيدين املحيل والدويل. 

ا يف بلدنا ما تزال الفائدة مرتفعة جدًّ

أطلقنا أساليبا جديدة يف هذا الخصوص، مع قانون أسواق رأس املال، الذي دخل حيز التطبيق عام 2013. ووضعنا 
يف خدمة مستثمرينا، إىل جانب املصارف، الكثري من الوصفات مثل سندات األسهم، والكمبياالت، والصكوك، ورشكات 
االستثامر العقاري والبنية التحتية، والشهادات العقارية. نقول للمستثمرين: "إىل جانب أو عوًضا عن القرض املرصيف 
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ميكنكم خفض عبء الفائدة أي الكلفة من خالل استخدام هذه األساليب. وبذلك سيخف حمل التمويل عىل القطاع 
العام من جهة، وستزيد إنتاجية القطاع الخاص من جهة أخرى". 

خالل األشهر العرشة األوىل من العام الحايل، بلغ إجاميل الرتخيصات التي أصدرتها هيئة سوق رأس املال، لرشكاتنا 
هذه  خالل  من  لنفسها  هامة  إيرادات  رشكاتنا  حققت  لرية.  مليار   300 املالية،  األدوات  من  النوع  لهذا  املصدرة 
السندات التي باعت قساًم منها يف الداخل والقسم اآلخر خارج البلد. أعتقد أن التمويل الناجم عن أدوات سوق 

ا إجاميل قروض املصارف.  رأس املال سيتجاوز خالل وقت قريب جدًّ

الضيوف الكرام،

بطبيعة الحال، يتوجب علينا االنتباه إىل مشكلة املديونية التي تحارص األفراد عالوة عىل الرشكات والدول، بشكل 
خطري. وسيكون صوابا إذا قلنا إن العامل بأرسه ينئ تحت وطأة املديونية الزائدة عن الحد وضغط الفائدة. عىل سبيل 
املثال، بقي بلدان أو ثالثة فقط بني بلدان االتحاد األورويب، يلتزمون مبعايري ماسرتيخت من هذه الناحية، بينام يغرق 

الباقون يف مستنقع الديون.

خفضنا يف تركيا نسبة الدين العام إىل الدخل القومي من 76 % عام 2002 إىل 32 %. كام قللنا نفقات الفائدة بالنسبة 
للناتج القومي اإلجاميل من 15 % إىل 3 %. وخفضنا نسبة نفقات الفائدة ضمن امليزانية من 43 % إىل 11 %. لكننا ال 

نعترب هذا كافيًا، ونعمل عىل خفض النسبة بشكل أكرب. 

ا، وأردد ذلك يف كل فرصة. أعتقد أنه سيكون ألدوات سوق رأس املال  أعلم أن نسب الفائدة يف بلدنا ما تزال مرتفعة جدًّ
إسهام كبري يف التغلب عىل هذه الفوائد املرتفعة، التي أضحت عائًقا كبريًا أمام استثامراتنا. هناك حاجة إىل وضع النظام 
املايل العاملي املبني عىل الفائدة، يف مدار جديد عرب أدوات "التمويل العادل" من قبيل الصكوك ورشكات االستثامر العقاري 
والبنية التحتية. كسب املال من االستثامر وليس من الفائدة ليس منوذًجا عاداًل فحسب، بل إنه مستدام يف الوقت ذاته. 
أعتقد أن البلدان التي ال تعتمد أدوات التمويل هذه لن تتمكن عىل مدى سنوات طويلة من الخروج من أزماتها الحالية. 

أقدمت تركيا خالل السنوات الـ 14 األخرية عىل خطوات بخصوص تأسيس البنية التحتية القانونية التي من شأنها 
الهامة،  الفرعية  والتعديالت  القوانني  تحديث جميع  وتم  األخرى.  التدابري  للمستثمرين عالوة عىل  تقديم ضامنة 
يف  اليوم  يوجد  االدخارات.  تعزيز  شأنها  من  تدابري  اتخذنا  كام  أهدافنا.  مع  متوافقة  جديدة  قوانني  واستحداث 
الصندوق  البطالة 100 مليار لرية. سيحتضن  الفردي واالستثامر 110 مليارات لرية، ويف صندوق  التقاعد  صندوقي 
ا. وسيشكل نظام التقاعد الفردي باملشاركة األوتوماتيكية، الذي  السيادي، الذي سنطلقه يف رأس السنة، مورًدا هامًّ
يشمل 13 مليون شخص، مورًدا مبقدار 100 مليار لرية يف العام. وبذلك نكون قد حصلنا عىل اإلمكانيات الالزمة عىل 

املدى الطويل وبكلفة منخفضة لتلبية حاجتنا من التمويل من أجل استثامراتنا. 

أمتنى أن تناقش االجتامعات يف املؤمتر اليوم وغًدا هذه القضايا بجميع تفاصيلها، وأن تطرح آراًء من شأنها فتح آفاق 
أمام القطاعني العام والخاص. 

أمتنى مجدًدا أن يتكلل هذا املؤمتر بالنجاح، وتفضلوا بقبول فائق املودة والتقدير. دمتم بخري وسالمة. 
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مؤمتر منتدى األعامل الدويل الـ20 يف الدورة الـ16 ملعرض املوصياد – إسطنبول – 9 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

تشبيهنا بالنازيني ليس إال رضبًا من الهذيان

بتحية  أحييكم  الكرام،  الضيوف  األعامل،  السادة رجال  الوزراء،  الوزراء، معايل  السادة رؤساء  الدولة،  السيد رئيس 
ملؤها املحبة والتقدير واملودة.

أمتنى أن تحمل الدورة الـ16 ملعرض جمعية رجال األعامل والصناعيني املستقلني )املوصياد( والدورة الـ20 ملنتدى 
بلدنا  رشفوا  الذين  الخارج  من  والقادمني  الداخل  من  ضيوفنا  بجميع  أرحب  بالنجاح.  تتكلال  وأن  الخري  األعامل، 

بزيارتهم من أجل املشاركة يف املعرض ومنتدى األعامل. 

أنصح ضيوفنا باالستمتاع بكل يوم يقضونه يف إسطنبول، التي قال عنها الشاعر "إن محبة أّي حي عادي فيها تضاهي 
عمرًا بأكمله". ينعقد هذا االجتامع يف فرتة تقوم فيها تركيا، بدولتها وشعبها، بكفاح عز نظريه يف التاريخ من أجل 
حامية دميقراطيتها وحريتها. ولهذا فإن االجتامع بالنسبة يل يتمتع بأهمية أكرب ومغزى أعمق. أتقدم بالشكر لضيوفنا 

الوافدين من الخارج عىل وجه الخصوص، لثقتهم برتكيا ودعمهم لها. 



68

أتابع عن كثب وبتقدير أنشطة املوصياد، التي تعمل كمنصة تعكس مشاكل رجال أعاملنا وتطلعاتهم وقناعاتهم من 
خالل مبدأ "أخالق عالية، تكنولوجيا متقدمة"، تبذل الجمعية منذ عام 1990. وحتى اليوم ، داخل وخارج الحدود، 
الجهود لتقديم إسهامات لبلدنا يف مجال اختصاصها، عرب أكرث من 11 ألف عضو فيها، وقوة متثيل لـ46 ألف رشكة 
تشّغل مليونًا و600 ألف شخص. أهنئ أعضاء وإدارة املوصياد، ألنهم يحمون بلدهم وشعبهم، ويسعون إىل "الكسب 
وآرائهم  مبشاركتهم  إسهامات  سيقدمون  من  جميع  مقدًما  أشكر  الثمن".  كان  مهام  "الكسب  إىل  وليس  الحالل"، 

وتقييامتهم وعروضهم، سواء يف منتدى األعامل أو يف املعرض. 

الضيوف الكرام، األصدقاء األعزاء، 

املاضية. عىل سبيل  الـ 14  األعوام  االقتصادي، خالل  املجال  بالفعل، وعىل األخص يف  تاريخيًّا  نجاًحا  تركيا  حققت 
املثال، بلغ متوسط النمو االقتصادي ما بني عامي 2003 و2015 يف بلدنا 4.7 %. عىل الرغم من جميع الكوارث التي 
واجهناها خالل السنوات الثالث األخرية، كانت أرقام النمو يف بلدنا أعىل بكثري من املعدل العاملي. بلغنا نسبة منو 4 
% عام 2015، الذي شهدنا فيه انتخابني وأحداثا إرهابية خطرية. بينام كانت نسبة النمو االقتصادي يف العام نفسه 3.1 
%، بقيت نسب النمو عند 2 % يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية فيام عدا بعض االستثناءات. بلغت نسبة منونا 

االقتصادي يف النصف األول من العام الحايل 3.9 %. 

ال تعكس الحوادث اإلرهابية وال األزمات الناشبة يف محيطها واقع تركيا. ميكنكم أن تروا تركيا الحقيقية بالنظر إىل 
االستثامرات واملشاريع. أود تقديم بعض األمثلة من العام الحايل فقط. كام تعلمون، تعرضت تركيا هذا العام إىل 
محاولة انقالبية يف 15 يوليو/ متوز، عالوة عىل الكثري من العمليات التي نفذتها تنظيامت إرهابية مختلفة. لكن يف 

الوقت نفسه، افتتحت تركيا مشاريع عىل مستوى العامل، الواحد تلو اآلخر، وبدأت التحضريات ألخرى جديدة. 

هذا البلد ال يخيب أمل أي مستثمر

افتتحنا يف 30 يونيو/ حزيران جرس عثامن غازي، الذي يربط الطريق الرسيع إسطنبول- إزمري يف خليج إزميت، وهو 
مرشوع قيمته اإلجاملية 9 مليارات دوالر. ويف 26 أغسطس/ آب، افتتحنا جرس السلطان ياووز سليم، وهو الجرس 
املعلق الثالث فوق مضيق البوسفور. كام كنا قد أمتمنا خط مرمراي، وهو نظام للنقل الجامعي عىل سكة حديدية، 
مير تحت مضيق البوسفور، أحد أهم املمرات املائية يف العامل. ويف الشهر املقبل سنفتتح نفق أوراسيا الذي أنشأناه 

أيًضا تحت املضيق، لكنه مخصص لعبور السيارات.

هناك مرشوع هام آخر، سنقوم بافتتاحه يف وقت قريب وهو خط قارص- تبلييس الحديدي. مع افتتاح هذا الخط، 
سينتعش طريق الحرير التاريخي، وسيتم الربط بني لندن وبكني عرب خط السكة الحديدية بال انقطاع. 

ال نكتفي بإنجاز املشاريع الحالية، بل إننا نقدم عىل خطوات لتحقيق مشاريع جديدة. جرس جناق قلعة 1915، الذي 
يعد جزًءا من الطريق الرسيع الرابط بني تكريداغ- جناق قلعة- باليكسري، هو واحد من املشاريع الجديدة. تبلغ كلفة 
هذا الجرس حوايل 5.5 مليار دوالر، ونعتزم أن نضع حجر األساس له العام القادم، يف 18 مارس/ آذار أي يف الذكرى 

السنوية الـ101 للنرص يف معركة جناق قلعة. 
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سيكون مرشوع قناة إسطنبول البحرية، بإذن الله، َمْعلاَم يندر نظريه يف العامل. ستكون قناة إسطنبول بجاملها منوذجا 
يحتذى به، والتحضريات من أجل هذا املرشوع مستمرة. سيكون مطارنا الجديد، الذي تتواصل أعامل بنائه برسعة يف 
إسطنبول، أكرب مطار ليس يف بلدنا فحسب بل يف العامل بأرسه. تبلغ كلفة بناء هذا املرشوع 12 مليار دوالر، وستحصل 
الدولة عىل إيراد يقرب من 25 مليار دوالر خالل 25 عاًما. سنفتتح املرحلة األوىل من املطار بسعة 90 مليون راكب، عام 

2018 بإذن الله. وعندما ينتهي بالكامل عام 2023، ستكون سعته اإلجاملية 150 مليون راكب يف العام. 

هناك مرشوع آخر لرتكيا هو مستشفيات املدن ، وتتمتع بأهمية كبرية بفضل سعتها اإلجاملية البالغة 41 ألف رسير، 
وقيمة استثامراتها البالغة 10 مليارات دوالر. سنبدأ اعتباًرا من الشهر القادم بافتتاح هذه املستشفيات، وستدخل 

جميع مستشفياتنا الخدمة مع حلول عام 2019. تعيش تركيا ثورة وإصالحات يف قطاع الصحة. 

مشاريع الطاقة هي مجال آخر ، بلدنا يف غاية الطموح فيه. نخطط إلدخال محطة مرسني- أق قويو النووية حيز 
الخدمة يف 2023. أمس األول، أجرينا افتتاًحا جامعيًّا لـ158 محطة كهربائية يف أنقرة بلغ إجاميل قيمة االستثامرات 
فيها 5 مليارات دوالر. تبلغ قدرتنا املركبة حاليًّا 78 ميغا واط، ومع االستثامرات الجديدة نهدف إىل رفعها عام 2023 
إىل 125 ميغا واط. ونسعى إىل تجديد 6.5 مليون مسكن خالل 20 عاًما يف إطار مشاريع التحول العمراين. وهذا يعني 

حجاًم اقتصاديًّا بقيمة 400 مليار دوالر تقريبًا.

قامئة االستثامرات واملشاريع الرتكية طويلة إىل درجة أن األيام ال تكفي للحديث عنها. رسالتي لكم أيها األصدقاء 
عليه  واعتمدت  به  وثقت  مؤسسة،  أو  فرد  أي  أمل  يخيب  ولن  مل  البلد  هذا  أن  ثقة  عىل  كونوا  األعامل:  ورجال 

واستثمرت فيه.

أنتم عىل الطريق الصحيح بخصوص إفريقيا 

األصدقاء األعزاء،

أرى أن هذه الفعالية أولت أهمية خاصة إلفريقيا وآسيا، كام كان الحال يف معارض ومنتديات املوصياد السابقة. قضية 
إفريقيا وآسيا، ومسألة الرشق، التي أوجدها العقل الغريب، وعرب عنها من خالل متوضعات جغرافية، هامة للغاية. 

بدأت مسريتنا مع إعالن 2005 عام إفريقيا. يف تلك الفرتة كان لدينا 12 سفارة فقط يف إفريقيا. ارتفع هذا الرقم حاليًّا 
إىل 39. هدفنا هو افتتاح سفارات لنا يف إفريقيا بأرسها. ينبغي علينا أال نهمل هذه القارة أبًدا، سواء من جانب رجال 
األعامل أو منظامتنا املدنية. ألنه يتوجب علينا أن نقيض متاًما عىل نفوذ ذلك الكيان الذي تعرفونه )منظمة غولن( 

هناك. جمعية املوصياد عىل الطريق الصحيح يف إفريقيا. أود أن تواصلوا السري يف هذا الطريق بالعزمية نفسها.

مع األسف، يحدد "االسترشاق" نظرة الغرب إىل الرشق حتى اليوم. الرشقي يعني بالنسبة لجزء كبري من الغربيني 
شخصا يعيش يف ظلامت العصور الوسطى، وميثل األفكار الرجعية والعادات البدائية والفكر املنغلق عىل نفسه. وال 
يوجد عىل "ميزان القيم" بالنسبة لهذا الفهم أي مكان لطموحات ومشاكل الرشق الذي كان مهد أقدم الثقافات 
والحضارات اإلنسانية. مهام فعلتم، ومهام تقدمتم من الناحية االقتصادية والثقافية والسياسية والتجارية لن تتخلصوا 
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أبًدا من أن تكونوا من الدرجة الثانية يف عيون الغرب. عشنا ونعيش هذه الحقيقة املرة مرات ومرات منذ نصف قرن 
خالل مفاوضات عضوية االتحاد األورويب، التي نواصلها بعزم عىل الرغم من كل العراقيل. 

أال ترون ما يحدث يف اآلونة األخرية؟ أقدم جهازنا القضايئ عىل خطوة ضد الذراع السيايس لإلرهابيني االنفصاليني يف 
قنديل. هل رفعت عنهم الحصانة يف برملاننا؟ نعم. مل ترفع عن ذراع االنفصاليني فحسب، بل رفعت الحصانة عن 
الكثري من نواب األحزاب األخرى. القضاء يف هذه املرحلة يؤدي املهمة امللقاة عىل عاتقه. بينام كان القضاء يقوم 
مبهامه، أمل يفر قسم من هؤالء إىل الغرب؟ نعم. من يفتح أبوابه للفارين من اإلرهابيني؟ إنهم زعامء الغرب ورؤساء 
وفق  أبوابها،  فتحت  تركيا  أن  لو  هؤالء  كيفية ترصف  عن  الفضول  لدي  يثور  والوزراء.  والحكومات  الجمهوريات 
مفهومهم، أمام إرهابيي الغرب. لكن هذه الترصفات سوف تعود ذات يوم لترضبهم، كام يحدث عند رمي "البومرنغ". 

يعلنون "يب يك يك" منظمة إرهابية من جهة، ويفتحون أبواب الربملان األورويب عىل مرصاعيها أمام أعضاء هذه املنظمة 
اإلرهابية من جهة أخرى. يا له من أمر غريب! هل ميكن أن يكون هناك فهم عليل بهذا الشكل؟ هل ميكن قبول هذا 

األمر؟ هذا هو النفاق بعينه. عىل الغرب أن يكون صادقًا وأن ميارس السياسة عىل أرضية سليمة. 

املسائل التي ال يأتون عىل ذكرها والرشوط التي ال يأبهون بها بالنسبة للبلدان األخرى، تصبح فجأة أمرا ال غنى عنه 
عندما يتعلق األمر برتكيا. آخر منوذج عن هذا الفهم عايشناه يف قضية مكافحة اإلرهاب خالل مباحثات إلغاء تأشرية 
الدخول )عن األتراك إىل االتحاد األورويب(. بال خجل أو استحياء ماذا يقولون؟ "ينبغي إعادة النظر يف مفاوضات تركيا 
مع االتحاد األورويب". لقد تأخرتم، هيا أعيدوا النظر يف املفاوضات بأقرب وقت! لكن عندما تعيدون النظر ال تؤجلوا 
واتخذوا قراركم النهايئ. سنصل مكافحتنا الرشيفة لإلرهاب حتى النهاية. سنتبع الطريق نفسه الذي سلكه من كافحوا 

الجيش الجمهوري اإليرلندي وحزب باتاسونا.

فتحنا أبوبنا أمام هؤالء النواب )حزب الشعوب الدميقراطي( وقلنا لهم "تعالوا وافعلوا ما أنتم فاعلني لكن عىل أرضية 
سياسية". هل فهموا نيتنا الحسنة هذه؟ ال. دخلوا الربملان وتحدوا الدولة. يقولون إن القضاء ال ميكنه أن يستدعيهم 
عن  تحاسبون  القضاء. سوف  أمام  طبًعا  للتحقيق  الحصانة، ستخضعون  عنكم  رُفعت  قد  ها  أنتم؟  من  للتحقيق. 
ترصفاتكم غري القانونية. أذرع اإلرهابيني هذه تتحدى بالقول: "وراءنا يب يك يك ويب واي دي". فليأت هؤالء لينقذوكم 

اآلن. ال تقف املنظامت اإلرهابية إىل جانبنا، وإمنا الحق والشعب. هذا ما مييزنا عنهم. 

إنهم يختربون صرب تركيا باستمرار

يقدم الغرب عىل كل الخطوات يف قضية مكافحة اإلرهاب، ويتخذون التدابري بأشد الطرق، يف حني يحاولون علًنا 
عرقلة حق تركيا يف مكافحة اإلرهاب. يف الواقع، هذا الترصف ليس بجديد. لقد اختربوا صرب تركيا باستمرار طوال 
نصف قرن أمضيناه يف املفاوضات مع االتحاد األورويب. نواجه املوقف املتعجرف واالسترشاقي نفسه مرة أخرى اليوم 
يف أزمة الالجئني واملهاجرين. ملاذا يؤجل االتحاد األورويب املفاوضات، هل تعلمون؟ يقولون: "هناك 3 ماليني الجئ 
يف تركيا. إذا انتهت املفاوضات وفتحت تركيا أبوابها أين سنذهب بهؤالء الثالثة ماليني الجئ؟". ولهذا فقد أوصلوا 

املفاوضات إىل مرحلة الجمود. 
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أعتقد أن املوقف تجاه املهاجرين السوريني واألفارقة عىل وجه الخصوص منوذجي للغاية من ناحية الكشف عن 
الوجه الحقيقي للغرب. منذ 6 أعوام وإخواننا السوريون يخوضون كفاح "أن يكونوا أو ال يكونوا". فارق 600 ألف 
ديارهم.  من  مليون شخص   12 نزح  اإلرهابية.  والتنظيامت  الدولة  إلرهاب  اإلجرامية  األعامل  جراء  الحياة  إنسان 
املزعومة  الغربية  القيم  تدخل  مل  أنقاض.  إىل  ومستشفيات  ومساجد  ومكتبات  السنني  آالف  عمرها  مدن  تحولت 
كحقوق اإلنسان والدميقراطية والحرية حتى عىل أجندة البلدان األوروبية. تُرك الشعب السوري وحيًدا يف معركته 
من أجل الحرية. منذ 6 أعوام واملظلومون السوريون مرتوكون تحت رحمة نظام ال يتورع عن استخدام شتى أنواع 

األسلحة مبا فيها الكيميائية ضد املدنيني بل إنه يتفاخر بذلك، وال يكرتث آلالم ومصاب األطفال املوىت. 

الضمري الغريب الذي يزعم يف اآلونة األخرية أنه يلقننا درًسا يف حقوق اإلنسان والدميقراطية، مل يذرف دمعة واحدة من 
أجل عرشات اآلالف من البرش الذين قضوا غرقًا يف املياه املظلمة يف املتوسط وإيجة منذ أعوام. من مل يتحركوا من 
أجل املهاجرين الذين وصلوا إىل أوروبا وتعرضوا فيها إىل شتى أنواع املهانة واملعاملة الجارحة وكافة أشكال االستغالل، 
أضحوا أسوًدا يف مواجهتنا. يشبهوننا بالنازيني دون أن يخجلوا أو يشعروا بالخزي ولو مبقدار ذرة من حالهم ودون 
أن يكرتثوا للدماء التي تلطخ أيديهم أو ينظروا إىل قلوبهم املتحجرة. أنتم النازيون بعينهم. بل إنهم يتامدون أكرث 
ويقولون دون أن تحمر وجوههم خجاًل إنهم سيحتضنون كل من يأتيهم )فارًّا من تركيا( "تحت مسمى الجئ سيايس".

أود أواًل أن أشري إىل نقطة وأؤكد عليها. ُولدت العقلية النازية يف الغرب وليس يف الرشق، وهي عقلية أدت إىل كوارث. 
الناس بشكل جامعي بسبب معتقداتهم أو أعراقهم، وإمنا الغرب. احتضن أجدادنا  ليس الرشق مصدر فكرة قتل 
بالنازية ال ميكن أن يكون إال رضبًا من  التي طرودها ملثل هذه األسباب الالإنسانية. تشبيه تركيا  الفئات  وأنقذوا 
الهذيان، عىل األخص مع تصاعد عقلية النازية الجديدة، واحتالل األحزاب العنرصية مركز السياسة يف أوروبا اليوم. ال 

ميكن أن يتطاول علينا من مل يدفعوا مثن جرائم قتل مواطنينا حرقًا يف سولينغن، وحاولوا التغطية عليها. 

عليكم استقبال ضحايا اإلرهاب يف بلدانكم بدال من استقبال اإلرهابيني 

األصدقاء األعزاء، 

تعالوا  بدورنا  نقول  يأتينا كالجئ سيايس"،  استعداد الحتضان كل من  "نحن عىل  يقولون  أوروبا  البعض يف  أن  مبا 
واعملوا عمل خري. احتضنوا املظلومني السوريني الذين يتعرضون للظلم منذ 6 سنوات، واملستضعفني األفارقة تحت 
مسمى الجئني سياسيني، بدال من احتضان اإلرهابيني. إذا كانت قدراتكم واسعة إىل الحد الذي يسمح لكم بحامية 
حتى اإلرهابيني ملاذا توصدون أبوابكم يف وجه الالجئني؟ مبا أنكم ستقبلون البعض يف بلدانكم إذاً استقبلوا ضحايا 
اإلرهاب وليس اإلرهابيني. وال شك أن من يجدون أماكن لإلرهابيني الفارين من تركيا ويضعونهم تاًجا عىل رؤوسهم، 

مستعدون عىل أي حال الستضافة بضعة ماليني من الالجئني. 

أنهم ال يكرتثون عىل  نعلم جيًدا  األصلية.  املعرفة حقيقة وجوه هؤالء ونواياهم  الحال، نحن نعرف حق  بطبيعة 
اإلطالق ملآيس املظلومني األفارقة واآلسيويني والرشق أوسطيني. كل همهم هو إيقاع تركيا يف أزمة، وتشتيتها. ليس 
ألنهم  أبوابهم  طرقوا  من  عىل  اللقمة  يستكرثون  من  قصور  يف  املتملقني  اإلرهابيني  الستضافة  آخر  مسوغ  هناك 
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بالفخر  يشعرون  فهم  بلدانهم،  يف  منبوذين  كانوا  الذين  املتملقون،  اإلرهابيون  أما  به.  يقتاتون  خبزًا  يجدون  ال 
الستضافتهم بوداعة يف القصور األوروبية. 

عندما نصارح الغربيني بنفاقهم وتناقضاتهم ينزعجون عىل الفور. الحظوا أن األوساط التي توجه االنتقادات لنا ال ترى 
عىل اإلطالق 800 رجل أمن و300 مدين استُشهدوا وآالف الجرحى الذين أُصيبوا عىل يد إرهابيي "يب يك يك" يف تركيا منذ 
يوليو/ متوز من العام املايض فقط. ال يتعاطفون أبًدا مع إمام قُتل وهو يف طريقه إىل الصالة، وال مع إخواين األكراد الذين 
مزقت قنبلة وزنها 15 طنًّا أجسادهم، وال مع ياسني بورو الفتى البالغ من العمر 15 عاًما، والذي استُشهد وهو يوزع لحوم 
األضاحي. ال يأتون أبًدا عىل ذكر السياسيني الذين قُتلوا أمام أعني أبنائهم. وال ميكنكم أن تروا إقرارًا صادقًا لهذه األوساط 
نفسها بخصوص مئات الشهداء وآالف الجرحى من مواطنينا أو بخصوص الخطر الكبري الذي واجهته تركيا يف 15 يوليو/ متوز. 

لكن األوساط ذاتها تنتفض عىل الفور عندما يُستدعى سياسيون يدعمون القتلة، ليك يُحاسبوا أمام القانون. ومن 
يشعرون باالنزعاج من العمليات ضد االنقالبيني ال يتحرجون عىل اإلطالق من استضافة املنتمني للمنظمة نفسها 
)املنفذة لالنقالب( يف بلدانهم. وليكن معلوًما ملن فضلوا الوقوف إىل جانب اإلرهاب واإلرهابيني عوًضا عن املدافعني 
عن الدميقراطية والقانون، أنهم يعدون نهايتهم بأيديهم. ألن حساباتهم خاطئة، ومن يزرع الشوك ال يحصد العنب.  

سنتجاوز هذه الحادثة أيًضا بإذن الله، لكن عندما يبدأون بالتلّوي تحت مخالب اإلرهاب لن يجدوا أي جهة متد يد 
العون لهم أو تفتح أذرعها لهم.

يقول الشاعر محمد عاكف:

"إذا ما رأيُت جرًحا نازفًا ينفطر فؤادي

أتحمل السياط وأتقبلها مضاعفة يك أخفف نزيفه

ال ميكنني القول لنفيس ال تكرتث به وامض لشأنك

أرضب وأرُضب لكنني أرفع راية الحق عالًيا"

نعم.. لن نتغاىض عن الظلم واللؤم والخيانة، وسنواصل كفاحنا حتى النهاية ونحن مستعدون لدفع الثمن مهام كان. 

أشعر بالقلق إزاء ما يحدث يف أوروبا 

األصدقاء األعزاء،

نشعر بقلق عميق إزاء االبتعاد التدريجي ملؤسسات االتحاد األورويب والبلدان الغربية بشكل عام عن القيم التي 
ساهمت يف تأسيسها أنظمة األمن والرخاء الحالية. أال يقولون إن ما يحدث يف تركيا يقلق األوروبيني؟ وأنا من هنا 
أوجه رسالة إليهم: التطورات يف بالدكم تثري قلقنا. ألنكم ال تسريون يف الطريق الصحيح. ليس ألحد يف العامل اليوم أن 

يعترب نفسه معصوًما من املحاسبة، وال ميكنه أن ينعزل عن بقية من يعيشون عىل األرض. 
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تهمنا األزمات التي ستنشب يف الغرب يف املستقبل املنظور بقدر ما نهتم للمشاكل التي يشهدها رشق وجنوب بلدنا. 
ا مع الغرب. قبل كل يشء، هناك املاليني من أبناء جلدتنا وديننا يعيشون يف البلقان  ألننا منلك عالقات وثيقة جدًّ
وأوروبا. القضايا االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية لكل واحد منهم هي قضايانا. وعىل غرار ذلك، نصف 
صادرات تركيا إىل منطقة اليورو. بعبارة أخرى، لدينا عالقات من الناحية االقتصادية مع الغرب ال ميكننا أن نضحي 

بها أو نتخىل عنها. 

ومن هذه الناحية فإننا صادقون يف قلقنا ورؤانا واقرتاحاتنا فيام يتعلق باالتحاد األورويب والعامل الغريب. نحن ال منثّل 
وال ننافق. وعندما نعارض "دعم اإلرهاب" تحت غطاء "الدميقراطية" نفكر مبستقبل من نخاطبهم كام نفكر مبستقبلنا 

ومصالحنا. ومن خالل هذا الفهم، سنواصل رشح الحقائق. 

هذا  يف  األهمية  شديدة  مهام  والعامل  بلدنا  يف  األعامل  ورجال  لها  املشابهة  ومؤسساتنا  املوصياد  عاتق  عىل  تقع 
الخصوص. ينبغي الحديث عام أسلفت ذكره ونرش هذا الوعي يف كل مكان نصله. مبا أننا جميًعا عىل منت السفينة 

نفسها ينبغي علينا إًذا أن نكافح سويًة. 

إخويت األعزاء،

كام هو معلوم، شهدت الواليات املتحدة األمريكية انتخابات. ومع هذه االنتخابات سلم الدميقراطيون بعد واليتني 
دفة الحكم إىل الجمهوريني مرة أخرى. فضل الشعب األمرييك هذا الخيار، الذي تبدأ معه مرحلة جديدة يف أمريكا. 
ما أمتناه هو أن يكون خيار الشعب األمرييك هذا وسيلة يف اإلقدام عىل خطوات طيبة سواء عىل صعيد الحقوق 
األساسية والحريات والدميقراطية يف العامل أو فيام يخص التطورات يف منطقتنا. أود باألصالة عن نفيس ونيابة عن 

شعبي أن أتوسم بخيار الشعب األمرييك الخري. 

أتوجه  الخري.  الـ20،  الدويل  األعامل  الـ16 ومنتدى  املوصياد  أن يحمل معرض  األفكار، وأمتنى  بهذه  كلمتي  أختتم 
بالشكر مجدًدا إىل إدارة املوصياد وكل من أسهم يف التنظيم. تفضلوا بقبول موديت وتقديري، ودمتم بصحة وسالمة. 
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 االجتامع املشرتك للمجلس الوطني ومجلس الشيوخ الباكستانيني

 إسالم أباد/ باكستان – 17 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

يجب أن نتحد تحت سقف اإلسالم ضد من يحاول تشتيتنا

السيد رئيس املجلس الوطني، السيد رئيس مجلس الشيوخ، السادة أعضاء املجلس الوطني ومجلس الشيوخ، اإلخوة 

األعزاء، أحييكم بتحية مفعمة بأحر املشاعر القلبية واملودة والشوق والتقدير باسمي وباسم بلدي وشعبي والوفد 

املرافق يل. أحمل إليكم من تركيا تحيات عامرة باملشاعر القلبية. وأتقدم من خاللكم مرة أخرى إىل جميع إخويت 

الباكستانيني مبحبتي وتقديري وموديت. 

خالل زياريت عام 2012، التقيت بكم يف جلسة مشرتكة للمجلس الوطني ومجلس الشيوخ. أشعر بسعادة كبري ملعاودة 

اللقاء بكم بعد قرابة أربعة أعوام ونصف العام، يف هذا الرصح الذي يرمز إىل اإلرادة الوطنية. 

شكلت باكستان واحًدا من أهم األمثلة أمام العامل اإلسالمي من خالل محافظتها عىل قيمها، وإظهارها إمكانية تفعيل 

الدميقراطية بنجاح. أهنئكم أيًضا عىل نجاحكم هذا. 
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إخويت األعزاء،

متتلك العالقات بني تركيا وباكستان ميزة تجعلها تتجاوز العالقات الدبلوماسية بني أي دولتني. نحن بلدان شقيقان 

باملعنى الحقيقي وليس مبجرد القول. هناك صداقة عميقة وروابط محبة بني شعبينا إىل درجة أننا نفرح لفرح إخوتنا 

الباكستانيني ونحزن لحزنهم. ونعلم أنكم تحملون املشاعر نفسها أيًضا. مبوجب هذا الفهم دامئًا ترصف بلدانا وشعبانا 

عىل مر التاريخ. 

موالنا جالل الدين الرومي هو قيمة مشرتكة ُولدت يف هذه املنطقة باملعنى الواسع لها، ونرشت العلم واملعرفة من 

األناضول إىل العامل. ال حاجة للذهاب بعيًدا، عن طريق النظر إىل التطورات يف القرن األخري فقط، ميكننا رؤية عمق 

الصداقة بيننا. مل ولن ننىس أبًدا أن اآلالف من إخوتنا الباكستانيني هبوا ملساعدتنا متحدين الظروف الصعبة، أثناء 

معركة جناق قلعة. مل ولن يفارق ذاكرتنا أبًدا دعمهم وتضامنهم معنا خالل حرب االستقالل. تحتضن أسس تركيا 

املعارصة جهود وعرق جبني الكثري من إخوتنا الباكستانيني األبطال أمثال عبد الرحمن البيشاوري، الذي جاء ملساعدة 

الدولة العثامنية يف حرب البلقان، وشارك يف معركة جناق قلعة، ومن بعدها يف حرب االستقالل، وقدم إسهامات 

كبرية لبلدنا بعد إعالن الجمهورية. عبد الرحمن البيشاوري أخ لنا، عندما بعثت أمه إليه رسالة تقول: "عد إىل البيت 

اآلن"، أجاب: "ال ميكنني العودة واألناضول تحت االحتالل". ال فرق يف نظرنا بني محمد إقبال ومحمد عاكف، كالهام 

شاعرا استقاللنا ومستقبلنا. 

مل ولن ننىس أبًدا أننا تلقينا يف زلزال عام 1999 املساعدة والدعم األكرب من إخواننا الباكستانيني أيًضا. عقب وقوع 

التي سببها  أيًضا، شعرنا باآلالم  يوًما واحًدا. بدورنا  الوطني  الحداد  باكستان  كارثة منجم صوما عام 2014 أعلنت 

الهجوم اإلرهايب البشع عىل مدرسة يف ديسمرب/ كانون األول 2015 يف مدينة بيشاور وراح ضحيته عرشات الطالب، 

وأعلنا الحداد يوًما واحًدا يف بلدنا. روابطنا التاريخية القوية التي تواصل حيويتها يف كل الفرتات تجعل من مكانتي 

تركيا وباكستان خاصة تجاه بعضهام. سننرش بإذن الله يف العامل بأرسه روح التضامن واألخوة هذه. 

باكستان كانت إىل جانب الشعب الرتيك يف 15 يوليو/ متوز 

السيدان الرئيسان، النواب الكرام،

أود أن أذكر عىل وجه الخصوص أن باكستان بحكومتها وبرملانها وشعبها كانت أول بلد وقف إىل جانبنا، بعد املحاولة 

االنقالبية يف تركيا يوم 15 يوليو/ متوز. تلقينا ببالغ االمتنان قرار الدعم الذي أقره برملانكم بإجامع األصوات. أضفت 

زيارة التضامن التي أجراها وفدكم النيايب املكون من رشيحة سياسية واسعة إىل بلدي يف شهر أغسطس/ آب، قوة 

عىل مكافحتنا للتنظيامت اإلرهابية. 

ومن خالل موقفها يف مواجهة املحاولة االنقالبية، التي نفذتها منظمة غولن اإلرهابية يف 15 يوليو/ متوز، أظهرت 

باكستان أنها تقف إىل جانب الشعب الرتيك يف حرب االستقالل الثانية. جزاكم الله خريًا، وأدام تضامننا إىل األبد. أكرر 

شكري لكم هنا لدعمكم لنا.
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التأكيد مرة أخرى أن منظمة غولن هي منظمة إرهابية دموية تشكل خطرًا ليس عىل تركيا  أود  املناسبة  وبهذه 
فحسب، وإمنا عىل جميع البلدان التي تنشط فيها. 

يف حديث أدىل به إىل صحيفة يف مرص، استخدم زعيم هذه املنظمة لنفسه صفة "إمام العامل". أين يقيم هذا الشخص 
الذي يتزعم منظمة تنشط يف 170 بلًدا؟ يف والية بنسلفانيا. وماذا يفعل هناك؟ إنه يوجه العامل من بنسلفانيا. 

تسمم هذه املنظمة أفكار الناس تحت غطاء التعليم والحوار والتسامح. زعيم هذه املنظمة ميكنه إقامة حوار بني 
األديان مع الفاتيكان. كيف ميكن أن يكون هناك حوار بني األديان؟ كيف ميكننا أن نقيم حواًرا بني اإلسالم واألديان 

األخرى، هل هذا ممكن؟ لكن ذاك الشخص يعمل عىل فعل ذلك بحسب ما يراه. 

بل إن املنتمني لهذه املنظمة متادوا إىل درجة أنهم يقولون عن الدجال املقيم يف بنسلفانيا "إنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد". يقول ربنا تعاىل يف قرآنه الكريم "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد". يف هذا الحال الله فقط هو األقرب إلينا 

من حبل الوريد، وال توجد قوة غريه أبًدا. هذه املنظمة وصلت إىل مستوى اإلرشاك بالله عز وجل. 

أعتقد من كل قلبي أنه سيتم القضاء عىل هذه املنظمة اإلرهابية يف أرسع وقت، قبل أن تلحق الرضر بباكستان 
الشقيقة. وأرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية يف هذا الخصوص صائبة، وأشكرها عىل الدعم القوي 
الذي قدمته لنا يف مكافحتنا ملنظمة غولن. أعتقد برضورة توسيع ومواصلة تضامننا وتعاوننا يف مواجهة التنظيامت 

اإلرهابية.

هناك بلدان غربية تقف وراء اإلرهاب

التنظيامت اإلرهابية كالقاعدة وداعش التي خرج من عباءتها، هي كيانات تلحق الرضر باملسلمني فقط، وتُستخدم 
كأدوات يف الحرب الدائرة عىل اإلسالم. تقوم تركيا حاليًّا مبكافحة جدية لتنظيم داعش، ولسوف نواصلها بال كلل أو 
ملل. ألن هذا التنظيم ال عالقة له باإلسالم من قريب أو بعيد، والرضر الذي يلحقه هؤالء اإلرهابيون باإلسالم ال تلحقه 

به أي قوة أخرى. فهم يقتلون الناس بال رحمة، يف حني أن قتل األبرياء يف ديننا هو من أكرب الكبائر. 

لكن، من يقف إىل جانب هؤالء اإلرهابيني؟ الغرب يقف حاليًّا إىل جانبهم. فقد تبني لنا أن األسلحة التي صادرناها 
تتعرض  البلدان  أي  املسلمني.  بالطبع بحق  ينفذونها بحق من؟  املجازر  أكرب  الغرب.  أيديهم مصنوعة يف  وهي يف 

للتقسيم؟ سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان. 

كام أن هذه املجموعات اإلرهابية تبذر الفرقة بني أفغانستان وباكستان. هل تكافح باكستان اإلرهاب؟ نعم. هل 
تخلصت منه؟ ال. هل تخلصت تركيا من اإلرهاب؟ ال. نحن نواصل مكافحة اإلرهاب، ليس داعش فحسب، نحن 
نكافح أيًضا "يب يك يك" و"يب واي دي" و"واي يب جي". توفر البلدان الغربية السالح لكل هذه التنظيامت. أتحدث عن 

ذلك وسوف أواصل الحديث يف كل مكان. ألنه ينبغي عىل املسلم أال يُلدغ من الجحر نفسه مرتني. 

ينبغي علينا أن نطرد هذه القطعان من القتلة، الذين ال يجيدون سوى إراقة دم املسلمني، من العامل اإلسالمي ومن 
العامل بأرسه. وإال فلن تحظى تركيا وال باكستان وال العامل اإلسالمي وال اإلنسانية بالطأمنينة وراحة البال. ألننا كمنتمني 
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لهذا الدين الكريم، إذا مل نتعاضد ونتجاوز مشاكلنا لن نستطيع أن نخرج املسلمني من حالة املهانة التي وقعوا فيها.

اإلسالم دين التوحيد والوحدة. نعتز جميًعا بأننا ننتسب لهذا الدين الكريم، الذي يتميز بأن أهم هدف له هو بسط 
الخري يف األرض والقضاء عىل الرش. بعبارة أخرى، الوقوف يف وجه كل ظلم وإجحاف وجور أيًّا كان فاعله، وأينام كان 

موقعه، هو الرشط الستحقاق صفة املسلم. يف هذه الحالة فقط ميكن أن نكون أمة للخري كام أمر ربنا. 

تسعى التنظيامت اإلرهابية إىل إيجاد قاعدة لها تقوم ببث التفرقة والخالفات بني املسلمني. ينبغي علينا أن نقيض 
أجل  العنرصي، من  التمييز  الطائفية وحتى  من  بدًءا  اإلسالمية  املجتمعات  املنترشة يف  االستغالل  كل وسائل  عىل 
تخليص املسلمني من حالة املهانة التي يعيشونها. هل هناك طائفية يف ديننا؟ ال. ميكنكم أن تتبعوا أيًّا من املذاهب. 
إنه مجرد تأويل. لكن فوق املذهب هناك اإلسالم، الدين املنيب. علينا أن نتحد يف اإلسالم. يجب علينا أن نبذل الكثري 
من الجهود من أجل ذلك. علينا االتحاد تحت سقف اإلسالم ضد من يشتتوننا. ينبغي علينا أن نكافح جميًعا مًعا يف 
وجه من يريدون تحويل العامل اإلسالمي إىل منطقة تسودها التفرقة والفساد والفتنة والكراهية والجهل. متاًما كام 

قال محمد إقبال: "إن مل يكن هناك وحدة يف الترصف، فال فائدة من وحدة الفكر".

لنفتح الطريق مًعا أمام العامل اإلسالمي

تركيا وباكستان بلدان قادران عىل الريادة يف هذا الخصوص، وميتلكان اإلمكانية لتحريك العامل، بفضل موقعهام يف 
منطقتيهام، والرتاث الحضاري العريق الذي يتمتعان به. ونحن مستعدون يف هذا الصدد للمجازفة بكل يشء، وال 
نتهرب من بذل أي جهود. نتحدث يف كل محفل عن األزمات اإلنسانية يف منطقتنا وعن الظلم والجور يف العامل، 

ونقدم مقرتحاتنا للحل. 

وال نكتفي بذلك، بل نؤكد من خالل مشاريعنا للمساعدات اإلنسانية والتنموية، ودعمنا السيايس والعسكري عند 
الرضورة، أننا نقف إىل جانب جميع إخواننا. سنواصل كفاحنا هذا إىل أن نحول دون إراقة حتى دم مسلم واحد يف 

العامل دون وجه حق. ونقرتح عليكم، إخواننا الباكستانيني، أن نفتح الطريق مًعأ أمام العامل اإلسالمي. 

السيدان الرئيسان، حرضات النواب،

وشهدت  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  يف  بعضهام  ويدعامن  عريقة،  روابط  وميتلكان  مشرتكة،  قياًم  بلدانا  يتشاطر 
العالقات بينهام قفزات نوعية يف األعوام املاضية. توفر االتصاالت املتبادلة عىل مستوى رفيع إسهاًما كبريًا يف تطوير 
ا  وتوزيع عالقاتنا يف كافة املجاالت. وأود القول إن االتصاالت بني برملاين الجانبني عىل هذا املنوال تلعب دوًرا هامًّ
يف تعزيز العالقات بني سياسيي وشعبي البلدين. عقدنا لقاًء مساء أمس مع السيد الرئيس، واليوم مع معايل رئيس 
الوزراء. أُتيحت لنا الفرصة خالل اللقاءين لتناول الخطوات التي نُقدم وسُنقدم عليها بني تركيا وباكستان. أنا عىل ثقة 
بأننا سنقدم عىل خطوات نحو املستقبل من خالل الربامج التي نقيمها واجتامع املجلس االسرتاتيجي الرفيع. هدفنا 
هو رفع حجم التجارة البينية إىل مليار دوالر خالل أقرص مدة بإذن الله. ينبغي أن تنمو تركيا وباكستان مًعا عىل 
أساس الربح املشرتك، وأن تسريا نحو املستقبل من خالل خطوات سنقدم عليها يف املجاالت السياسية والعسكرية 

واالقتصادية والثقافية والطاقة. 
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ينبغي علينا مواصلة الحوار الوثيق بني برملاين البلدين خالل الفرتة املقبلة بإذن الله. وعىل غرار ذلك، علينا أن نعزز 
تعاوننا يف مجايل التجارة واالستثامر. أكسب مجلس التعاون االسرتاتيجي رفيع املستوى، الذي استحدثناه عام 2009، 
ا خالل فرتة قصرية من خالل توقيع 51 اتفاقية ووثيقة يف إطار املجلس  عالقاتنا إطاًرا مؤسسيًّا. قطعنا مسافة هامة جدًّ
حتى اليوم. لكننا نرى أن هذا غري كاٍف، ينبغي علينا إنجاز مشاريع ورشاكات جديدة بالتعاون فيام بيننا، توفر العمل 

لشعبينا. 

استخدام  دون  يحول  أن  عائق  ألي  نسمح  أال  علينا  ينبغي  ا.  جدًّ كبرية  إمكانيات  ميتلكان  بلدان  وباكستان  تركيا 
إمكانياتنا بشكل كامل. يتوجب علينا أن نواصل بعزم تعاوننا الحايل من أجل تطوير االستثامرات وتعزيز التعاون يف 

مجاالت مختلفة كاستثامرات البنية التحتية والصحة والصناعة الدفاعية. 

إضافة إىل ذلك، تقدم تركيا الدعم إلخوانها يف باكستان عرب مشاريع التعاون املوجهة للتنمية. كام حدث يف كارثة 
السيل الكبرية التي وقعت عام 2010، أظهرت مؤسساتنا لإلغاثة اإلنسانية وجمعية الهالل األحمر الرتيك قوة التضامن 

بني شعبينا من خالل االنتقال برسعة إىل باكستان. 

من جهة أخرى، ينقل الطلبة الباكستانيون خرباتهم إىل بالدنا عن طريق "منح تركيا" املقدمة عىل صعيد الجامعات 
والدراسات العليا والدكتوراه، فيام نقدم إسهاًما إلخوتنا الباكستانيني من حيث املوارد البرشية املؤهلة. وأمثّن كثريا 
مذكرة التفاهم املزمع توقيعها بني مجليس التعليم العايل يف تركيا وباكستان الشهر القادم، وتنص عىل تقديم 500 

طالب باكستاين سنويًّا أطروحة الدكتوراه يف بلدنا. 

املساعدات  مجال  يف  هامة  مشاريع  باكستان  يف  مكتبها  طريق  عن  )تيكا(،  والتنسيق  التعاون  وكالة  رئاسة  تنجز 
التنموية. ستستمر بإذن الله مشاريعنا املشرتكة يف جميع املجاالت.

السيدان الرئيسان، حرضات النواب،

نويل أهمية لتطوير باكستان وأفغانستان عرب التعاون معهام يف إطار عالقات جوار طيبة. هذا التعاون رضوري من أجل 
أمن وسالمة املنطقة، بقدر ما هو رضوري من أجل اإلمكانيات االقتصادية للمنطقة وإنجاز مشاريع البنية التحتية الهامة. 

تدمي أزمة كشمري التي نتابعها عن كثب ومل يُكتب لها الحل منذ 70 عاًما، ضامئرنا باستمرار. أظهرت التطورات 
الجارية يف اآلونة األخرية بكشمري مدى أهمية ورضورة اإلرساع يف حل هذه املشكلة. ندرك حجم األزمات واألوجاع 

التي يعانيها إخواننا الكشمرييون. ونشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر. 

ينبغي عىل املجتمع الدويل بذل املزيد من الجهود من أجل حل هذه املسألة ذات البعدين السيايس واإلنساين، مبا 
يتوافق مع الحقوق والقوانني. نأمل التوصل إىل حل ألزمة كشمري عن طريق الحوار املبارش بني الهند وباكستان، مع 

األخذ بعني االعتبار مطالب شعب املنطقة. تركيا مستعدة لبذل كل ما يف وسعها يف هذا الخصوص. 

أختتم كلمتي بهذه األفكار، وأتوجه بالشكر إليكم ملا أبديتموه من حسن استقبال. أحييكم بكل مودة وتقدير أنتم 
وجميع إخويت الباكستانيني مرة أخرى. وكان الله يف عوننا جميًعا. أستودعكم الله. 
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 الجلسة الختامية لالجتامع السنوي الـ62 للجمعية الربملانية لحلف الناتو
إسطنبول – 21 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

نريد من الناتو أن يدعمنا يف مكافحة اإلرهاب

السيد الرئيس، الضيوف الكرام، الربملانيون املحرتمون، السيدات والسادة، أحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير.

أود اإلعراب عن سعاديت الكبرية باستضافتكم يف بلدنا مبناسبة انعقاد االجتامع السنوي الـ62 للجمعية الربملانية لحلف 
الناتو. أهاًل بكم يف تركيا وإسطنبول، هذه املدينة الجميلة التي تلتقي فيها القارات والحضارات. أمتنى أن يحمل 

االجتامع الذي نعقد جلسته الختامية، السالم والطأمنينة والتعاون لبلداننا ومنطقتنا واإلنسانية جمعاء.

الضيوف الكرام،

نواجه عىل الصعيد العاملي تحديات وتهديدات جديدة، يأيت يف طليعتها اإلرهاب وتغري املناخ. حيث أضحى العداء 
لألجانب، وحتى العداء لإلسالم نظرًا لنتائجه، عابرًا لحدود بلدان معينة. ال ميلك أي منا، يف عاملنا اليوم، إمكانية القول 
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عند اندالع حريق ما: "لن ميسني دخانه أو نريانه". إن عاجاًل أو آجاًل سوف تصل نريان ودخان ذلك الحريق إلينا. ال 

بد أن تراجع املؤسسات املوجودة نفسها يف هذه الفرتة التي أصبحت التهديدات فيها عاملية، وتغريت موازين القوى. 

ينبغي تناول القضايا يف منتديات أشمل من أجل القضاء عىل هذه التهديدات وتحويل الفرص إىل مكتسبات. 

ولهذا الهدف، تعمل الجمعية الربملانية لحلف الناتو، بصفتها كيانا مؤسسيا للدبلوماسية الربملانية، منذ أكرث من 60 

الدول. كام أن اجتامعاتنا  للعالقات بني  الجمعية ديناميكية  بلدان  الجارية بني برملانيي  عاًما. تُكسب االستشارات 

ا يف إنجاح سياسات الحلف. نشعر بحاجة أكرب مع مرور كل يوم إىل تطوير الحوار والتعاون، يف هذه  تلعب دوًرا هامًّ

الفرتة التي زادت فيها أهمية املفهوم األمني الشامل. 

يوجد يف هذه الصالة اليوم، ممثلو البلدان الرشيكة واملراقبة من البلقان والقوقاز والرشق األوسط والرشق األقىص، 

إضافة إىل ممثيل البلدان الـ28 األعضاء يف الناتو. هذه املشاركة الواسعة هي التعبري األوضح عن نظرتنا املشرتكة تجاه 

املصالح املشرتكة، وإرادتنا يف خلق رشاكات جديدة من الفوارق بيننا. ويف الوقت نفسه، تعكس هذه الصورة التحول 

الذي شهده الناتو يف فرتة ما بعد الحرب الباردة. األهم من ذلك هو أنني أعترب هذا املشهد الذي نراه، اختبارا لقدرتنا 

عىل التحرك يف إطار من الوحدة والتضامن. 

إذا متكنا، بصفتنا بلدانًا أعضاء ومراقبني يف الناتو، من تعزيز الحق والقانون والعدل والقيم اإلنسانية األساسية وتجاوز 

هذه الفرتة العصيبة التي منر بها، سنكون قد قدمنا إسهاًما ألنفسنا وللعامل بأرسه. وإال فمن الواضح أن االضطراب 

الذي سيظهر، سيكون نذير كارثة بالنسبة للعامل برمته. ولهذا ينبغي علينا العمل أكرث من أي وقت مىض من أجل 

تزويد الناتو بوجهات النظر الصحيحة التي تقتضيها مهامه العاملية، وبالقوة املتناسبة مع وجهات النظر هذه. 

الدميقراطية الرتكية أثبتت نضجها مرة أخرى يف 15 يوليو/ متوز

الضيوف الكرام،

إن انعقاد االجتامع السنوي الـ62 للجمعية الربملانية لحلف الناتو يف إسطنبول هو بحد ذاته رسالة. حقيقًة، من املهم 

ا أننا نجتمع يف إسطنبول يف هذه الفرتة التي يرتكز انتباه العامل بأرسه فيها عىل التطورات الجارية يف محيط تركيا  جدًّ

بدًءا من سوريا والعراق، مروًرا بأوكرانيا وليبيا. تركيا بلد اضطر إىل جعل مجابهة هذه األزمات املدرجة عىل صدارة 

أجندة الناتو، جزًءا من حياته اليومية. ينبغي علينا أن نحول هذا االجتامع إىل مؤرش عىل عدم الوقوف موقف املتفرج 

من األزمات التي تطوق األجندة العاملية. 

اتُّخذت قرارات هامة يف قضايا تهم بشكل مبارش أمن الناتو، أثناء قمة الحلف، التي انعقدت يف وارسو خالل شهر 

ا من أجل  ا تشاوريًّا هامًّ يوليو/ متوز. ووفرت جلسة الجمعية الربملانية لحلف الناتو املنعقدة يف مايو/ أيار يف تريانا، جوًّ

مندوبينا قبيل قمة وارسو. وأنا عىل ثقة أن املباحثات واألعامل الجارية يف إسطنبول عززت من الزخم الذي تحقق 

يف وارسو. علينا أال ننىس أن الناتو مل يكن يف أي وقت من األوقات مجرد منظمة دفاعية تأسست ملواجهة التهديدات 

املشرتكة. فالحلف هو منتدى أمني يجمع الدول امللتزمة بهدف تطوير القيم الدميقراطية، هكذا ينبغي أن يكون. 
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الضيوف الكرام، 

التزامه  يوليو/ متوز  ليلة 15  للعامل  أثبت  بلد  انعقاده يف  لهذا االجتامع، وهي  ناحية أخرى تكسب األهمية  هناك 
بالدميقراطية، ولو كان ذلك عىل حساب حياته. شهدت تركيا ليلتها كفاًحا دميقراطيًّا عز نظريه يف التاريخ، واألهم من 
ذلك أن هذا الكفاح تكلل بالنرص. يف تلك الليلة، تعرفت تركيا والعامل معها عىل وجه جديد لإلرهاب، وعىل أسلوب 
مختلف يف مكافحة اإلرهاب. تدفق الشعب الرتيك من كل الفئات ومن كل التوجهات السياسية إىل الشوارع من أجل 
استقالله ومستقبله، ووقف يف وجه االنقالبيني. قدم ممثلو هذا الشعب األيب أقوى رد عىل اإلرهابيني الذين بلغت 
بهم الخيانة حد قصف الربملان الرتيك. أبدى جميع نوابنا من أي حزب سيايس تضامًنا تاريخيًّا، ومل يغادروا الربملان حتى 
يف اللحظات التي انهمرت فيها القنابل عليهم. مل تقطع وسائل إعالمنا بثها وواصلته يف ظروف صعبة للغاية، وأوصلت 

دعوتنا للوحدة والتضامن إىل الشعب.

الوزراء  أنا والزمالء  اليوم،  للعامل بأرسه مرة أخرى يف 15 يوليو/ متوز. وإذا كنا  الرتكية نضجها  الدميقراطية  أثبتت 
والنواب معكم هنا، فإن الفضل يف ذلك يعود إىل الكفاح امللحمي الذي أبداه شعبنا يف تلك الليلة. تطهري الدولة 
واملجتمع من منظمة "غولن" اإلرهابية هو أكرب واجب لنا تجاه شعبنا األيب الذي وقف يف تلك الليلة إىل جانب 
الدميقراطية، وفقد 248 من أبنائه يف سبيل ذلك. ولهذا، نكافح بعزم منظمة "غولن" اإلرهابية امللطخة يديها بالدماء، 

منذ ذلك اليوم. 

نتخذ كافة التدابري الالزمة يف إطار حالة الطوارئ التي أعلناها يوم 21 يوليو/ متوز مبا يتوافق مع دستور الجمهورية 
الرتكية، من أجل مسح آثار املحاولة االنقالبية والقضاء عىل التنظيامت اإلرهابية. تتواصل هذه العملية، التي انطلقت 
من أجل حامية الدميقراطية وفوقية القانون، يف إطار الحدود الدستورية، مع مراعاة الحقوق والحريات األساسية. 
وبهذه املناسبة، أتوجه بالشكر مرة أخرى يف حضوركم إىل أصدقائنا الذين مل يبخلوا عىل بلدنا بدعمهم ووجهوا رسائل 

التضامن معه عقب املحاولة االنقالبية يف. 

ينبغي مكافحة التنظيامت اإلرهابية بشكل مشرتك

التهديد الناجم عن التنظيامت اإلرهابية موجه ضدنا جميًعا. ولهذا ينبغي إجراء املكافحة بشكل مشرتك. ما تقدمونه 
من دعم لرتكيا سيضفي قوة عىل مكافحتنا للتنظيامت اإلرهابية التي تستهدف أمننا املشرتك. نعتمد عىل دعمكم 
يف مكافحتنا للكيانات املرتبطة مبنظمة "غولن" اإلرهابية. وعىل نفس املنوال، ننتظر دعمكم ملكافحتنا ضد جميع 
التنظيامت اإلرهابية التي تتحرك مًعا يف مسألة معاداة القيم املشرتكة لإلنسانية، وعىل رأسها داعش و"يب يك يك". نريد 
منكم أن متنعوا املنتمني للتنظيامت اإلرهابية من التحرك بسهولة يف بلدانكم، وبث دعاياتهم، واستقطاب املقاتلني، 

وجمع األتاوات عرب التهديد. 

أجرى األمني العام لحلف الناتو السيد ستولتنبريغ يف سبتمرب/ أيلول زيارة إىل بلدنا، أظهر فيها مرة أخرى تضامن الناتو 
معنا. ويف سبتمرب/ أيلول أيًضا، شاركت مثان جمعيات برملانية دولية يف قمة الدميقراطية والتضامن، التي انعقدت 

ا بالنسبة لنا.  مببادرة من السيد رئيس برملاننا، وهذا كان له مغزى كبري جدًّ
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لكن يتوجب عيل القول لكم هنا بالذات إننا بحاجة إىل دعم أقوى يف املكافحة التي نخوضها يف تركيا ضد اإلرهاب. 
وجميع البلدان التي تتخذ مواقف متناقضة يف مواجهة التنظيامت اإلرهابية ستدفع مثن مواقفها هذه عىل أراضيها 
عاجاًل أم آجال. أنصح عىل وجه الخصوص باإلنصات لتحذيرات تركيا التي اضطرت يف كل مرحلة من مراحل التاريخ 
إىل مكافحة التنظيامت اإلرهابية بهوياتها املختلفة. لقد اكتسبنا هذه الخربة مقابل أرواح عرشات اآلالف من قواتنا 
األمنية ومواطنينا. وأدعو البلدان التي تحمي التنظيامت اإلرهابية يف سبيل تحقيق مصالح مؤقتة، لتستمع إىل نداء 

تركيا الصادق هذا. 

السيادية  الحقوق  مع  لنا  أرض، وال مشكلة  أي  لنا يف  إنه ال مطامع  بوضوح ورصاحة،  أخرى هنا،  مرة  القول  أود 
تركيا كسد بني  التنظيامت اإلرهابية يف معاقلها. تقف  القضاء عىل  انطالقًا من خرباتنا، نعمل فقط عىل  لآلخرين. 
التنظيامت اإلرهابية وباقي أجزاء العامل، ويف طليعتها أوروبا. إذا فشلنا يف هذه املكافحة، أي إذا انهار هذا السد، 
فإن اإلرهابيني سيجتاحون العامل كالسيل، ويغرقونه بالنريان والدماء. نقول لكم تعالوا لنقوي هذا السد عوًضا عن 
إضعافه. الدعم املقدم لرتكيا يف مكافحة اإلرهاب من أي بلد، سيسهم يف ضامن مستقبل هذا البلد املذكور. ندعو 

جميع حلفائنا للنظر إىل املسألة من هذه الناحية. 

األصدقاء األعزاء،

يتوجب عىل الناتو، الذي نلنا عضويته منذ عام 1952، أن يربهن عىل امتالكه إرادة مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعرشين بشكل فعال. ادعت بعض األوساط يف فرتة انتهاء الحرب الباردة أن سبب وجود الناتو زال. ويف املقابل، 
دخل الحلف مرحلة جديدة من خالل القدرة التي أبداها عىل التأقلم عقب انتهاء الحرب الباردة، وعملية التحول 

الشاملة التي بدأها. 

ينشط الناتو اليوم يف منطقة جغرافية واسعة متتد بني البلقان وأفغانستان وشامل إفريقيا حتى البلطيق، ويسهم 
بشكل هام يف األمن واالستقرار الدوليني. متتلك تركيا ثاين أكرب جيش يف الناتو، وشكلت جزًءا ال غنى عنه من األمن 
األورويب- األطليس طوال الحرب الباردة. تواصل تركيا، يف الفرتة الجديدة أيًضا، تقديم الدعم العسكري والسيايس بقوة 
لألنشطة الرامية إىل حامية السالم الدويل. يشهد املحيط القريب من بلدنا جزًءا كبريًا من األزمات األمنية التي تشغل 
العامل والناتو. تريد تركيا أن ترى منظمة الناتو، والبلدان األعضاء واملراقبني يف الحلف يقفون إىل جانبها يف مكافحتها 

هذه األزمات. 

كام هو معلوم، وقفنا يف الصفوف األوىل خالل البحث عن حل سيايس لألزمة يف سوريا منذ اندالعها. وعىل غرار ذلك، 
مل نتهرب من أي تضحية عىل صعيد حل األزمات اإلنسانية املتزايدة مع مرور كل يوم يف سوريا. فتحنا أبوابنا أمام 3 

ماليني سوري فروا من املعارك يف بالدهم، وقدمنا لهم الحامية.

مسألة الالجئني كانت اختبارا سيئا ألوروبا

إليهم  الجانب اآلخر من خطنا الحدودي، وقدمنا  أننا مل نرتك مئات اآلالف من السوريني للجوع واملوت عىل  كام 
املساعدات اإلنسانية العاجلة. ولكون تركيا بلدا قادرا عىل تحمل هذا العبء، فقد حمت املؤسسات الدولية املوجودة 
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أصاًل. أما وضع أوروبا يف مواجهة هذه األزمة فهو واضح للعيان. عندما بدأ تدفق الالجئني إىل أراضيها أُصيبت أوروبا 
قائلني  ليدلوا بترصيحات غري جدية،  أستقبل 100 الجئ". وخرج آخرون  أن  ليقول "ميكنني  بالهلع. خرج أحدهم 
"ميكننا استقبال 200-300 الجئ". مل يتخذ أي بلد املوقف والفهم اإلنساين الذي تبنته تركيا. فتحنا وسنفتح أبوابنا 

أمام جميع الفارين من القصف، ملاذا؟ ألننا ننظر إىل جميع إخواننا نظرة إنسانية. 

يترصف بتناقض من يذرفون دموع التامسيح عندما لفظ البحر عىل الساحل جسد الطفل آيالن، بعد أن فارقته الروح. 
موقف تركيا بخصوص الالجئني السوريني ليس عىل اإلطالق كموقف البلدان الغربية. نشعر يف قلوبنا باآلالم التي 
يعيشها إخوتنا السوريون من جهة، ونقوم بأعامل يف مواجهة هذه املأساة اإلنسانية. أما تركنا وحيدين يف مسألة 

ا.  تقاسم أعباء األزمات اإلنسانية فهو أمر مؤمل جدًّ

أجد نفيس مضطرًّا هنا لتوضيح الحقيقة، أرجو أال متتعض البلدان املعنية، فصديقك من صدقك القول. هل تعلمون 
العراق وسوريا؟ لدينا كل املعلومات  التي أعلناها إرهابية يف  التنظيامت  بيد  أن هناك أسلحة من صنع أصدقائنا 

الالزمة حتى األرقام املتسلسلة لهذه األسلحة. لكن عندما نخربهم بذلك ال يكرتثون عىل اإلطالق.

تركيا هي أفضل بلد يدرك حالة املنطقة. نعرف جيًدا املنطقة وتاريخها، ألننا منتلك وحدة تاريخية وثقافية معها. 
ترون اآلن حال مدينة حلب. من يقصفونها معروفون. لكن هل يعلم الغرب أن هناك عالقات قرابة تربط بني أهايل 
حلب وأهايل غازي عنتاب وكيليس؟ نحن مرتابطون إىل هذه الدرجة. ولهذا فإن قلوبنا تنفطر. لكن من ال تنفطر 

قلوبهم ينظرون فقط إىل الشاشات ويتأوهون.

ا أن نرُتك لوحدنا يف مسألة تقاسم عبء األزمات اإلنسانية، وهو مثال يسء من  ويف مقابل كل ذلك، أمر مؤمل جدًّ
أجل املستقبل. يشعر شعبي بغضب واستياء محق تجاه هذا املشهد. ومن جهة أخرى، نسعى لتقديم إسهامات يف 
املجاالت العسكرية والسياسية واالجتامعية واإلنسانية لعملية مكافحة تنظيم داعش يف العراق، الذي يشهد واحدة 
من أكرب األزمات األمنية يف تاريخه. سنواصل بعزم مجابهة مصيبة اإلرهاب الذي يتغذى من الفراغ السيايس يف سوريا 
أمثانًا باهظة  بلد آخر دفع  الحكومات ضيقة األفق. ليس هناك  الناجمة عن  الطائفية  والعراق ومن االستقطابات 
وحقق نتائج ملموسة بقدر تركيا عىل صعيد مكافحة تنظيم داعش. تلقينا تهديدات جدية من جميع التنظيامت 
اإلرهابية عىل الحدود. دخلت تركيا إىل سوريا مع الجيش السوري الحر من أجل القضاء عىل هذه التهديدات. أمتنى 
أن تتمكن جميع البلدان، وعىل رأسها أمريكا، وجميع املؤسسات الدولية من القضاء عىل اإلرهاب. وبذلك تكون 

تركيا، البلد العضو يف الناتو، قد تخلصت من التهديدات اإلرهابية يف املنطقة. 

إىل  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  الحيلولة دون عبور  أجل  فعالية من  التدابري  أكرث  اتخاذ  نتخذ وسنواصل  أننا  كام 
مناطق األزمات. 

البلد  القامئة يف أوكرانيا، وهي موضع أزمة هامة أخرى، يف إطار وحدة تراب  قدمنا دعمنا من أجل حل املشكلة 
ا. ال ميكننا التفكري بأن القرم  املذكور. نتابع انتهاكات حقوق اإلنسان يف القرم، حيث منتلك روابطا تاريخية وثيقة جدًّ

منفصلة عنا. 



86



87

اكتسبنا زخاًم كبريًا يف عملية التطبيع، التي بدأت عقب حادثة 24 نوفمرب/ ترشين الثاين، يف عالقاتنا مع روسيا. سيكون 
لهذه العملية انعكاسات إيجابية عىل إيجاد حل للمشاكل اإلقليمية وجهود مكافحة اإلرهاب. 

نتخذ مبادرات إقليمية هامة تجاه حل األزمات القامئة يف أفغانستان. لعبنا أدوارًا هامة ضمن قوة إيساف من أجل ترسيخ 
األمن واالستقرار يف هذا البلد. نواصل دعمنا ألفغانستان عن طريق مهمة "الدعم الحازم". قدمنا إسهامات جدية من 
أجل تنمية أفغانستان وإعادة إعامرها عرب أكرث من 800 مرشوع بقيمة مليار دوالر، أنجزناها منذ عام 2001 حتى اليوم. 

من املمكن زيادة هذه النامذج التي تظهر اإلسهامات البناءة لرتكيا تجاه السالم واالستقرار اإلقليميني. ستواصل تركيا 
اتباع سياسات فعالة بخصوص تحقيق األمن اإلقليمي والدويل، سواء من خالل السياسات التي تتبعها يف محيطها 

القريب، أو مبادراتها الرامية إىل زيادة التعاون اإلقليمي.

األمم املتحدة غري قادرة عىل الترصف بفعالية يف األزمات

الضيوف الكرام،

خالل الحديث عن السالم واألمن الدوليني، أود التأكيد مرة أخرى عىل رضورة إعادة هيكلة األمم املتحدة، التي متثل 
الرشعية الدولية. 

يف الواقع، تضطلع األمم املتحدة يف األعوام األخرية مبجموعة من املشاريع شديدة األهمية. عىل سبيل املثال، بدأ 
تطبيق أجندة التنمية املستدامة لعام 2030. وتم توقيع اتفاقية باريس، وهي متثل مرحلة هامة يف مكافحة تغري 
املناخ، الذي يشكل تهديًدا عىل مستقبل اإلنسانية. وأظهرت القمة اإلنسانية العاملية، التي استضفناها يف إسطنبول 
وانعقدت للمرة األوىل يف تاريخها، إرادة تحمل مسؤولية مشرتكة عىل طريق بناء مستقبل مشرتك للجميع. وكانت 

استضافة النسخة األوىل من القمة اإلنسانية العاملية مدعاة فخر لنا، عقب رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين.

لكن كل هذه التطورات اإليجابية ال تخفي حقيقة أن األمم املتحدة مل تقدر عىل الترصف بفعالية كافية يف الكثري من 
األزمات، وعىل رأسها األزمة السورية. فإعادة هيكلة األمم املتحدة بحيث توفر اإلمكانية ملجابهٍة أكرث فعالية لألزمات 

التي نعيشها، أصبحت رضورة ال مفر منها. 

طوال مدة واليته، أقدم السيد بان يك مون عىل خطوات متعددة من أجل إصالح األمم املتحدة، وإكساب نشاطاتها 
من أجل حامية السالم فعالية أكرب. ونحن من جانبنا، أقمنا تعاونًا وثيًقا مع السيد األمني العام، من خالل الكثري من 
املبادرات التي أقدمنا عليها. ويف هذا اإلطار، أود اإلشارة عىل وجه الخصوص إىل مبادرة "الوساطة من أجل السالم"، 

التي أسسناها مع فنلندا، و"تحالف الحضارات"، الذي أنجزناه مع إسبانيا. 

من جهة أخرى، ينبغي عىل الجميع اآلن أن يتقبل حقيقة أنه ما مل يكتسب مجلس األمن الدويل، الجهاز الرئييس 
املسؤول عن السالم واألمن يف العامل، هيكاًل جديًدا، فإن هذه الجهود لن تصل إىل هدفها بشكل كامل. أكرر بإرصار 
أنه ينبغي عىل مجلس األمن الدويل أن يكتسب منهج متثيل يتالءم مع حقائق عرصنا الحايل. عندما نقول يف كل فرصة 

إن "العامل أكرب من خمسة"، فإننا نتحدث عن حقيقة وسنواصل الحديث عنها دامئا. 
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ألن إدارة العرص الحايل غري ممكنة عرب كيان تشكل يف ظروف الحرب العاملية الثانية. ال ميكننا أن نربط العامل بكلمة 
تخرج من شفتي بلد واحد، هناك حق لـ 196 بلًدا يف هذا الشأن. يجب أن تكون جميع البلدان صاحبة سلطة يف 
األمم املتحدة. ال ميكننا أن نربط العامل بأرسه بقرار يتخذه األعضاء الدامئون أو عضو واحد من بينهم. ال ميكن لهذا 
الكيان أن ميثل حقوق اإلنسان وأن يقدم ضامنات بخصوصها. ينبغي علينا أن نقيم نظاًما يف مجلس األمن الدويل 
يتيح التحرك لكل بلد مبا يتناسب مع إمكانية املحاسبة التي يوفرها هذا الحق، ويعكس التوزع الجغرايف واالعتقادي 
لسكان العامل. يقع عىل عاتقنا جميًعا تحقيق أوسع توافق ممكن عىل إصالح شامل سيجعل من مجلس األمن الدويل 

أكرث دميقراطية وعداًل وشفافية وفعالية.

األصدقاء األعزاء،

هناك حقيقة وهي أننا، كمجتمع دويل، منر مبرحلة عصيبة. لكنني أعتقد أن هذه املشاكل ليست من النوع الذي ال 
ميكن تجاوزه. كلام تحركنا يف إطار من التعاون والتضامن وفق ما تقتضيه مصالحنا املشرتكة، ميكننا أن نتخذ موقًفا 
قويًّا يف مواجهة املشاكل التي تجابهنا مهام بلغ تعقيدها. النجاح يف هذا األمر هو أكرب واجب علينا تجاه املجتمع 
الدويل املكّون من البلدان التي منثلها والعنارص األصلية لشعوبنا. مام ال شك فيه أن مسؤوليتنا األصلية هي أطفالنا 
واألجيال القادمة. يتوجب علينا أن نتجاوز بنجاح كل هذه الصعوبات والتحديات حتى يتمكنوا من العيش يف عامل 

أكرث أمًنا. 

أرجو أن يحمل هذا االجتامع الذي تعقدونه يف بلدنا الخري للحلف والبلدان الرشيكة والصديقة، ولإلنسانية جمعاء، 
وأمتنى لكم النجاح يف أعاملكم. أعرب لكم مجدًدا عن موديت وتقديري، ودمتم بخري وسالمة. 
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 الدورة الـ٣2 للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي
إسطنبول – 2٣ نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

يجب أن نخرج من بوتقة الدول املستعَمرة

بسم الله الرحمن الرحيم

معايل الوزراء، السيد األمني العام، أصحاب السمو، املندوبون الكرام، اإلخوة األعزاء، السيدات والسادة، السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته.

أحييكم  اإلسالمي،  التعاون  والتجاري ملنظمة  االقتصادي  للتعاون  الدامئة  للجنة  الـ32  الوزراي  االجتامع  افتتاح  مع 
الدامئة، أرحب بضيوفنا جميعا يف تركيا، ويف  اللجنة  القلبية واملودة والتقدير. بصفتي رئيس  جميًعا بأرق املشاعر 
إسطنبول، هذه املدينة العزيزة التي تلتقي فيها القارات والحضارات. أود اإلعراب عن سعاديت الكبرية الستضافتكم 

مرة أخرى يف إسطنبول، مدينة النبي يوشع، وأيب أيوب األنصاري ومحمد الفاتح.
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نجتمع اليوم هنا من أجل تقاسم عبء مسؤولية ثقيلة. نلتقي اليوم يف إسطنبول لنمنح ولو بصيًصا من األمل إىل 
ماليني املظلومني يف مختلف أنحاء العامل، مهام كان انتامؤهم الديني واملذهبي والعرقي. نحن هنا مًعا ليك نظهر 
أنه من املمكن تحقيق الربح سوية من خالل التقاسم، يف وقت تحجرت فيه القلوب وأعمت أطامع الكسب واملال، 
البصائر. نجتمع كممثلني عن العامل اإلسالمي لنثبت أن من املمكن تأسيس عامل أكرث عدال وأمًنا، ويعمه السالم. نحن 
هنا اليوم من أجل توفري مستقبل أفضل ألبنائنا. نحن هنا من أجل بحث قضايانا دون أن نضع حاجزًا بني قلوبنا 
وألسنتنا، مبوجب األمر القائل "ما خاب من استشار". أدعو الله أن يبارك اجتامعنا الذي نعقده بهذه النوايا السامية، 
وأن يجعله وسيلة لحل مشاكل األمة واإلنسانية بأرسها. أتوجه بالشكر من اآلن إىل جميع إخوتنا وضيوفنا الذين 

سيرثون اجتامعنا بأفكارهم ونقدهم ومقرتحاتهم.

األصدقاء األعزاء،

منذ مدة  واقتصادية  واجتامعية  أزمات سياسية  الخصوص  فيها عىل وجه  نعيش  التي  واملنطقة  العامل،  يصارع 
طويلة. منر بفرتة تتحرك فيها خطوط الصدع يف النظام العاملي، وتشهد اضطرابات وهزات وحتى زالزل كبرية 
تقلب دواًل رأًسا عىل عقب، كام هو الحال يف سوريا والعراق وليبيا واليمن. وهذه املرحلة الخطرية تؤثر بشكل 

ما علينا جميًعا.

يحمل املسلمون عبء العامل عىل عاتقهم

تقع جميع األزمات التي تأرس األجندة وتشغل السياسة العاملية اليوم، يف البلدان اإلسالمية. ونحن كمسلمني نحمل 
عىل عاتقنا عبء العامل. يضطر األطفال الفلسطينيون واأليتام األراكانيون واملظلومون الرتكستانيون ملواجهة النتائج 
املؤملة ملشاكل ال ناقة لهم فيها وال جمل. تؤملنا األخبار الواردة من منطقتنا وتوجع كل إنسان يحمل يف داخله ذلك 
ال  التي  الوحشية،  واألعامل  الحوادث  تلك  التلفاز  شاشات  رأينا عىل  كلام  بالقهر  نشعر  بالقلب.  املسمى  الجوهر 

يستسيغها عقل وال يقبلها ضمري.

قبل بضعة أيام فقط حّول النظام السوري وداعموه آخر مستشفى يقدم الخدمة إىل املدنيني يف رشق حلب، القريبة 
منا إىل دمار. وخالل العام األخري فقط، أصبحت املياه املظلمة للبحر املتوسط مقربة لخمسة آالف مظلوم غرقوا أثناء 
فرارهم من الجوع والفقر والبؤس. 10 آالف طفل مفقود أجربتهم الحرب يف سوريا والعراق عىل الهجرة إىل أوروبا، ال 
يُعرف لهم مكان، وال بيد من وقعوا. تقف البلدان التي تقدم لنا دروًسا يف حقوق اإلنسان والدميقراطية والحرية يف 
كل فرصة، عاجزة عن حامية حتى األطفال الالجئني إليها. مل يفتحوا، وال يفتحون أبوابهم أمام هؤالء املظلومني. عىل 

العكس، يواجهونهم باألسالك الشائكة. 

أعلم أن كل أخ يل يف هذه الصالة، كل ضيف قادم من بلد مختلف واجه الكثري من االختبارات الصعبة من اإلرهاب 
إىل االشتباكات إىل مشاكل السياسة الداخلية وحتى املصاعب االقتصادية. أدرك أن منابع األمل تجف أمامنا من حني 
آلخر أمام ما نراه ونسمعه ونقرأه ونشهده. لكن كونوا عىل ثقة أن كل يشء قائم بضده. كلام كان االمتحان أصعب 

كلام كانت املكافأة أكرب. 
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ا، يقول أجدادنا "ما بعد الشدة إال الفرج". مبعنى أن الله عز وجل ال يديم الشدة عىل من  لدينا حكمة وجيزة جدًّ
يقع فيها من املؤمنني ، بل ميد لهم يد العون حتاًم يف أكرث األوقات عرًسا. شهدنا عىل هذا الكرم اإللهي عدًدا ال يُحىص 
من املرات سواء خالل تاريخنا اإلسالمي املمتد عىل مدى أكرث من ألف عام، أو خالل ماضينا نفسه.  أحجار صغرية 
حملتها طيور األبابيل هي التي قضت عىل جيش أبرهة العرمرم . وبيت العنكبوت الوهن هو من حمى نبينا صىل 
الله عليه وسل يف غار ثور . إميان شعبنا هو ما جعل جناق قلعة عصية عىل السقوط، وضيّق األرض عىل أعتى جيوش 
األرض، أكرث من السالح والذخرية. شعرنا يف أحلك األوقات من حياتنا السياسية املمتدة عىل مدى 40 عاًما، بالعناية 

واملساعدة والرحمة اإللهية إىل جانبنا دامئًا. آخر مثال عىل ذلك، ما عايشناه ليلة 15 يوليو/ متوز. 

منظمة "غولن " اإلرهابية تهديد لجميع البلدان اإلسالمية

أنا عىل ثقة أنكم تعلمون جيًدا ما عشناه ليلة 15 يوليو/ متوز، وحجم الكارثة التي تفاداها بلدنا. يف تلك الليلة، وجهت 
حفنة من اإلرهابيني تغلغلت يف جيشنا، بأمر تلقته من زعيمها يف بنسلفانيا، األسلحة التي سلمها شعبنا أمانة إليها، نحو 
صاحب هذه األسلحة، أي إىل الشعب. أزهقوا األرواح بواسطة الدبابات والطائرات واملروحيات وسعوا إىل اغتصاب إرادة 
الشعب واإلطاحة بالحكومة الرشعية. استُشهد ليلتها 248 وُجرح ألفان و193 من مواطنينا عىل يد مسلحي منظمة 

"غولن" اإلرهابية. بهذه املناسبة أرجو الرحمة من الله لجميع شهدائنا، وأمتنى الشفاء العاجل للجرحى.

بفضل من الله كان الصباح مرشقًا بعد ليلة حالكة الظالم. واجه بلدنا خطر فقدان استقالله ورشفه ومستقبله، بيد 
أنه قىض عىل هذا الخطر الكبري، وتوجه نحو مستقبل أقوى وأكرث دميقراطية وحرية.  

مل يولِّ الشعب األدبار أبًدا أمام الخونة عىل الرغم من القنابل املنهمرة من مقاتالت إف-16 واملروحيات. عىل العكس 
متاًما، جابهها ووقف يف وجهها. ألن شعبنا كان يرى الشهادة ووعد ربه ومستقبل بلده، وهو يتوجه ملجابهة اإلرهابيني. 

ماليني املسلمني يف كل أنحاء العامل، من كراتيش حتى كيب تاون، ومن مقديشو حتى كواالملبور، ومن إندونيسيا حتى 
أوروبا، رفعوا أيديهم بالدعاء لنا وذرفوا الدموع ومألوا امليادين من أجلنا، متاًما كام فعلوا قبل قرن يف معارك جناق 
قلعة. لن ننىس أبًدا عرفانكم ووفاءكم هذا. كام أنني أشعر بالسعادة لرؤية استمرار دعمكم املعنوي لنا وتحوله إىل 
أفعال يف مكافحتنا ملنظمة "غولن" اإلرهابية. أعلنت البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، يف اجتامع وزراء 
وغينيا  كتشاد  البلدان  من  الكثري  وبدأت  األصوات.  بإجامع  إرهابية  منظمة  "غولن"  املنعقد يف طشقند،  الخارجية 

والغابون والجمهوريات الرتكية باتخاذ قرارات تليق بأخّوتنا. 

من هنا، أود التأكيد مرة أخرى عىل أن منظمة "غولن" اإلرهابية وزعيمها املقيم يف بنسلفانيا والذي يعتقد نفسه 
املهدي املنتظر، يشكالن خطرًا ليس عىل تركيا فحسب، وإمنا عىل جميع البلدان التي تغلغل فيها. هل تدرّس هذه 
املنظمة يف مدارسها أبناء املسؤولني يف البلدان التي تتغلغل فيها؟ يف الغالبية تدرّسهم. هل يتعلم أبناء وجهاء تلك 
البلدان يف مدارس املنظمة؟ نعم. ال تنسوا أن جميع هؤالء األطفال سوف يستلمون مناصبا رفيعة يف املستقبل، بل 
إنهم بدأوا فعاًل يف تسلم املناصب. رئيس دولة صديق يل قال: "لقد تغلغلوا يف السكرتارية الخاصة يب، وال علم يل 

بذلك. علمت بعد أن أخربمتوين". ماذا يعني هذا؟ يعني أن القنبلة دخلت إىل الحرم، إىل أكرث األماكن حساسية. 
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لهذا يتوجب عيل بصفتي أخا وصديقا لكم أن أحدثكم عن هؤالء االنقالبيني. ألنهم عملوا بيننا عىل مدى 40 عاًما. 

خالل هذه املدة تغلغلوا يف القوات املسلحة وجهازي الرشطة والقضاء. ومن هناك أقدموا عىل املحاولة االنقالبية. 

هذه املنظمة هم الحشاشون الجدد يف عرصنا هذا. عند رفع ستار مفاهيم من قبيل التعليم والحوار والخري والخدمة 

املنظمة  أن هذه  اآلن  واضح  بشكل  نرى  أصبحنا  والدم.  والحقد  واالنحراف  والرسقة  واالفرتاء  الرياء  عنهم سرتون 

تقف وراء الكثري من األحداث يف بلدنا يف اآلونة األخرية بدًءا من الجرائم السياسية حتى األعامل اإلرهابية والتالعب 

باالقتصاد والفساد. 

وكام أننا نكافح داعش ويب يك يك والقاعدة وبوكو حرام والشباب، ينبغي علينا مكافحة منظمة "غولن" اإلرهابية 

بالعزم نفسه. كل تأخر يف القضاء عىل املنظمة وكل لحظة ضائعة سيكونان سببًا يف مشاكل أكرب. أود التأكيد خصوًصا 

الدولة، وعىل رأسها وقف  الدعم لكم سواء عن طريق مؤسسات  أننا يف تركيا مستعدون لتقديم كل أشكال  عىل 

املعارف، أو عرب منظامتنا املدنية. 

التصويت يف الربملان األورويب "باطل" بالنسبة لنا

األصدقاء األعزاء،

اإلخوة هم من يدركون أحوال إخوانهم. مع األسف مل تظهر الكثري من املؤسسات والهيئات الغربية ُعرش ما أبديتموه 

من تضامن. تعرض شعبنا، الذي دفع مثًنا باهظًا ليلة 15 يوليو/ متوز، النتقادات مجحفة واتهامات جائرة من جانب 

الغرب. وعوًضا عن مواساة هذا الشعب، الذي حمى الدميقراطية، سعى الغرب إىل معاقبته. هذا املوقف مزدوج 

املعايري واملنافق مستمر حتى اآلن. تتزايد عمليات توجيه الرأي العام ضد تركيا عوًضا عن تناقصها.

االتحاد  يف  تركيا  عضوية  مفاوضات  أجل  من  تصويت  عملية  وستجرى  األورويب،  الربملان  يف  غًدا  اجتامع  سينعقد 

األورويب. أريد القول مقدًما، مهام كانت النتيجة، هذا التصويت بالنسبة لنا ليس له أي قيمة. ال ميكن ألي ميزان أن 

يزين إرادة شعب ضحى بأرواحه من أجل الدميقراطية واالستقالل ليلة 15 يوليو/ متوز. لن ينقطع كفاح هذا البلد 

من أجل استقالله ومستقبله برفع األيدي وإنزالها هناك يف الربملان األورويب. أثبت هذا الشعب للعامل بأرسه ليلة 15 

يوليو/ متوز، أنه ليس دميقراطيا عىل الورق فقط وأنه قادر عىل التضحية بحياته عند الرضورة من أجل حامية إرادته 

وحريته ورشفه. مع أن هذا التصويت غري ملزم من الناحية السياسية، إال أنني برصاحة ال أتقبل الرسالة املراد توجيهها 

عن طريقه. سعي الربملان األورويب إىل مثل هذا التصويت بحد ذاته تعبري عن حاميته للتنظيامت اإلرهابية، ووقوفه 

يف صف واحد معها. 

يرسح اإلرهابيون وميرحون حاليًّا يف العديد من البلدان األوروبية. وهناك بلدان كثرية يف أوروبا توفر الدعم واملأوى 

البلدان يب يك يك منظمة إرهابية ليس صادقًا. ألنهم يعلنون يب يك يك منظمة إرهابية من جهة،  لهم. إعالن هذه 

ويسمحون من جهة أخرى بتجول اإلرهابيني يف مدنهم وهم يحملون صور زعيمهم ورايات منظمتهم. وال يتورع 

اإلرهابيون الفارون من تركيا عن إلقاء الخطابات يف ميادين املدن األوربية. لهذا ال أثق بصدق البلدان الغربية.



93

أظهرنا يف عدد ال يُحىص من املرات أننا نتبنى قيم االتحاد األورويب أكرث من العديد من البلدان األعضاء فيه. لكننا مل 
نَر دعاًم ملموًسا من املسؤولني الغربيني، يتجاوز الكالم الذي يروق لألذن سامعه. عىل العكس متاًما، مل يتحقق أي من 

التعهدات، ومل يفوا بأي من الوعود املبذولة. 

أعلم أنكم عشتم تجارب مشابهة. علينا أن نأخذ موقًفا مشرتكًا من هذا الترصف مزدوج املعايري. يجب أال نكون بلدانًا 
مستَعَمرة من اآلن فصاعًدا. إخواين األفارقة يعرفون جيًدا االستعامر الغريب، وهم يحدثوننا عنه خالل زياراتنا إليهم. 

ينبغي علينا أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا مًعا.

تعلمون أن الكونغرس األمرييك اتخذ قراًرا بعد سنني بخصوص الهجوم اإلرهايب يف 11 سبتمرب/ أيلول، أليس كذلك؟ 
ينص القرار عىل أن "السعودية رضبت برجي التجارة العاملية. ولهذا ينبغي أن تدفع مثن الهجوم. ميكن ملن يرغب من 
املواطنني األمريكيني أن يرفع دعوى ضد السعودية". بدأ رفع الدعاوى. هل ميكن اتخاذ إجراء عار عن املنطق كهذا؟ 
هل يخرج من كل بلد إرهايب؟ نعم. معاقبة بلد ألن إرهابيًّا خرج منه أمر ال يستسيغه عقل وال فهم. لكن الكونغرس 

األمرييك بإمكانه أن يتجرأ عىل اتخاذ مثل هذا القرار. 

مل تكتِف الواليات املتحدة بذلك، فهي تقدم عىل خطوة أخرى. وتسعى إىل اتخاذ قرار مامثل بخصوص البنك الكويتي 
الرتيك ومؤسسة الكويت. السيد األمني العام، ليكن ذلك يف علمكم. ينبغي علينا أن نتابع هذه اإلجراءات عن كثب. 

فهم يلعبون اللعبة مجدًدا عىل البلدان اإلسالمية. 

مع األسف، تتزايد األحكام املسبقة والهجامت العنرصية والتهميش بحق املسلمني يوًما بعد يوم. تتعرض الجمعيات 
واملساجد واملحالت العائدة للمسلمني لهجامت جديدة وللحرق مع مرور كل يوم. 

أعتقد أنه بات علينا رفع صوتنا وإبداء رد فعلنا كبلدان إسالمية يف مواجهة هذه املعايري املزدوجة والهجامت التي 
تطال مواطنينا. ال ميكننا تحمل املزيد من سرت البلدان الغربية مشاكلها وأزماتها عن طريق تحميلها للعامل اإلسالمي 
واملسلمني. كونوا عىل ثقة أنه إن مل نبِد رد فعل يف إطار اإلمكانيات الدميقراطية فسوف يتامدى أصحاب هذا املوقف 
فإن  الصمت  لزمنا  إذا  فأكرث.  أكرث  تتزايد  وقاحة هؤالء سوف  أن  فأخىش  الظلم يف وجوههم  نرِم هذا  مل  إن  أكرث. 
تنظيامت إرهابية كالقاعدة وداعش ستكون "سيئة" بالنسبة للبلدان الغربية، بينام ستكون كيانات ال تسبب الرضر 

لها حاليًّا مثل "يب يك يك" و"واي يب جي" وجبهة - حزب التحرير الشعبي الثوري ومنظمة غولن اإلرهابية "جيدة".

يجب احرتام النتيجة الصادرة عن صناديق االقرتاع

إذا مل نقل شيئًا، فإن الغربيني سيواصلون استضافة الطغاة امللطخة أيديهم بالدماء واملتملقني للغرب عىل السجاد 
األحمر، وتوصيف من ينتقدهم بـ "الديكتاتور". إذا وصف هؤالء أحًدا ما بأنه "ديكتاتور"، فهذا الشخص بالنسبة يل 
جيد. شهدت أمريكا انتخابات، أليس كذلك؟ لكن الحسابات خابت، وكانت مختلفة. فاز السيد ترامب يف االنتخابات. 
مباذا بدأوا يصفون ترامب يف أمريكا؟ ديكتاتور. تدفقوا إىل الشوارع يف عدد من البلدان األوروبية وبدأوا بالصياح 
"ديكتاتور". أمل تكونوا دميقراطيني؟ أال تتمثل الدميقراطية يف صناديق االقرتاع؟ ملاذا ال تحرتمون النتيجة الصادرة عن 
يف  معتادون  نحن  واإلسالم".  للمسلمني  مناهضة  بترصيحات  يديل  "ترامب  ويقولون  إلينا  يأتون  االقرتاع؟  صناديق 
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السياسة عىل هذا النوع من األالعيب. اليوم يكون الحديث بهذا الشكل، وغًدا يجري تصحيح هذا الخطأ. علينا أال 
نقع يف هذا الفخ. إذا كنت تؤكد عىل "الدميقراطية" فعليك احرتام النتيجة الصادرة عن صناديق االقرتاع. 

معايل الوزراء، املندوبون الكرام، 

ا  مام ال شك فيه أن املستجدات السياسية واالجتامعية تؤثر سلبًا عىل االقتصاد. نرى أن هناك منحى تباطؤيًّا جدًّ
تنحوه التجارة العاملية، وهي رشيان النمو االقتصادي، منذ عام 2012. أنا عىل قناعة تامة بأن الدورة الـ32 للجنة 
الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري املنعقدة اليوم، تتمتع بأهمية شديدة من ناحية مناقشة قضايانا االقتصادية. 
ينبغي علينا كأجهزة ملنظمة التعاون اإلسالمي أن نترصف مًعا، ونظهر قدرتنا عىل إيجاد الحلول، من أجل تحقيق 

السالم العاملي وزيادة مستوى الرخاء.

عقدنا يف أبريل/ نيسان املايض القمة اإلسالمية الـ 13 يف إسطنبول. تشاورنا خالل القمة حول مشاكل العامل اإلسالمي، 
والخطوات من أجل حلها. طوال رئاستنا الدورية سنبذل كل الجهود من أجل تطبيق القرارات التي اتخذناها يف القمة، 
بإذن الله، وسنكون متابعني لهذه األمور. بدأنا الخطوات الالزمة من أجل إمتام النظام الداخيل ملركز التعاون والتنسيق 
الرُشطي، الذي تقرر بدء عمله يف إسطنبول. أمتنى أن تحمل نتائج اجتامع وزراء الشباب والرياضة يف إسطنبول الخري 
للشباب املسلم. يُعترب منتدى املرأة، الذي انعقد مبشاركة الوزراء املسؤولني عن شؤون املرأة، األول من نوعه يف تاريخ 

ا بصدور قرار يف هذا االجتامع، عىل ضوء مقرتح من جانبنا، بتشكيل املجلس االستشاري للمرأة. املنظمة. أُرحب جدًّ

كام أبلغنا الدول األعضاء، خالل القمة، عن إجراءات التعاون االقتصادي املنفذة يف إطار اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي 
والتجاري، وتقدم تطبيق اسرتاتيجية اللجنة. أتوجه بالشكر إىل جميع الدول األعضاء لدعمهم أعامل اسرتاتيجية اللجنة. 

أقررنا، يف القمة، ووضعنا حيز التطبيق برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 2025، وهو وثيقة تعاون 
شديدة األهمية ستلقي الضوء عىل خطواتنا خالل السنوات العرشة املقبلة. أنا عىل ثقة أنه سيتم تطبيق األهداف 
املدرجة يف الربنامج بنجاح، وأنها ستقدم إسهامات كبرية يف التعاون بني بلداننا. ويف هذا الخصوص، تقع مهام كبرية 

عىل عاتق بلداننا ومؤسساتنا. 

باالقتصاد  املتعلقة  األجزاء  تطبيق  األهمية يف  والتجاري وظيفة شديدة  االقتصادي  للتعاون  الدامئة  اللجنة  ستتوىل 
والتجارة من برنامج العمل. ويف هذا اإلطار، يتمتع االنسجام والتعاون بني مؤسساتنا بأهمية كبرية. كام أهنئ بهذه 
املناسبة السيد يوسف بن أحمد العثيمني األمني العام الجديد ملنظمة التعاون اإلسالمي، والسيد بندر الحجار الرئيس 

الجديد للبنك اإلسالمي للتنمية، وأمتنى لهام التوفيق. 

ينبغي علينا تعزيز العالقات االقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا

اإلخوة األعزاء، 

كام تعلمون، أكسبت اسرتاتيجية اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري املصادق عليها عام 2012، زخاًم جديًدا 
اآلليتان  تعمل  منذ عام 1984.  السقف  انقطاع تحت هذا  بال  املستمر  والتجاري  االقتصادي  التعاون  ألنشطتنا يف 
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التنفيذيتان لالسرتاتيجية، وهام مجموعات العمل ومتويل مشاريع اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري، بشكل 

ناجح. تجمع مجموعات العمل القطاعية خرباء الدول األعضاء يف مجاالت التعاون املنصوص عليها يف االسرتاتيجية، 

وتسهم يف تبادل املعلومات والخربات بني دولنا. وعىل األخص يتمتع تطبيق التوصيات السياسية التي متت مناقشتها 

وإقرارها يف مجموعات العمل، بأهمية كبرية من أجل تحقيق بلداننا الفائدة األعظم من هذه االجتامعات. أدعو 

البلدان األعضاء إىل االستفادة بشكل فعال من مجموعات العمل ومتويل مشاريع اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي 

والتجاري. 

وعىل نفس املنوال، ينبغي علينا تعزيز العالقات االقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بني بلداننا. ومن خالل 

حجم التجارة البالغ 347.1 مليار دوالر عام 2015، نكون قد بلغنا نسبة تجارة داخل املنظمة تتجاوز 20 %.

العرشة  األعوام  املنظمة خالل  داخل  البينية  التجارة  بنسبة 6 % يف حجم  زيادة  إىل  الجديد  العمل  برنامج  يهدف 

القادمة. أعتقد أن هذا الهدف متواضع. عند أخذ إمكانيات بلداننا يف مجال التجارة بعني االعتبار ، ميكننا أن نرفع من 

خالل الخطوات التي سنقدم عليها نسبة التجارة البينية داخل املنظمة إىل مستوى 30 %. ويف هذا الخصوص، ال بد 

من تفعيل نظام التجارة التفضيلية بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، وهو أهم مرشوع للجنة التعاون 

االقتصادي والتجاري يف مجال التجارة. ومن أجل وضع النظام حيز التطبيق، أدعو البلدان األعضاء املعنيني إىل إرسال 

جداول االمتيازات املحّدثة إىل اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري. وأناشد الدول األعضاء بزيادة ومواصلة 

دعمهم ملعهد املواصفات واملقاييس للبلدان اإلسالمية. 

كام تذكرون، اقرتحت يف كلمتي التي ألقيتها يف القمة اإلسالمية الـ13 تأسيس مركز تحكيم يف إسطنبول من أجل حل 

التجارة والصناعة والزراعة اإلسالمية دراسة  الغرف والبورصات الرتيك وغرفة  اتحاد  الخالفات. ويف هذا اإلطار، بدأ 

مبوجب قرار اتُّخذ يف االجتامع الـ32 للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري. أمتنى 

أن تُنجز هذه الدراسة برسعة.

ا أن مجموعة العمل املعنية بخفض الفقر يف اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري تناولت  أعترب من املهم جدًّ

قضيتي الالجئني والهجرة القرسية يف البلدان اإلسالمية. يجب علينا كدول إسالمية أن نجعل بلداننا أشد قدرة عىل 

التحمل يف مواجهة األزمات الناشبة عىل الصعيد العاملي. ويف هذا السياق، يوفر لنا التمويل اإلسالمي، مبوقفه املعتمد 

أنا عىل قناعة بأن مفهوم  التي يوليها للمبادئ األخالقية، حلواًل ستكون عالًجا لألزمات.  عىل املمتلكات، واألهمية 

التمويل التشاريك يف قطاع التمويل سيكون صائبًا أكرث من اإلقدام عىل خطوة تركز عىل وحدة العملة وحتى عىل 

ا بنسبة 15 % سنويًّا من عام 2009 وحتى 2015. بلغ حجم التمويل  الذهب. حقق حجم سوق التمويل اإلسالمي منوًّ

اإلسالمي العاملي 2.1 تريليون دوالر عام 2015. 

لكن إمكانيات هذا النظام أعىل بكثري من األرقام الحالية. هناك توقعات بأن تبلغ 7 تريليونات دوالر. بناًء عىل أهمية 

املنظمة"  األعضاء يف  البلدان  إسالمية يف  اسرتاتيجية متويل  "تطوير  عنوان  تحديد  ا  الصواب جدًّ أعترب من  القضية، 

موضوًعا للجلسة الوزارية لتبادل اآلراء هذا العام. 
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كام أنني أمثّن أعامل منتدى بورصات األوراق املالية الذي يعمل يف مجال التعاون املايل يف إطار اللجنة الدامئة للتعاون 
السابقة،  اللجنة. وكام ذكرت يف خطابايت  املال يف  رأس  الناظمة ألسواق  املؤسسات  والتجاري، ومنتدى  االقتصادي 
فإننا نتابع عن كثب األعامل الرامية لتأسيس بورصتي األوراق املالية والذهب يف اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي 

والتجاري. آمل أن تُنجز كل هذه األعامل خالل فرتة قصرية بإذن الله، وتُقدم لتستفيد منها بلداننا. 

بهذه األفكار أختتم كلمتي، وأود أن أعرب لكم مرة أخرى عن سعاديت الستضافتكم يف إسطنبول، مدينتنا الجميلة. أمتنى 
أن تحمل الدورة الـ32 للّجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري الخري للبلدان األعضاء، وأحيي جميع املشاركني مرة 

أخرى من كل قلبي. كان الله يف عوننا جميًعا. دمتم يف خري وسالمة.  
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منتدى التعاون الدويل – الدورة الـ7 لقمة البوسفور – إسطنبول – 29 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

 علينا االنتقال إىل منوذج
"االقتصاد القائم عىل أساس اإلنسان"

السادة رؤساء الجمهوريات، معايل الوزراء، املشاركون الكرام ، الضيوف األعزاء، أحييكم بتحية متلؤها املشاعر القلبية 
واملودة والتقدير. أمتنى النجاح للدورة الـ7 لقمة البوسفور املنعقدة بشكل منتظم منذ عام 2009 من جانب منتدى 

التعاون الدويل. أرحب بضيوفنا الذين رشفوا بلدنا ومدينة إسطنبول بحضورهم مبناسبة انعقاد القمة. 

تقع إسطنبول يف منطقة مركزية من العامل الذي يعيش مخاض مرحلة إعادة التكوين. أعتقد أن القمة التي سنناقش 
خاللها مستقبل وأهداف العامل تنعقد يف املكان املناسب سواء من ناحية موقعه أو روحه. أعترب هذه القمة فعالية 
السياسية واالقتصادية يف منطقتها. وأشكر منتدى  للدبلوماسية  قاطرة محركة  تعد  التي  تركيا،  منسجمة مع رؤية 
التعاون الدويل، الذي يعقد هذه القمة بانتظام منذ 7 سنوات. كام أتوجه بالشكر منذ اآلن إىل جميع من سيقدمون 

إسهاماتهم إىل القمة بآرائهم وخرباتهم ومقرتحاتهم وانتقاداتهم.
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أعتقد أن هذا النوع من أرضيات التعاون وتبادل اآلراء يتمتع باألهمية يف فرتة يواجه فيها العامل ومنطقتنا مشاكل 
التي تشكل وسيلة  البوسفور،  تزيد وتتواصل فعالية قمة  أن  أمتنى  يوم.  جديدة وأكرب من سابقاتها مع مرور كل 

لتعاون وثيق بني بلدان املنطقة وقطاعاتها الخاصة، خالل األعوام القادمة. 

فخامة رؤساء الجمهوريات، الضيوف الكرام،

أرى أن جلسات القمة لهذا العام ستناقش بشكل رئييس املقرتحات والتهديدات املتعلقة باملستقبل. بطبيعة الحال، 
عند الحديث عن املستقبل فإن أول ما يخطر عىل البال هو التكنولوجيا. تأيت التطورات الحاصلة يف التكنولوجيا عىل 
ا أن تلعب دوًرا  رأس العنارص األساسية يف تغري العامل خالل القرنني املاضيني. وبعد أن أنشأت ماضينا، من الطبيعي جدًّ

مؤثرًا يف مستقبلنا أيًضا. 

ويف الحقيقة، تثري قدرة التكنولوجيا عىل التغيري اإلعجاب. ما شهدناه من تغيريات يف هذا املجال حتى اليوم كانت 
يف معظمها تطورات زادت راحة اإلنسان وسّهلت معيشته. فاالبتكارات يف كافة املجاالت من املواصالت حتى الصحة 
التكنولوجيا. عىل سبيل  واالتصاالت والتعليم، ال ميكن مقارنتها باملايض، وهي تحيط بحياتنا عرب وسائل من إنتاج 
املثال، أدى التشخيص املبكر بفضل تقنيات التصوير املتطورة يف الصحة واملعالجة دون أمل أو إسالة دم، إىل إنهاء 
فرتات حافلة باألوجاع نتيجة األمراض. فتحت الدروس املنفذة عن طريق السبورات الذكية واالتصال عن بعد مرحلة 
جديدة يف مجال التعليم. وميكن إيصال معلومات بحجم مكتبات خالل فرتة قصرية من أي مكان يف العامل إىل مكان 
آخر يف اللحظة نفسها، بواسطة اإلنرتنت. وعوًضا عن البوصلة البدائية التي كان البحارة يضطرون الستخدامها يف 
رحالتهم أصبح الناس قادرين عىل الوصول بسهولة إىل العنوان املطلوب بواسطة برنامج املالحة يف الهواتف الذكية، 

بل إنهم اشرتوا سيارات تسري دون سائق. 

ومع أن الجميع ال يصلونها يف ظروف متساوية، إال أن توسيع التكنولوجيا لنطاق تأثريها برسعة حقيقة ال غبار عليه. 
وهذا ما يجعل تنافس اإلنسان مع التكنولوجيا أمرًا ال مفر منه. فالكثري من األمور التي سمعنا بها يف أفالم الخيال 
العلمي والعنارص الخيالية يف اآلداب بدأت تظهر أمامنا تدريجيًّا كحقائق ملموسة. ففي اليابان هناك مزارع تُدار 
البرش  الروبوتات مكان  التي تعمل فيها  الروبوتات بشكل كامل تقريبًا. وتنترش عىل نحو متزايد املصانع  بواسطة 
يف خطوط اإلنتاج. بدأ استخدام الطائرات املسرية يف جميع املجاالت تقريبًا مبا يف ذلك توصيل الطلبات املرسلة إىل 

األسواق واملطاعم واملحالت التجارية. يقوم الناس بالتسوق عرب اإلنرتنت بنسب آخذة يف االرتفاع باستمرار. 

معاداة األجانب يف الغرب تثري املخاوف

كل هذه التطورات تحمل يف ثناياها تأثريات ملفتة يف الكثري من املجاالت بدًءا من التوظيف وحتى توزيع الدخل. 
انتشار استخدام التكنولوجيا هو واحد من األسباب التي ترفع تقديرات النمو التجاري العاملي دون نظريتها الخاصة 
بالنمو االقتصادي العاملي. تزايد الوعود يف انتخابات الكثري من البلدان بتقييد التجارة الدولية، هو مؤرش عىل اقرتاب 
نشوب حروب تجارية. ويلعب استخدام الروبوت يف اإلنتاج عوًضا عن القوة العاملة غري املاهرة، دوًرا كبريًا يف توسيع 

فارق جودة املعيشة بني األغنياء والفقراء، عىل األخص يف البلدان املتقدمة. 
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عند النظر إىل املشهد العام والتوجهات، ميكننا القول إن العامل دخل يف طريق ال رجعة منه. ومن هذه الناحية، أعترب 
عقد قمة البوسفور العام الحايل تحت عنوان "املستقبل العاملي واألهداف العاملية"، خياًرا صائبًا، بعد أن عالجت يف 

العام املايض موضوع "فقر أقل، ورخاء أكرث".

الضيوف الكرام،

عند العمل عىل زيادة الرخاء، ال يصبح تقليل الفقر تطوًرا ميكن أن يتحقق من تلقاء نفسه. ألن عاملنا مضطر ملواجهة 
املزيد من اآلالم الناجمة عن الظلم الظاهر يف كل املجاالت. من جهة، هناك من يدفعون النقود ويذهبون يف سياحة 
إىل الفضاء، ومن جهة أخرى توجد رشائح واسعة، بالقرب من هؤالء، تفقد عملها لصالح الروبوتات واإلنرتنت. من غري 
املمكن يف مثل هذا العامل تحقيق منو اقتصادي مستدام. سيشعر العامل باستخدام التكنولوجيا والتوجه لتحديد األجور 
بعنف أكرث خالل الفرتة املقبلة. ومام يُتداول اليوم يف البلدان املتقدمة أن الكثري من الشباب الذين يبدأون مرحلة 
جديدة من الحياة يضطرون إىل العمل بأجور أقل مقارنة مع آبائهم وأمهاتهم، وإىل القبول مبستوى أدىن بكثري من 

الرخاء. نرى مًعا مناذج عن النتائج السلبية التي تؤدي إليها هذه التطورات عىل الدميقراطيات.

طّورت املجتمعات الغربية سياسات كراهية يف مواجهة املهاجرين واألجانب الذين تعتربهم تهديًدا عىل مستويات 
الرخاء الحالية، وبدأت هذه السياسات تأرس قادة هذه البلدان أيًضا. تركيا هي البلد األكرث تعرًضا ملثل هذه السلبيات 
وعىل أوسع نطاق. عىل سبيل املثال، منذ عام 2001، حني بدأت موجة معاداة األجانب واإلسالميني باالرتفاع، نُفذ 
416 اعتداًء عىل املساجد واملسلمني يف أملانيا وحدها. 46 من هذه االعتداءات وقعت يف األشهر ال9 األوىل من العام 
الحايل. يشكل مواطنونا املقيمون يف أملانيا الرشيحة األكرث عرضة واألكرث ترضًرا من هذه الهجامت. ستتزايد وتتواصل 

هذه االعتداءات بفعل الدعم السيايس املتزايد يوًما بعد يوم.

من جهة أخرى، لن يندهش أحد من قيام الحمالت الجارية اليوم ضد املهاجرين، بعد مدة، باستهداف الروبوتات 
التي تُعترب تهديًدا عىل رخاء املجتمعات الغربية أيًضا. هذا الحال يظهر أن الدميقراطيات لن تستطيع الصمود دون 
الرخاء وتخفض  ترفع مستوى  تطورات  أمام  الطريق  اإلنسان،  ودون متهيد  نحو  تكنولوجيات موجهة  إىل  التوجه 

مستوى الفقر. 

علينا تفضيل االقتصاد اإلنتاجي

الحظوا أن أكرث الوسائط تطوًرا تُستخدم يف أكرث تقنيات اإلنتاج تعقيًدا يف البلدان املتقدمة بالعامل اليوم. لكن عند 
النظر إىل البلدان نفسها نجد أن اقتصاداتها مرتبطة مببيعات املساكن، وأن الناس يوِدعون ثرواتهم يف هذه املجاالت. 
اعتيادية  السلبية، وسائل سياسة  الفائدة  مثل  األمس،  أحد حتى  بال  تكن تخطر عىل  التي مل  اإلجراءات  أصبحت 
للمصارف املركزية يف البلدان املتقدمة. وعىل الرغم من كل ذلك، ال تتمكن البلدان املتقدمة من تجاوز السد الذي 

تواجهه يف مسألة النمو االقتصادي. فهي تبحث عن العالج يف مكان آخر، ألن تشخيصها خاطئ يف األصل. 

البرش فقط هم من يطرحون  الطلب.  التمويل  أدوات  الروبوتات وال  تنتج  الطلب. ال  االقتصاد مبنية عىل  طبيعة 
أو باألحرى عرب توسيع إمكانيات عيش اإلنسان يف  النمو املستدام مير عرب اإلنسان،  الطلب. هذا يعني أن طريق 
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طأمنينة ورخاء. باختصار، اإلنسان نفسه، إضافة إىل التفوق التكنولوجي، هو من سيحدد الرابح يف التجارة والحرب 
اإلنتاج  يدعم  مايل  نظام  تأسيس  عاملي سليم دون منو سكاين، ودون  بناء مستقبل  القادمة. ال ميكن  الفرتة  خالل 
واالستثامر، ودون تبني فكر يتخذ العدل أساًسا له يف كافة املجاالت. وخالل هذه املعركة، مبا أنه ليس يف اإلمكان 

حظر التكنولوجيا، فإن الطريق األصوب هو تطوير أساليب تحقق االنسجام معها.

الضيوف الكرام، 

كام هو الحال يف كل األوقات وكافة املجاالت، التعليم هو أهم أداة ميكنها إيصال فرص العمل التي توفرها التكنولوجيا 
ناحية  من  الحرة  التجارة  اتفاقيات  أهمية  يف  شك  ال  الجديد.  العاملي  النظام  يف  املجتمع،  من  واسعة  رشائح  إىل 
توفري إمكانية الوصول الرخيص إىل الكثري من املنتجات. لكن فتح جميع األبواب عىل التعليم بهدف إعداد الناس 
الذين فقدوا أعاملهم جراء هذا السبب، من أجل املستقبل يحمل يف طياته أزمات جديدة يصعب تجاوزها. وألن 
التكنولوجيا ستسيطر تدريجيًّا عىل الكثري من األعامل التي ينجزها عامل غري مهرة، ينبغي البحث عن سبل إكساب 
التعليمي تهدف إىل  التطبيقات الجديدة دخلت املنهاج  مهارات جديدة لإلنسان. ففي بالدنا هناك مجموعة من 

زيادة قدرتنا عىل املنافسة يف االقتصادات الذكية. 

يف هذا اإلطار، هناك قضية هامة أخرى يتوجب علينا الرتكيز عليها وهي اإلنتاجية. أود أن ألفت االنتباه هنا إىل 
نقطتني. هل سرنكز عىل االقتصاد اإلنتاجي، أم سيكون خيارنا اقتصاد التبذير؟ مع األسف، اقتصاد التبذير ينترش اليوم 
انتشار النار يف الهشيم. هناك أرس ميتلك كل فرد منها سيارته الخاصة. هذا اسمه اقتصاد التبذير. لكن عند االنتقال 
إىل االقتصاد اإلنتاجي ستربز االستثامرات إىل الواجهة. حيثام توجد االستثامرات سيتوفر التوظيف، وسنتحول إىل بلد 

منتج. عندما تدور عجلة االقتصاد هذه تزداد املنافسة ويتحقق النمو. 

بحسب توقعات األمم املتحدة عام 2014، فإن الحاجة العاملية للغذاء عام 2050 ستكون أكرب مام هي عليه اليوم 
بنسبة 60 % تقريبًا. وهذا يشري إىل رضورة حصولنا عىل كمية أكرب من املنتج من املساحة نفسها من األرض. لكن من 
جهة أخرى، وبحسب تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، فإن ثلث األغذية املنتجة عامليًّا تتحول إىل 
فضالت. يبلغ اإلرساف الغذايئ حوايل 222 مليون طن سنويًّا يف البلدان املتقدمة، وهذا يعادل تقريبًا اإلنتاج الغذايئ 
السنوي البالغ 230 مليون طن يف إفريقيا جنوب الصحراء. األمر الذي يجعل من التوفري، أحد أسس االقتصاد املوجه 

نحو اإلنسان، أمرًا ال مفر منه.

ينبغي تطوير فعاليات اقتصادية دون فقدان القيم اإلنسانية

سيكون "التمدن" واحًدا من التطورات الهامة، التي ستؤثر عىل حياة اإلنسان يف املستقبل القريب. من املنتظر أن ترتفع 
نسبة السكان املقيمني يف املدن من 54 % عام 2015 إىل 66 % عام 2050، يف العامل بشكل عام. ويف بلدنا أيًضا بلغت نسبة 
السكان املقيمني يف املدن 88 %. تتطلب زيادة التمدن منا تطوير وجهات نظر جديدة يف كافة املجاالت، ويف طليعتها 
املواصالت والتعليم والصحة والبيع بالتجزئة والخدمات. سيكون االنتقال من منوذج "اإلنسان املوجه نحو االقتصاد" إىل 

"االقتصاد املوجه نحو اإلنسان" أهم تراث ميكن أن نورثه لألجيال القادمة. ولهذا نقول "أحي اإلنسان لتحيا الدولة".
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سيواصل الهاتف واإلنرتنت يف الفرتة القادمة تعزيز موقع البنية التحتية األساسية لالقتصاد أيًضا، كام هو الحال يف 
جميع نواحي الحياة. يحتل التعليم يف بلدنا املرتبة األوىل عىل صعيد مشاريع املعلومات واالتصاالت بنسبة 45 %، 
الطريق  أننا نسري عىل  املواصالت بنسبة 11 %، وهذا ما يشري إىل  بنسبة 32 %، ثم قطاع  العامة  الخدمات  تتبعه 
الصحيح. تشكل إمكانيات االتصال فرصة شديدة األهمية يف حل مشاكل املجتمعات اإلنسانية املكتظة واملضطرة 
إىل العيش مًعا جراء التمدن. وبالنتيجة، ينبغي علينا البحث عن سبل تطوير فعاليات اقتصادية دون فقدان القيم 

اإلنسانية. وهذا ما يجب أن نفعله يف إطار الحضارة العريقة التي ورثناها، وإال سنضيع الطريق ونفقد االتجاه.

البلدان املتقدمة يف  ينبغي علينا أن نحافظ عىل خصوصيتنا وحريتنا حتى ال نتعرض بشكل أكرب ملشاكل تواجهها 
الوقت الحايل. 15 يوليو/ متوز بالنسبة لنا هو اسم للكفاح. أظهر شعبنا أنه سيحمي استقالله ومستقبله ودميقراطيته 
وإرادته ولو كان الثمن حياته، وهذا ما منحنا جميًعا األمل من أجل املستقبل. كونوا عىل ثقة أن طريق تركيا اليوم 

ممهد وُمنار أكرث مام كان عليه صباح 15 يوليو/ متوز.

ألفت االنتباه يف اآلونة األخرية إىل مسألة الذهب باستمرار، وسأواصل ذلك. كام يتوجب علينا تخليص أسواقنا من 
ضغط أسعار الرصف. ينبغي علينا البحث عن سبل االستدانة بالعملة املحلية، عندما نستدين. يلجأ الكثري من مراكز 
التسوق يف عموم تركيا إىل أسلوب تأجري املحالت التجارية بالعملة األجنبية. أصبح التأجري بالعملة األجنبية مشكلة 
للغاية ويوشكون عىل  املحالت ظروفًا صعبة  يعيش أصحاب  التسوق هذه  األهمية. بسبب ترصف مراكز  شديدة 
اإلفالس. يجب اتخاذ بعض الخطوات الجديدة يف هذا الخصوص. علينا أن نتجاوز هذه الفرتة مًعا يف جو من التضامن. 
واجه هذا الشعب يف الوقت نفسه أكرث املحاوالت االنقالبية نذالة، وأخبث مساٍع لالحتالل، وأكرث هجوم إرهايب دموي 

يف التاريخ الحديث، ومتكن من اجتيازها كلها بنجاح. ومن املؤكد أنه سيحل مشاكله األخرى. 

أوروبا ليست قطعة نادرة

الضيوف الكرام،

مبوجب موقعها الجغرايف واملكتسبات التاريخية التي حققتها، تعترب تركيا جزًءا طبيعيًّا من كل كيان مركزه أوروبا 
وآسيا وإفريقيا. وألنه مل يتمكن من رؤية هذه الحقيقة الواضحة، وإن رآها فإنه لن يستطيع تقبلها، مع األسف، أرص 
االتحاد األورويب عىل وضع العيص يف عجالت مفاوضات العضوية الكاملة. يجرب االتحاد األورويب تركيا عىل االنتظار 
عىل بابه منذ 53 عاًما. أيها االتحاد األورويب، لست قطعة نادرة. لن تفلح أبًدا يف إنهاء تركيا عرب ما متارسه من ضغوط. 
تركيا بلد يثق بنفسه قوي املوارد. سنعمل أضعاف ما نعمله اليوم، لكننا لن نخضع لكم أبًدا. لسنا بلًدا ينحني أمام 
اإلمالءات األيديولوجية. بينام ال يستطيع األوروبيون العناية بـ200-300  الجئ، ينبغي عليهم أال ينسوا أن هذا البلد 

يأوي مبوارده الخاصة 3 ماليني الجئ. 

القرار األخري للربملان األورويب هو إقرار من جانبه بالذات بهذه الحقيقة التي نعيشها منذ سنوات. من املؤكد أننا 
شعرنا بالحزن الستخفاف االتحاد األورويب برتكيا بهذا الشكل. ومع ذلك، مل نغلق دفرت االتحاد األورويب. لكن املشهد 

أمامنا ال يسمح لنا أن ننجر مع التطلعات اإليجابية يف هذا الخصوص حاليًّا.



102

ال ينسنّي أحد أن الكثري من البدائل موجودة أمام تركيا. سنواصل طريقنا من خالل اختيار أحد هذه البدائل، التي 
نواصل مباحثاتنا معها.

قبل قليل، تطرق رئيس جمهورية شامل قربص الرتكية إىل قضية هامة هنا. مياطلوننا منذ سنني بخصوص قربص. هل 
تعلمون ماذا يريدون؟ يقولون "سلمونا قربص بالكامل، وال تتدخلوا بأي يشء"، هذا هو الهدف. أقول لهم أن يرتووا، 
فدماء شهدائنا سالت هناك. ولهذا ال ميكنهم أبًدا تحقيق هدفهم. البعض يتوجهون بال خجل أو حياء إىل اجتامعات 
الشكل،  بهذا  علم  لهم  يكون  أن  ميكن  ال  بأكملها.  قربص  جزيرة  إىل  ترمز  أعالًما  يحملون  وهم  األورويب  االتحاد 
فجمهورية شامل قربص الرتكية قامئة هنا. إنهم ميثلون إدارة جنوب قربص الرومية فقط، يف الشامل هناك جمهورية 

تركية. يجب عليهم أن يبرصوا ذلك جيدا.

العام والخاص واألفراد،  القطاعني  الدول األعضاء ومؤسسات  التفكري يف تأسيس منصة تجارية جديدة تضم  ميكننا 
توفرها  باستخدام تسهيالت  إلكرتوين متاًما  التي ستعمل يف وسط  املنصة  إنشاء هذه  بلدنا. ومن أجل  مببادرة من 
التكنولوجيا، اليشء الوحيد الذي نحتاجه هو اإلرادة املشرتكة لحوايل 60 دولة من العاملني اإلسالمي والرتيك. سيتم 
دخول نظام هذه املنصة التجارية عن طريق رموز ثابتة للبضائع والخدمات، وسيكون بإمكان البلدان التي تضمها 

املنصة الوصول إىل البضائع والخدمات املتوفرة يف كل بلد بأقل كلفة وأرسع وقت. 

للبلدان  اللوجستية  األنظمة  تكامل  الحايل من خالل  العاملي  التجاري  النظام  كيان مستقل عن  إنشاء  املمكن  من 
األعضاء، ونظام الدفع املشرتك، واألدوات املالية املشرتكة التي ستُستخدم يف هذا النظام، وتوحيد املعايري مثل اللغة 
التجارية املشرتكة. نحن عىل ثقة بأن هذه املنطقة الكبرية، التي يكيد لها الجميع، قادرة عىل تشكيل بنيتها التحتية 
االقتصادية والتجارية، إذا شاءت. هذه املنصة التجارية التي حددُت معاملها، ميكن أن تشكل نواة اتحاد اقتصادي 
أكرب. ويف الواقع، ينبغي رؤية هذا النوع من املبادرات عىل أنها كيانات جديدة تكسب الكيانات الحالية ديناميكية 

وتضخ فيها ماء الحياة، أكرث من كونها كيانات بديلة لها. 

أنا عىل ثقة بأن قمة البوسفور ستناقش هذا النوع من القضايا بالتفصيل. أود اإلعراب عن سعاديت برؤية اإلقدام عىل 
أول خطوة لصياغة نص اتفاق عاملي موجه نحو السالم ومسمى باملجلس العاملي، كواحد من أهداف القمة. أمتنى 
مرة أخرى أن تحمل القمة التي ستناقش إمكانيات التعاون العاملي واإلقليمي بكل أبعادها، الخري. أرحب مجدًدا 

بضيوفنا وأصدقائنا وإخوتنا املشاركني يف القمة كافة، وتفضلوا بقبول موديت وتقديري. دمتم بخري وسالمة.
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ملتقى الجمعية العامة الـ ٣0 ملجلس العالقات التجارية الخارجية – إسطنبول – 24 ديسمرب/ كانون األول 2016

 من يؤجلون استثامراتهم ومشاريعهم
يقفون يف صف واحد مع من يهاجمون اقتصادنا

الكرام،  الضيوف  األعامل،  الخارجية، حرضات ممثيل عامل  التجارية  العالقات  أعضاء مجلس  السادة  الرئيس،  السيد 
أحييكم بأحر املشاعر القلبية واملودة.

أمتنى أن يحمل ملتقى الجمعية العامة الـ30 ملجلس العالقات التجارية الخارجية الخري لبلدنا وشعبنا ورجال أعاملنا 
ولكل السادة األعضاء يف املجلس. الجمعية العامة الـ30 تعني ثالثني عاًما. وبعبارة أخرى، تعني أن املجلس يعمل 
ويجتهد ويبذل الجهود منذ 30 عاًما من أجل تطوير ومنو تركيا وزيادة إنتاجها، وبيعها املزيد من البضائع والخدمات 
للخارج. أتوجه بالشكر إىل جميع من يعملون تحت سقف مجلس العالقات التجارية الخارجية، ومن يبذلون الجهد 

بهدف تطوير عالقاتنا االقتصادية الخارجية.
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أمتنى النجاح إلدارة مجلس العالقات التجارية الخارجية، التي ترافقني تقريبًا يف جميع جواليت الخارجية، ولرؤساء 
مجالس العمل واألعضاء. وأود التأكيد عىل وجه الخصوص بأنني سأواصل الوقوف إىل جانبكم وتقديم الدعم لكم 

مستقبال، كام كنت أفعل حتى اليوم. 

الوصول إىل هدفنا يف تحقيق تجارة خارجية بحجم تريليون دوالر، ودخل قومي بقيمة تريليوين دوالر،  ال ميكننا 
ودخول مصاف أكرب 10 اقتصادات يف العامل، إال من خالل العمل مًعا. ويف الحقيقة فإن رجال األعامل وعىل األخص 
أعضاء مجلس العالقات االقتصادية الخارجية، يأتون يف طليعة الرشائح األكرث التزاًما ووفاًء ألهدافنا لعام 2023. ولهذا 

أتوجه إليكم بشكري.

لن ينىس شعبنا أبًدا رجال أعاملنا ومستثمرينا، الذين وثقوا ببلدهم وقدموا تضحيات من أجله يف أوقاته العصيبة. 
ولهذا فإن هذه األيام شديدة األهمية بالنسبة لكم. تضع عىل عاتقكم وعاتق الدولة مهاما جسيمة بخصوص إفشال 
الهجامت عىل االقتصاد الرتيك. ويف هذه الفرتة الخطرية، جميع من يؤخرون استثامراتهم ومشاريعهم، هم يف نظري، 

يقفون يف صف من يهاجمون اقتصادنا. 

قدمت حكومتنا الكثري من الدعم اإلضايف لعامل األعامل وصناعنا وحرفيينا، بدًءا من اإلعفاء الرضيبي والسجيل حتى 
تسهيالت القروض. ويف املقابل، كل ما ننتظره من عامل األعامل هو ترسيع دوران عجلة االقتصاد وإنعاش السوق. ألن 
أهم سبب يف املشكلة القامئة حاليًّا هو أن الجميع يف وضعية االنتظار. ومن هذه الناحية، ليست دعوتنا لـ"االستنفار 

الوطني" عن عبث. هذا الجو يغذي ويدعم الهجامت عىل اقتصادنا، مبا يف ذلك املضاربات يف العملة األجنبية.

العزم نفسه يف  نبدي  أن  اإلرهابية داخل وخارج حدودنا، يجب علينا  التنظيامت  أننا نشن حربًا شعواء عىل  كام 
مواجهة الهجامت التي تستهدف اقتصادنا. وينبغي أن يكون األبطال املضحون بأغىل ما عندهم ويبذلون أرواحهم 
من أجل الدفاع عن بلدهم وشعبهم، مثااًل يحتذى ملن يتوجب عليهم استخدام رؤوس أموالهم يف سبيل الغاية نفسها. 

هناك مساعٍ لتوجيه مسار اقتصادنا عرب مضاربات سعر الرصف

إخويت،

عندما بدأ الهجوم عىل اقتصادنا عن طريق سعر الرصف، وجهت نداًء إىل شعبنا، وبطبيعة الحال إىل رجال أعاملنا 
بالتحويل إىل اللرية الرتكية. أعلم أن البعض استهزأ بندايئ هذا، مع أن هناك حقيقة نعيشها منذ أزمة عام 1994. 
تسعى بعض الجهات إىل توجيه مسار اقتصادنا عرب مضاربات سعر الرصف. ليس هناك أي سبب اقتصادي عقالين وراء 
هذه املضاربات، الغاية منها إعداد أرضية من أجل تنفيذ هجمة سياسية. تُحاك املكيدة نفسها لبلدان أخرى كروسيا 
والصني وأذربيجان. لكننا سنحبط هذه املكائد. سنتخلص من ضغوط أسعار الرصف علينا عرب االنتقال إىل التعامل 

بالعملة املحلية يف التجارة الخارجية.

التدابري الالزمة يف مواجهة  الـ14 املاضية، كانت هناك مساٍع عديدة إليقاعنا يف هذا الفخ. اتخذنا  خالل السنوات 
جميع هذه املكائد، التي عرف بها الشارع أو مل يعرف، وأحبطنا املؤامرات. يف عام 2009 فقط شهدنا انكامًشا مل يكن 
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ناجاًم عنا، وإمنا بتأثري األزمة االقتصادية العاملية متاًما. رأينا خالل 3 أعوام ونصف العام املاضية أن كل الهجامت التي 
استهدفت بلدنا جرت عرب جهود إثارة أزمة اقتصادية.

أعامل  أن هناك رجال  ونرى  االقتصاد".  يجمد  تستهلكوا ليك  "ال  يقولون؟  كانوا  ماذا  غيزي،  منتزه  أحداث  تذكروا 
ينفذون مشاريع هامة بالنسبة لبلدنا، بني املستهدفني يف املحاولة االنقالبية األمنية - القضائية يف 17-25 ديسمرب/ 
كانون األول. من الواضح للعيان أن الغاية األساسية للحمالت الرامية إىل تشويه صورة بلدنا هي اإلرضار بصادراتنا 
وسياحتنا. ولو أن شعبنا مل يحِم اقتصاده عرب تحويل 12 مليار دوالر إىل اللرية الرتكية، لحاولوا أن ميارسوا اللعبة نفسها. 

لكن الشعب استجاب فوًرا لندائنا، ورصف كل ما ميلكه من عملة أجنبية ليدخلها إىل السوق. 

يجب علينا أن نتخذ موقًفا حازًما ونتحىل بالصرب يف مواجهة التقلبات يف أسعار الرصف خالل اآلونة األخرية، متاًما 
"تنفيذ  منكم  أطلب  ولهذا  السابقة.  الهجامت  يف  اتخذناها  التي  وكالتدابري  متوز،  يوليو/   15 يف  شعبنا  فعل  كام 
االستثامرات"، و"التعامل باللرية الرتكية"، و"اإلنتاج والتصدير وتوفري فرص العمل". ألن هذه األمور هي الرتياق املضاد 

للسم الذي يحاولون دسه لنا. 

أؤكد باستمرار رضورة خفض أسعار الفائدة. وأعيد القول هنا، يجب خفض الفائدة، مبا يف ذلك مصارف القطاع العام. 
ملاذا؟ ينبغي علينا خفض الفائدة لتمهيد الطريق أمام املستثمر. يجب أن نشجع املستثمرين حتى نوفر التوظيف 

واإلنتاج واملنافسة. 

أموال  يبيع  أنه  أي  نفسه.  ماله  املدخرات، بدال من رأس  نقود أصحاب  التمويل؟ يستخدم  يفعل قطاع  ماذا  لكن 
املواطن إىل املستثمر. ويكسب الكثري من األموال ألنه يضع الفائدة بقيمة عالية ترتاوح بني 15 و17 %. هذه الحيلة 

غري مقبولة. عندما نتحدث عن هذه األمور يشعرون باالنزعاج. 

اليوم 20 مليار دوالر من أجل  أنفقنا حتى  أننا  اإلرهابية. كام  التنظيامت  األموال عىل مكافحة  الكثري من  نرصف 
الالجئني. أين ذلك الغرب الغني؟ أين حقوق اإلنسان؟ عندما يسقط حيوان صغري يف برك النفط يقيمون الدنيا وال 
يقعدونها، أليس كذلك؟ قارب عدد املوىت يف البحر املتوسط وإيجة عىل 6 آالف، وال يتخذ مجلس الالجئني أي تدبري، 

ويكتفي بإصدار البيانات. 

هناك وعود بذلها االتحاد األورويب لرتكيا بخصوص الالجئني. كان سيسدد 3 مليارات يورو حتى مطلع يوليو/ متوز 
الستخدامها من أجل الالجئني. وصل حتى اآلن 677 مليون دوالر فقط. لكننا لسنا بحاجة إىل أموال هؤالء. كام فعل 

شعبنا عىل مدى التاريخ، فهو لن يرتك إخوته السوريني محتاجني.

فرضوا علينا معاهدة سيفر، فرضينا مبعاهدة لوزان

يسقط منا شهداء خالل عملية جرابلس ومكافحة التنظيامت اإلرهابية، وهذا ما تنفظر له قلوبنا. لكن علينا أن نعلم 
أن هذا الرتاب بحاجة إىل الشهداء ليك يصبح وطًنا قويا. بذلك وصلت تركيا إىل هذه املرحلة. مل مُينح لنا هذا الوطن 
من فراغ. خالل فرتة عرشة أعوام سبقت تأسيس الجمهورية، تراجعت مساحة أراضينا من 3 ماليني إىل 780 ألف كيلو 
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مرت مربع. فرضوا علينا معاهدة سيفر، فرضينا مبعاهدة لوزان. بينام كنا الدولة األوىل يف العامل يف القرنني السابع عرش 

والثامن عرش، أصبحنا اليوم نعيش عىل ما تبقى من أرايض تلك الدولة. لكن ليكن معلوًما للجميع أن هذا الشعب 

ال يتخىل عن شرب من ترابه ألي دولة أو تنظيم إرهايب. 

األصدقاء األعزاء،

عندما نضع أمامنا حصيلة السنوات األربع عرشة املاضية يف االقتصاد، نعلم أن الركود يف اآلونة األخرية يلفت االنتباه. 

إذا كان جزء من أسباب الركود ناجم عن الحسابات السياسية، فإن جزًءا آخرا هو انعكاس لألزمات التي بدأت يف 

االقتصاد العاملي منذ 2008 واستمرت حتى اليوم. 

يف الحقيقة، عىل الرغم من جميع الكوارث التي واجهتها، تقف تركيا يف موقع ممتاز يف املشهد العام لالقتصاد العاملي. 

ا. ومع ذلك، فإن  خالل العامني املاضيني، إما أن حجم التجارة العاملي ينكمش، أو يواصل طريقه بزيادة بطيئة جدًّ

حصة تركيا يف حجم التجارة العاملية تتزايد بشكل مستقر. فحصتنا يف حجم التجارة العاملية البالغ 0.98 % عام 2009، 

ارتفعت إىل 1.07 % عام 2015، وبلغت يف الربعني األولني من العام الحايل 1.12 %. 

نشعر فعاًل بالحزن ألن صادراتنا انخفضت. لكننا عىل الرغم من هذه األرقام، رفعنا النسبة عىل الصعيد العاملي من 

0.89 % إىل 0.95 % يف الربع الثاين من العام الحايل. وكام ناُلحظ فإن الطريق مفتوح أمامنا.

تقدم دولتنا كل أشكال الدعم لرجال أعاملنا عن طريق املستشاريات التجارية وامللحقيات واملكاتب التجارية، التي 

تعمل يف 163 مدينة يف مختلف أنحاء العامل. كام أن املراكز التجارية، التي يعتزم مجلس املصدرين الرتيك افتتاحها يف 

11 بلًدا سوف تتيح إمكانيات أمام مصدرينا للعمل بشكل أسهل يف الخارج. 

اآلن صغرية  تبدو  حققناها  التي  اإلنجازات  فإن  أعاملنا،  ورجال  لبلدنا  بالنسبة  كبري  بشكل  ارتفعت  املعايري  وألن 

بالنسبة لنا. كان متوسط قيمة املشاريع التي نفذها متعهدونا يف الخارج 20 مليون دوالر عام 2002. ارتفع هذا الرقم 

اليوم ليتجاوز 100 مليون دوالر. األمر نفسه ينطبق عىل جميع معطياتنا االقتصادية تقريبًا. 

الذي  ما  وبالتايل  ضعف،  فيها  لدينا  التي  املجاالت  نفسه  الوقت  يف  لدينا  املتوفرة  األرقام  تظهر  الحال،  بطبيعة 

يتوجب علينا الرتكيز عليه. تظهر ثالثة أرباع نسبة عجزنا يف التجارة الخارجية عىل مستوى القطاعات الصناعية يف 

قطاعات الكيمياء والصيدلة واملنتجات املعدنية واآلالت والتجهيزات والتدوير. أما عىل صعيد البضائع، فعجزنا يف 

البضائع االستثامرية يساوي أكرث من ثلث إجاميل عجز التجارة الخارجية. وعىل نفس املنوال، تتجاوز نسبة منتجات 

التكنولوجيا املتقدمة يف عجز التجارة الخارجية 40 %. رسائل هذه املعطيات واضحة متاًما. إذا مل نركز عىل املنتجات 

املعتمدة عىل االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة، وذات القيمة املضافة العالية، لن يكون مبقدورنا الوصول إىل أهدافنا 

يف التجارة الخارجية. هذه الحقيقة تندرج أيًضا عىل القطاعات ذات األهمية القصوى بالنسبة ملستقبلنا، ويف طليعتها 

الصناعات الدفاعية. أنا عىل ثقة أننا سوف نغري هيكلة منتجاتنا وتجارتنا الخارجية إىل هذا االتجاه، خالل فرتة قصرية 

عرب التعاون بني الدولة والقطاع الخاص. 



107

إذا مل تكن جميع أنحاء مناطق الخليج والبلقان وشامل إفريقيا متخمة مبنتجاتنا من األغذية والنسيج واإللكرتونيات 
واألثاث واآلالت والتنظيف، فهذا يعني أننا نرتكب خطأً يف مكان ما، وأننا نرتك شيئًا ما ناقًصا. املناطق املذكورة هي 
بطبيعة الحال مجاالت تكامل اجتامعي وثقايف وبالتأكيد تجاري. ينبغي علينا أن نكون أصحاب كلمة عليا يف منطقتنا 
أواًل، حتى نتمكن من اكتساب القوة والشجاعة عىل االنتقال إىل املناطق األخرى. وكام هو الحال يف كل عمل، فإن 
أعتمد عليكم يف هذا  أنا  لياًل ونهاًرا.  الجهد  العمل، وبذل  املزيد من  العمل،  النجاح هنا واضحة وبسيطة:  وصفة 

الخصوص. 

تقدمنا عىل سلم ترتيب النمو االقتصادي من املرتبة 51 إىل 12

اإلخوة األعزاء،

ختاًما، هناك موضوع أود أن أشاطركم الحديث عنه. كام تعلمون، تم تعديل نظام الحساب الوطني املتعلق مبؤرشاتنا 
االقتصادية وفق نظام الحساب األورويب. ويف هذا اإلطار، جرى تصحيح املؤرشات االقتصادية الحالية، وإعادة نرشها. 
ومبوجب املنهج الجديد تم تعديل الناتج اإلجاميل القومي، الذي ارتفع يف وقت سابق إىل 800 مليار دوالر، ليصبح 

949 مليار دوالر، والدخل الفردي املرتفع إىل 10 آالف و800 دوالر، ليصبح 12 ألًفا و500 دوالر. 

وعىل غرار ذلك، جرى تعديل نسبة النمو االقتصادي البالغة 4.7 % منذ عام 2003، لتصبح 5.9 %. وبحسب هذه 
املعطيات، فإن تركيا تحتل املركز الثالث بعد قطر والصني من حيث نسبة النمو االقتصادي بني 2010-2015 ، بني 
البلدان التي يتجاوز دخلها القومي 100 مليار دوالر. بل إننا كنا يف املرتبة األوىل يف هذه القامئة عام 2013. ومبوجب 
الفرتة  النمو االقتصادي، يف  البلدان يف عني االعتبار تتقدم تركيا عىل سلم ترتيب  املنهج الجديد، عند وضع جميع 

املذكورة، من املرتبة 51 إىل املرتبة 12.

أنتم أناس تعرفون الوضع يف الخارج حق املعرفة. وأنا أيًضا، زرت الكثري من البلدان عىل مدى سنوات طويلة خالل 
جواليت الرسمية وزيارات العمل. قبل إجراء الزيارات، يعد الزمالء األرقام املعربة عن شكل اقتصاد البلد الذي سنزوره 
عىل شكل جدول، إضافة إىل الكثري من األمور األخرى. كنت أشعر حني أزور البلدان التي تبدو عىل الورق أكرث تقدًما 
وغنى وتطوًرا منا، أن هذه الجداول ال تتوافق مع املشهد الذي أراه. نواجه حالة مشابهة بخصوص أعضاء االتحاد 
األورويب أيًضا. هل تعتقدون أن االتحاد األورويب مل يضمنا إىل عضويته بسبب هذه املؤرشات؟ عىل اإلطالق. سبب 
عدم ضمنا لالتحاد األورويب سيايس وليس اقتصاديًّا. بسبب معتقداتنا ال يضموننا إىل االتحاد. يف الحقيقة، هم يعرفون 
حق املعرفة أن تركيا ستضفي عليهم القوة من جميع النواحي. بعض الساسة يرصحون بوضوح عن سبب عدم ضم 

تركيا لالتحاد األورويب. يقولون: "ال مُتنحون عضوية االتحاد األورويب ألنكم مسلمون". 

يهمش األوروبيون كافة العنارص التي ال تنتمي إليهم، وليس املسلمون فحسب. مبوجب قوانني االتحاد األورويب يجب 
ا  حتاًم عدم نفي وتهميش أي عنرص إثني. ما فعلته فرنسا بالغجر معروف للجميع. يتعرض الغجر ملعاملة سيئة جدًّ
يف الكثري من بلدان االتحاد األورويب. بينام نعيش نحن سوية مع إخوتنا الغجر. عىل سبيل املثال، أنا كربت وترعرعت 

مع إخويت الغجر يف منطقة قاسم باشا. هذا منوذج عىل التسامح. 
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عند مقارنة تركيا مع الكثري من البلدان التي نالت العضوية الكاملة يف االتحاد والتي يُقال إنها حققت كافة املعايري، 
يظهر أمامنا مشهد غريب. أعتقد أنكم أنتم أيًضا قد اكتشفتم هذا التناقض بني األرقام والحقائق. 

من جهة أخرى، ال مفر من تغري املعايري املتخذة أساًسا يف حساب اإلحصاءات، مع مرور الوقت. الكثري من خدمات 
االتصال والربامج الحاسوبية، التي مل تكن حتى موضوًعا لألحاديث إىل ما قبل ربع قرن، أصبحت جزًءا ال غنى عنه من 
الحياة اليومية يف عرصنا الحايل. وعىل نفس املنوال، خرجت خدمات ومنتجات إىل حد كبري من حياتنا، كانت تعترب 
شديدة األهمية يف املايض. عند وضع هذه التغريات يف عني االعتبار، فإن تحديثات اإلحصاءات املنفذة ستتيح لنا رؤية 
الوضع الحايل بشكل أصح، ووضع خطط أصوب بخصوص املستقبل. ما أُجري يف بلدنا هو تحديث من هذا النوع. 
املعطيات الجديدة ال تظهرنا أكرب مام نحن عليه. عىل العكس متاًما، تتيح لنا القدرة عىل تقييم وضعنا الحايل بشكل 
أصح. واألمور التي ندركها باألساس من خالل مالحظاتنا، نجد إمكانية التحقق منها اآلن عرب الطرق اإلحصائية. هناك 

مبدأ يقول "إن مل تكن تستطيع املوازنة فال ميكنك أن تحكم".

ينبغي علينا أن نجري قياساتنا بشكل صحيح حتى يكون حكمنا سلياًم. من هذه الناحية، أود التأكيد أنني اعترب 
االعرتاضات املطروحة بخصوص املنهج اإلحصايئ الجديد يف غري محلها، والتشديد عىل رضورة احرتام الجميع للعلم 

والحقيقة.

العالقات  الـ30 ملجلس  العامة  الجمعية  أختتم خطايب مبشاعر املودة والتقدير، أمتنى مرة أخرى أن يحمل ملتقى 
التجارية الخارجية الخري. دمتم بخري وسالمة.
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املؤمتر التاسع للسفراء – أنقرة – 9 يناير/ كانون الثاين 2017

لن نسمح أبًدا بتشكيل حزام إرهايب عىل حدودنا الجنوبية

حرضات النواب، السادة السفراء، السيدات والسادة، أحييكم بأرق املشاعر القلبية.

أود اإلعراب عن سعاديت الكبرية لاللتقاء بكم مبناسبة انعقاد املؤمتر التاسع للسفراء. أرحب بكم يف مجمع رئاسة 
الجمهورية، بيت الشعب وموطن النضال. 

أتوجه بالشكر مقدًما لضيوفنا الوافدين من الخارج، الذين رشفوا أو سيرشفون املؤمتر بحضورهم، عىل إسهاماتهم 
ومقرتحاتهم وأفكارهم. نحن سعداء الستضافتهم يف بلدنا مبناسبة هذه الفعالية الهامة والهادفة. أصبح هذا املؤمتر 
تقليًدا متبًعا، ويشكل أرضية تشاورية واسعة للغاية من أجل مؤسساتنا وهيئاتنا، باإلضافة إىل أجهزة وزارة الخارجية. 

أمتنى أن يحمل املؤمتر الخري لبلدنا وشعبنا ومنطقتنا والعامل بأرسه. 

أود يف بداية كلمتي التأكيد أنني أعترب املوضوع املحدد ملؤمتر العام الحايل صائبا للغاية. عام 2023، الذي سنحتفل 
فيه بالذكرى املئوية لتأسيس جمهوريتنا، سيكون حجر محك بالنسبة لشعبنا الذي ميتلك ثقافة الدولة عىل مدى آالف 
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األعوام. كام تعلمون، وضعنا أهدافًا كبرية وطموحة من أجل عام 2023. ونحن نتقدم بخطوات واثقة يف ظل هذه 
األهداف. سيكون عام 2023 بإذن الله قفزة تنقلنا يف الوقت نفسه إىل رؤيتنا لعامي 2053 و2071. وعىل الرغم من 
كل األزمات والكوراث يف العامل ومنطقتنا نرى أن هذه األهداف قابلة للتحقيق، ونعمل ليال نهارا لتحقيقها متحلني 

بـ"روح االستنفار الوطني".

يصادف عام 2023 يف الوقت نفسه الذكرى السنوية الـ500 لتأسيس وزارة خارجيتنا، التي وضعت أسسها "رئاسة الكتّاب" 
)املؤسسة املسؤولة عن الشؤون الخارجية يف الدولة العثامنية( عام 1523. أعلم أن األوساط املعجبة باملوهبة الدبلوماسية 
لرتكيا، تتخذ من هذه الخربة العريقة والصافية مثاًل يُحتذى. عىل غرار ذلك، أنا عىل ثقة بأنكم ستترصفون مبوجب الخربة 
التي تقتضيها ثقافة الخارجية املمتدة عىل مدى 500 عام، وثقافة الدولة املمتدة عىل مدى 2200 عام، بينام تقومون 
ا  بوظيفتكم التي تتطلب مهارة النّقاشني، وتقتيض العلم والجدارة والتضحية والثقة بالنفس. تقع عىل عاتق خارجيتنا حقًّ
مسؤوليات جسيمة يف مجال تحقيق أهداف بلدنا لعام 2023، ومتكنه من التحول إىل العب مؤثر عىل الصعيد الدويل. 

لستم أنتم فحسب، بل إن مؤسساتنا التي تنفذ رؤية تركيا يف السياسة الخارجية يف مجاالت مختلفة كوكالة التعاون 
والتنسيق، ورئاسة أتراك املهجر واملجتمعات ذات القرىب، وإدارة الكوراث والطوارئ، والهالل األحمر، ومعهد يونس 
أمرة، ووقف املعارف، ووكالة األناضول، تلعب أدواًرا يف غاية األهمية خالل هذه املرحلة. أنا عىل ثقة أننا سنحقق 
أهدافنا من خالل العمل يف جو من التعاون، واالستفادة من السنوات الست القادمة عىل أكمل وجه وأفضل شكل. 

حرضات السفراء،

ا ملنظمة "غولن" اإلرهابية، من  عندما وجهت الخطاب إليكم يف العام املايض مبناسبة هذا املؤمتر، أفردت مكانًا خاصًّ
بني الجهات العاملة ضد تركيا. قلت إن شبكة الرش هذه متتلك نهًجا خيانيًّا يفوق التنظيامت اإلرهابية األخرى. مع 
األسف، ما حدث ليلة 15 يوليو/ متوز أكد القلق الذي تحدثنا عنه، وأظهر أننا عىل حق. مام ال شك فيه أن املحاولة 
االنقالبية يف تلك الليلة ليست أول خيانة للدولة والشعب يف تاريخنا. لكن بالنظر إىل أهدافها ومنفذيها ونتائجها، 

هي أخبث وأوقح وأكرب خيانة. 

هذه عصابة تغلغلت داخل الدولة من خالل ادعاء اإلحسان والخدمة والحوار والتعليم، وأخفت نفسها بالخداع، 
وغصبت مال الشعب وأمالكه وأوالده، ونفذت أبشع عملية إرهابية يف تاريخنا. كل يشء قائم بضده. بقدر ما كانت 
الخيانة كبرية، بقدر ما كان انتفاض الشعب عظياًم. ليلة 15 يوليو/ متوز هبت تركيا بكل أبنائها، رجااًل ونساًء، شيوًخا 
وشبابًا، من جميع الرؤى. حمى الشعب يف تلك الليلة إرادته وحكومته ودولته، ولو كان الثمن حياته، وأحبط هذه 
املحاولة االنقالبية الخسيسة. استُشهد 248 من أبناء وطننا عىل يد االنقالبيني، 29 منهم يف محيط هذا املجمع. كام 

أُصيب 2193 من مواطنينا.

15 يوليو / متوز كان اختباًرا ألصدقائنا وحلفائنا

كلام أُعدت لوائح االتهام وكلام توالت اإلفادات واالعرتافات أدركنا بشكل أفضل ورأينا بشكل أوضح حجم الخيانة من 
جهة وكفاح الشعب من جهة أخرى. مهام حمدنا الله ألن بلدنا تجاوز هذه الكارثة، ومهام افتخرنا بشعبنا ألنه سطر 
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ملحمة دميقراطية ستكون مثااًل يُحتذى يف العامل، فإن ذلك قليل. أنا شخصيًّا أشعر بالفخر ألنني ابن شعب ميتلك هذا 
اإلباء، وألنني رئيس جمهورية يف دولة بهذه القوة.

أعلم أنكم تسريون مرفوعي الرأس، بصفتكم سفراء متثلون دولتنا ورئيس الجمهورية يف مختلف أنحاء العامل. وبهذه 
استقاللنا ووطننا ودولتنا.  استُشهدوا يف سبيل  الذين  أبطالنا  الله ألرواح جميع  الرحمة من  أمتنى مجدًدا  املناسبة 

وأستذكر جرحانا مرة أخرى بكل إجالل وامتنان وعرفان. 

أود التأكيد هنا عىل أنه كام فرّقت وميزت املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو / متوز الخونة عن الوطنيني يف الداخل، فقد 
لعبت الدور نفسه يف الخارج أيًضا. كانت هذه الحادثة اختباًرا أيًضا بالنسبة ألصدقائنا وحلفائنا. بينام ضحى شعبنا 
بأرواحه وهو يدافع عن الدميقراطية، شاهدنا من زعموا تعليمنا حقوق اإلنسان والحرية والدميقراطية عىل مدى 
عرشات السنني، طوال الوقت متبعني سياسة "انتظر وسرتى". باستثناء بعض البلدان التي أثبتت من اللحظات األوىل 
أن الصديق وقت الضيق، مل تبدأ رسائل التضامن والدعم بالورود إلينا إال بعد فشل املحاولة االنقالبية. من أمطروا 
الهالل  البطولة يف ساحة  تعاموا عن قصص  بوابل من اإلعجاب،  بالصني  تيانامنن  الدبابات يف ميدان  أمام  الواقفني 
العارية،  الدبابات بأيديهم  األحمر وجرس الشهداء ومنطقة قازان والكثري من األماكن األخرى يف تركيا. من أوقفوا 

وتحدوا املقاتالت واملروحيات كانوا بحكم العدم بالنسبة لهذه األوساط. 

ال أتحدث هنا عن نقص يف التعاطف فحسب، وإمنا عن حالة أسوأ بكثري، عن ال مباالة، وعدم اكرتاث، وحتى عن 
األمل بنجاح املحاولة االنقالبية. مع األسف، يستمر املوقف املتناقض نفسه من قضية التدابري القانونية التي نتخذها 
ضد االنقالبيني. االهتامم الذي يبدونه تجاه التنظيامت اإلرهابية واملنتمني إليها، يبخلون به عىل شعبنا الذي كان أكرب 
ضحية للمحاولة االنقالبية، ويبخلون به عىل شهدائنا وجرحانا. ال يرد عىل اإلطالق ذكر األطفال الباكني، وال األمهات 

الثكىل، وال األزواج الذين ستكتوي قلوبهم مبرارة الفراق طوال العمر. 

وبينام نرى التدابري املتخذة من جانب من مل يتعرضوا إىل ُعرش ما شهدناه من أحداث، توجه هذه األوساط انتقادات 
قاسية منذ األيام األوىل لحالة الطوارئ والتدابري األخرى التي اتخذناها مبا يتوافق مع دستورنا والقانون الدويل. واألسوأ 
من ذلك أن االنقالبيني وأعضاء منظمة "غولن" اإلرهابية والقتلة امللطخة أيديهم بالدماء يُستقبلون ويتلقون الرعاية 
املظلومني، واألفغان  األبرياء، واألراكانيني  السوريني  أنهم ضحايا. وبينام يضنون عىل  الغربية عىل  البلدان  يف بعض 

واألفارقة املساكني بحق اللجوء، يقدمونه عىل طبق من ذهب إلرهابيي منظمتي "غولن" و"يب يك يك".

االنقالبيني  يحتضنون  الحساء،  من  طبق  أجل  من  أو  بأنفسهم  النجاة  أجل  من  إليهم  القادمني  يطردون  من  إن 
وعتاة اإلرهابيني. بطبيعة الحال نشعر بالحزن إزاء هذا املشهد الذي ال يليق ببلدان ال يطاوعني لساين عىل وصفها 
بالصديقة، لكنها عىل األقل حليفة. أحد املنتمني ملنظمة "غولن" اإلرهابية مدرج اسمه عىل القامئة السوداء يف بلدنا، 

يُعني رئيًسا إلحدى الجامعات يف الواليات املتحدة. ما هذا التناقض؟

 يف الواقع، ال ميكننا تقبل اإلساءة بهذا الشكل إىل القيم األوروبية، والدوس عليها باألقدام إىل هذا الحد. لكن عىل 
الرغم من هذا املشهد اإلشكايل، مل ولن نتشاءم. ألن االستسالم والسأم والكسل ال يليق بنا. ما يثقب الرخام ليس قوة 
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املاء وإمنا استمرارية قطراته. مل نتورع حتى اليوم عن قول الصواب يف األمور التي نحن فيها عىل حق، ولن نتورع 
يف أي وقت كان. سنواصل بعزم وإرصار توضيح هذه املسائل ملن نخاطبهم، ونزيل التشويش من أذهانهم إن وجد.

علينا أن نكون يقظني دامئًا يف مواجهة أالعيب منظمة "غولن" اإلرهابية

السفراء األعزاء،

منذ 17-25 ديسمرب/ كانون األول )2013(، قطعنا مسافة كبرية يف مكافحة منظمة "غولن" اإلرهابية بفضل التدابري التي 
اتخذناها يف السنوات الثالثة األخرية. اعتبارًا من 15 يوليو/ متوز، زدنا من وترية مكافحتنا للمنظمة، وطهرنا املؤسسات العامة 

من جزء كبري من العنارص املرتبطة باملنظمة. ووضعنا املؤسسات التي توفر الدعم املادي لهؤالء الخونة تحت املراقبة. 

توجد مدارس تابعة ملنظمة "غولن" اإلرهابية يف 115 بلًدا، تستخدمها كمراكز الستقطاب عنارص لالنضامم إليها. تم 
إغالق هذه املدارس يف 6 بلدان حاليًّا )غامبيا، أذربيجان، ليبيا، األردن، جمهورية الدومينيكان، هايتي(. كام ُصودرت 
املدارس املذكورة يف )السودان، باكستان(. وُسلمت هذه املدارس إىل وقف املعارف الرتيك يف 7 بلدان )غينيا، الصومال، 
تشاد، السنغال، موريتانيا، النيجر، الغابون(. كام تم تطهري مدارس املنظمة يف ماليزيا من العنارص اإلرهابية، واستلم 

ملكية وإدارة هذه املدارس مستثمرون ماليزيون. 

األمر املؤكد أنه ليس من السهل مكافحة منظمة من هذا النوع منت داخلنا وكأنها خلية رسطانية خبيثة عىل مدى 
40 عاًما، والتفت أذرعها كأخطبوط حول العامل خالل السنوات الـ25 األخرية. ستتطلب هذه املكافحة زمًنا وعماًل 

طويلني، لكننا لن نستسلم ولن نرتاخى أبًدا.

سنكون يقيظني دامئًا يف مواجهة أالعيب منظمة "غولن" اإلرهابية ومحاوالتها متييع عملية مكافحتها. سنواصل بعزم 
مكافحتنا دون اإلخالل مبيزان العدل، ودون الخلط بني الصالح والطالح، ومن خالل التمييز بني الربيء واملذنب. من 

املؤكد أننا سنميز بني من وقفوا إىل جانب الدولة والشعب يف 15 يوليو/ متوز، ومن أطلقوا النار عليهام. 

بلدنا  علم  وترفع  شعبنا،  أوساط  من  التي خرجت  الوطنية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  منظامت  سنواصل حامية 
عاليًا يف مختلف أصقاع األرض من أوروبا إىل آسيا ومن إفريقيا إىل أمريكا. لن نسمح بأن يلحق األذى مبواطنينا أو 

مؤسساتنا الوطنية واملحلية، بسبب حفنة من الخونة.

ما تزال منظمة "غولن" اإلرهابية تنفذ عمليات توجيه رأي ضد تركيا يف كل بلد تتاح لها فيه الفرصة. تستخدم كل 
اإلمكانيات املتوفرة لديها من أجل تشويه صورة بلدنا. ال تتورع عن دعم كل من يعادي بلدنا، وكل كيان يخاصم 
شعبنا. رأينا ذلك بوضوح تام خالل زيارتنا العام املايض إىل الواليات املتحدة. نفذ أنصار "يب يك يك" ومؤيدو "أصاال" 

واملنتمون لـ "غولن" مظاهراتهم سوية. اكتسبت "رفقة اإلرهاب" هذه زخاًم بعد 15 يوليو/ متوز.

أدرك حجم العمل الذي قام به كل واحد منكم عقب املحاولة االنقالبية. وأعلم أن هذا الكيان، الذي تغلغل يف كل 
مؤسساتنا، تفىش أيًضا يف وزارة الخارجية، وأن الوزارة تعاين من بعض املشاكل بعد تطهريها من األشخاص املرتبطني 
باملنظمة. أتوجه إليكم بالشكر عىل املكافحة التي قمتم بها بجد، عىل الرغم من تناقص عدد كوادركم. وال يغينب عن 
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ذهنكم أبًدا أنني وجميع مؤسسات الدولة نقف إىل جانبكم. وكلام بذلتم جهدكم ستحظون دامئًا بالدعم الالزم منا. 
وبإذن الله، سندفع هذا البالء متاًما عن دولتنا وشعبنا بجهودنا املشرتكة. 

شعبنا ال يتساهل مع دعاة الفتنة

األصدقاء األعزاء، 

ال يوجد عهد يف تاريخنا تعاملنا فيه مع مشكلة واحدة فقط. واليوم أيًضا، بينام نجابه منظمة "غولن" اإلرهابية من 
الثوري من جهة أخرى. هدف  التحرير الشعبي  جهة، نكافح منظمة "يب يك يك" االنفصالية وداعش وجبهة حزب 
هذه التنظيامت اإلرهابية هو جر بلدنا إىل رصاع طائفي وإثني. تسعى التنظيامت املذكورة من خالل هجامتها التي 
تستهدف رشائح مختلفة من مجتمعنا إىل نقل النريان املشتعلة يف سوريا والعراق إىل بلدنا. ومن خالل قتل ضيوفنا 
بوحشية، يسعون إىل رضب بلدنا من الناحية السياحية عىل األخص. عىل الرغم من كل جهودهم ووقاحتهم والدعم 
بتحقيق  ينجحوا  مل  واألكادميية،  والسياسية  اإلعالمية  األوساط  يف  السفهاء  بعض  من  عليه  يحصلون  الذي  الرصيح 
ذلك ولله الحمد. بعد كل عمل إرهايب يتالحم شعبنا ويتكاتف أفراده مع بعضهم بشكل أكرب. مل يتساهل شعبنا مع 

محاوالت إشعال الفتنة بفضل بصريته وفراسته. وبإذن الله لن يُكتب النجاح لتلك األوساط يف املستقبل أيًضا.

أود التأكيد هنا خصوًصا عىل نقطة وهي أن البعض يعادي اإلسالم مستغالًّ إرهاب داعش، وهو أكرث تنظيم تلطخت 
يداه بدماء املسلمني. بعض الساسة الغربيني الذين فشلوا يف حل مشاكل اقتصادية وسياسية يتشبثون بهذا االستغالل 
وكأنه طوق نجاة لهم. ونتيجة لذلك، نشهد تزايًدا يف االعتداءات عىل دور عبادة ومحالت ومؤسسات مواطنينا يف 

أوروبا. 

أقولها بكل وضوح ورصاحة. تزيد "العنرصية الثقافية" املتصاعدة يف الغرب من قلقنا بشكل كبري حول أمن األقلية 
املسلمة يف تلك البلدان. هذا أمر شديد الخطورة، ليس من ناحية سالمة 6 ماليني من مواطنينا يقيمون يف الخارج، 

وإمنا من أجل إدامة السالم والطأمنينة يف العامل بأرسه. 

نحن بلد راح مواطنوه يف سولينغن، وبراعمه اليانعة بعمر 10-12 عاًما يف مولن ضحايا للعنرصية. نحن شعب فقد 
للنازيني الجدد، وهناك مساع للتسرت عليهم بدعوى أنه جرمية  أبنائه يف عمل إرهايب  قبل بضعة أعوام مثانية من 
جنائية. ال ميكننا السامح بتكرار هذه االعتداءات الوحشية التي انفطرت لها قلوبنا، وتركت آثاًرا وجروًحا عميقة لدى 

مواطنينا. 

وضعنا عىل رأس أجندة دولتنا اآلن قضايا معاداة اإلسالم ومناهضة األجانب، التي تحولت إىل تهديد أمني خطري 
كثب.  عن  العملية  هذه  تتابع  أن  املعنية  مؤسساتنا  جميع  عىل  وينبغي  البالد.  خارج  املقيمني  ملواطنينا  بالنسبة 
املجتمعات  مع  التعاون  علينا  ينبغي  الثقافية.  والعنرصية  اإلسالم  معاداة  مكافحة  يف  وحيًدا  ليس  الرتيك  املجتمع 
املسلمة واملجموعات املهاجرة األخرى، التي تواجه املشاكل نفسها، والكفاح مًعا عىل جبهة واحدة واسعة. يتوجب 
علينا مكافحة األوساط التي تشجع وتحرض عىل العنف واإلرهاب والكراهية ضد بلدنا ومواطنينا يف كل أنحاء األرض، 

مكافحًة شاملًة عىل صعيد القانون والعالقات العامة واملنظامت املدنية. 
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السفراء األعزاء،

ا بالنسبة لسياستنا الخارجية. تناولنا قضايا العامل اإلسالمي ذات األولوية يف القمة اإلسالمية  كان 2016 عاًما حافاًل جدًّ

الثالثة عرشة، التي عقدناها يف إسطنبول. كام نظمنا يف تركيا مؤمتر الطاقة العاملي. وشارك 9 آالف شخص يف القمة 

اإلنسانية العاملية التي استضفناها يف مايو/ أيار. عقدنا بنجاح القمة األممية األكرب التي تنعقد خارج املقر العام لألمم 

ا.  املتحدة يف نيويورك. واستضفنا عقب هذه الفعالية مبارشة يف بلدنا أيًضا زعامء البلدان األقل منوًّ

نشاطر ٣ ماليني من إخوتنا السوريني خبزنا وطعامنا

من جهة أخرى، أصبحنا البلد األكرث تقدميًا للمساعدات اإلنسانية يف العامل باملقارنة مع الدخل القومي، من خالل ما 

نقدمه من معونات للخارج. فتحنا أبوابنا أمام أكرب مجموعة من الالجئني يف العامل، أمام 3 ماليني مظلوم وشاطرناهم 

املأساة  العامل عىل  يتفرج  املراقة يف سوريا. وبينام  الدماء  استنفرنا طاقاتنا من أجل وقف  الخبز والطعام والعمل. 

الواقعة، وضعنا دبلوماسيتنا يف خدمة السالم واالستقرار والقيم اإلنسانية. وأنقذنا مؤخرا 45 ألًفا من إخوتنا السوريني 

من املجازر، من خالل إجالئهم من حلب. 

أقدمنا عىل خطوات تاريخية، عىل أمل التمكن من متهيد الطريق أمام عملية حل سيايس عام 2017 يف سوريا. أعددنا 

األرضية من أجل مسار أستانة عرب اجتامع عقدناه يف موسكو مع روسيا وإيران، ومباحثات أخرى. عىل الرغم من 

هشاشة وقف إطالق النار املستمر حاليًّا، ومواجهته الكثري من االنتهاكات إال أنه يشكل فرصة شديدة األهمية. بعد 

مدة طويلة، بدا شعاع أمل عىل صعيد تحقيق السالم من خالل عملية سياسية يف سوريا. سنواصل العمل ليك ال 

يضيع هذا األمل. 

الفرات، وأبعدنا تنظيم  الغادرة يف 15 يوليو/ متوز، عملية درع  أطلقنا بعد حوايل 40 يوًما من املحاولة االنقالبية 

داعش اإلرهايب عن حدودنا. مام ال شك فيه أن قلوبنا جميًعا تنفطر ألخبار سقوط شهداء، لكن عملياتنا تلحق أكرب 

الخسائر بداعش عرب تاريخه. وحقيقًة فإن تقصري التحالف الدويل املكون ضد داعش أمر تُستخلص منه العرب. أود 

القول إن حلفاءنا ورشكاءنا يف التحالف فشلوا مع األسف يف االختبار بشأن مكافحة داعش يف اآلونة األخرية.

لن نسمح عىل اإلطالق بتشكيل "حزام إرهايب" أو مناطق محررة تتمركز فيها التنظيامت اإلرهابية، عىل طول حدودنا 

الجنوبية. سنواصل وجودنا عىل طاولة املباحثات ويف امليدان بخصوص القضايا املتعلقة بأمننا القومي. 

من جهة أخرى، مل ولن نقف موقف املتفرج إزاء التطورات الحاصلة يف العراق. وبينام نقدم الدعم ملكافحة العراق 

عسكريًّا لتنظيم داعش اإلرهايب، اتخذنا كافة التدابري العسكرية والدبلوماسية من أجل تبديد قلقنا بخصوص املوصل 

وتلعفر وسنجار. أطلقنا حواًرا صعبًا ولكنه كان صادقًا خالل هذه املرحلة مع الحكومة العراقية، شكلت محادثتي 

الهاتفية مع السيد العبادي يف األيام املاضية، وزيارة السيد رئيس وزرائنا إىل بغداد وأربيل بداية جيدة من جهة 

تحديد خارطة طريق. ستتواصل جهودنا املشرتكة من أجل اجتثاث وطرد التنظيامت اإلرهابية كداعش ويب يك يك من 

العراق. 
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أرى فائدة يف التأكيد مرة أخرى عىل أنه ال ميكننا حرص سياستنا الخارجية يف قوالب مؤسسية وأيديولوجية ضيقة، 
ومبدأ "انتظر حتى ترى"، وتساؤالت "ماذا سيقولون يا ترى؟". علينا مواصلة العمل من خالل مفهوم "الدبلوماسية 
املبادرة والوجدانية"، الرامية إىل "الفعالية االسرتاتيجية". علينا اتخاذ التدابري بعد اتباع األمر القائل "اعقلها وتوكل"، 

وعلينا أن نبقى مستعدين، ونبذل جهوًدا فعالة. 

إذا كانت العالقات الرتكية- الروسية خرجت من حادثة املقاتلة السنة املاضية أقوى مام كانت عليه، فإن دبلوماسيتنا 
املبادرة لعبت دوًرا يف ذلك. بفضل الثقة املتبادلة التي حققناها حبطت خطة الخونة الذين قتلوا السفري )أندريه( 
كارلوف يف جرمية اغتيال نكراء. أنجزنا بنجاح عملية تطبيع العالقات مع إرسائيل مع تلبية رغباتنا. بعد انقطاع دام 

13 عاًما زرنا أوزبكستان، وفتحنا صفحة جديدة بني بلدينا يف سمرقند، وهي مهد من مهود حضاراتنا العريقة. 

وضعنا الشبكة الدبلوماسية الرتكية يف املرتبة السادسة بني أوسع الشبكات عامليًّا. نواصل بنجاح سياسات االنفتاح 
يف إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا. نكرر تحذيراتنا يف كل مناسبة من أجل إصالح النظام العاملي ووضعه يف خدمة 

اإلنسانية، من خالل التأكيد أن "العامل أكرب من خمسة". 

أثناء قيامنا مبا أسلفت ذكره، نحمي املجتمعات الشقيقة وأبناء جلدتنا واملحتاجني عن طريق مؤسساتنا، وعىل رأسها 
وكالة التعاون والتنسيق، والهالل األحمر وإدارة الكوراث والطوارئ ورئاسة أتراك املهجر واملجتمعات ذات القرىب. نحتل 
املركز الثاين بعد أمريكا يف املساعدات اإلنسانية التنموية، يف حني أننا نحتل املرتبة األوىل من حيث نسبة هذه املساعدات 

مقارنة بالدخل القومي. ومن خالل قرابة 100 اتفاقية استثامر ثنائية نحتل املرتبة السابعة يف العامل عىل هذا الصعيد. 

تشكل تركيا جرًسا بني أكرب موارد الطاقة يف العامل وبني أكرب مستخدميها، وتحتل موقًعا اسرتاتيجيًّا يف هذا املجال. ال 
ميكننا تحقيق استدامة يف أي عالقة ال نبني فيها الجانب التجاري. ولهذا أترقب من جميع سفرائنا أن يولوا أهمية 

كبرية لتطوير عالقاتنا التجارية مع البلدان التي يوجدون فيها. 

مل تتغري أولويتنا بشأن عضوية االتحاد األورويب

األصدقاء الكرام،

تنتظر بلدنا يف 2017 أيًضا أجندة سياسة خارجية حافلة. كام تعلمون، ستجري خالل األسبوع الحايل مفاوضات يف 
غاية األهمية من ناحية حل القضية القربصية. أما عىل صعيد عالقاتنا مع االتحاد األورويب، فأرى من املفيد التأكيد 
عىل النواحي التالية. العامل أكرب من خمسة، وأوروبا أكرب من االتحاد األورويب. مل تتغري األولوية التي مننحها لعملية 

مفاوضات العضوية التامة يف االتحاد األورويب، الذي ما يزال خياًرا اسرتاتيجيًّا بالنسبة لبلدنا. 

بينام نقدم عىل خطوات يف ضوء هذا الهدف، ال نتقبل تناقضات االتحاد األورويب تجاه بلدنا، وال سياسته مزدوجة 
املعايري. ال تكون الجهود والخطوات ذات معنى إال إذا كانت متبادلة ويقدم عليها الجانبان.

دخلنا العام املايض بأجواء إيجابية بفضل الجهود التي بذلناها مع االتحاد األورويب سوية من أجل إنهاء الرحالت 
الخطرية التي يقوم بها عىل األخص إخوتنا السوريون، مجازفني بأرواحهم. مع األسف، مل تستمر هذه األجواء اإليجابية. 
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ينبغي اآلن عىل االتحاد األورويب تنفيذ تعهداته املنصوص عليها يف اتفاقية الهجرة، وأن يكف عن التقاعس بتقديم 
حجج واهية. 

عىل صعيد التطورات اإليجابية، سيكون من الصواب إيالء أهمية ملفاوضات تحديث االتحاد الجمريك. كام أنني أعترب 
مقرتح االتحاد األورويب عقد قمة أمرًا إيجابيًّا. 

ا. اجتمعت املشاكل التي نواجهها يف مكافحة اإلرهاب مع بعض  متر عالقاتنا مع الواليات املتحدة مبرحلة حساسة جدًّ
الخيارات التي أقدمت عليها إدارة أوباما، وأصبحت موضع جدل سواء عىل صعيد الرأي العام أو السياسة يف بلدنا. 
القادمة من  التهديدات  تردد يف مواجهة  املتحدة تقف إىل جانبنا بعزم وقوة وبال  الواليات  أن نرى حليفتنا  نريد 

تنظيامت داعش وغولن واملنظمة االنفصالية )يب يك يك(. 

سنرسع الحوار املتبادل مع استالم الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه يف 20 يناير/ كانون الثاين. أعتقد أننا 
سنتوصل مع السيد ترامب إىل فهم مشرتك حول القضايا اإلقليمية خصوًصا، وسنقطع شوطًا خالل فرتة قصرية.

ويف ختام كلمتي، أنا عىل ثقة أن عام 2017 سيكون بإذن الله وسيلة لتحقيق قفزات كبرية يف املجاالت االقتصادية 
والتجارية والدبلوماسية. كام أن تركيا التي حققت النرص يف حرب التحرير من خالل وحدة الصف، ستتوج معركتها 
تحبطوا  أن  املرحلة  منكم سفراءنا يف هذه  أريد  الله.  بإذن  املشرتكة جميًعا  بالنرص عرب جهودنا  لالستقالل  الثانية 
املكيدة الوقحة املحاكة ضد بلدنا من خالل التحرك وفق ما متليه الروح التي تحلينا بها يف 15 يوليو/ متوز، ويف إطار 
إدراك املسؤولية الثقيلة امللقاة عىل عاتقكم. أثق بخارجيتنا التي تتمتع بخربة 5 قرون، وبكم أيها السفراء األعزاء، 

وأمتنى لكم التوفيق يف أعاملكم. 

أمتنى أن تحمل مشاوراتكم يف مؤمتر السفراء التاسع الذي تعقدونه تحت عنوان "أهداف 2023: قيٌم وطنيٌة وأهداٌف 
عاملية"، الخري. أحييكم مبودة، ودمتم بخري وسالمة.
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حفل توزيع جوائز النجاح لخدمات املقاوالت خارج البالد – أنقرة – 22 فرباير/ شباط 2017

الشعب هو الضامن للنظام الرئايس 

السادة مدراء اتحاد املقاولني األتراك، ممثلو قطاع األعامل األكارم، السيدات والسادة، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية. 

أهنئ جميع الرشكات التي حصلت عىل جوائز يف حفل توزيع جوائز النجاح لخدمات املقاوالت خارج البالد. إن لقاءنا 
يف هذا اليوم األغر هو لتقديم الجوائز ملمثيل الرشكات التي متكنت من الدخول إىل قامئة أكرب 250 رشكة مقاوالت 
حول العامل. لقد منحنا جوائز لـ 33 رشكة يف عام 2010. وقد ارتفع هذا الرقم ليصل 42 رشكة يف عام 2015. واليوم 
نحن بصدد تقديم الجوائز ملمثيل 45 رشكة متكنت من دخول قامئة أكرب رشكات املقاوالت حول العامل للعام 2015. 

عاًما بعد عام ولله الحمد؛ متكنا من إرساء دعائم قوتنا يف هذا املجال، الذي أصبحنا فيه باملركز الثاين بعد الصني. كام 
متكن مقاولونا حتى اآلن؛ من تنفيذ مشاريع بقيمة نحو 340 مليار دوالر، وتقديم مساهامت قيمة القتصاد بالدنا يف 

مجاالت الخدمات اللوجستية والتوظيف والتكنولوجيا وتحسني الخربات، فكانوا السباقني يف هذه املجاالت.
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نحن ال ننظر إىل تنفيذ مقاولينا مشاريع يف الخارج عىل أنه مجرُد نشاٍط اقتصادي. أنا واثق من أن نشاطهم يف هذا 
املنشآت والرصوح  أماكن نشاطهم االقتصادي. إن مقاولينا يشيدون  بثقافة بالدنا وينقل قيمها إىل  املضامر يعرف 
املهمة، ويقيمون جسور بني الحضارات. لهذا، أنا أعترب أنشطة املقاولني األتراك ال تقل أهمية عن عمل مؤسسات 
الدولة األخرى. إن كل رشكة ترفع علم بالدنا أمام موقع عملها هي ممثلة لبلدنا. أنا واثق أنكم تنظرون إىل أعاملكم 

من هذا الجانب أيًضا. 

أصدقايئ األعزاء،

إن رشكات املقاوالت الرتكية نفذت مشاريع مهمة يف منطقتنا، وما زالت تعمل بال كلل أو ملل. ومع ذلك، أود أن أشري 
إىل أن املشاريع التي تبوأتها هذه الرشكات ال تعكس إمكاناتنا وهي أقل بكثري من املستوى الذي نطمح إليه. عىل سبيل 
املثال، فإن الرشكات الكورية تستحوذ عىل 21 % والرشكات الصينية تستحوذ عىل 17 % من قطاع العمل يف الرشق 
األوسط، فيام تستحوذ رشكاتنا عىل أقل من 8 %. وباملثل، فإن الصينيني يستحوذون عىل 55 % من قطاع العمل يف إفريقيا، 
واإليطاليون 10 يف املئة، فيام تحصل رشكاتنا عىل أقل من 5 %. علاًم أننا منتلك مع بلدان هاتني املنطقتني روابط تاريخية 

قوية للغاية. وهنا يتعني علينا أن نكون عىل رأس القوائم املعنية بقطاع العمل ومبعدالت مرتفعة للغاية. 

من ناحية أخرى، إن منطقتنا وخالل السنوات األخرية، واجهت وال تزال تواجه مشاكل كبرية. حيث أعمدة الدخان ال تزال 
ترتفع منها نتيجة الرصاعات، واألزمات، والدمار، واملآيس اإلنسانية. ولقد تأثر رجال أعاملنا ومقاولونا بشكل سلبي من النتائج 
الحزينة واملؤملة ملناطق األزمات. أنا مطلع عىل جميع املشاكل التي حدثت. إنني أقوم بطرح هذه القضايا خالل الزيارات 
الرسمية التي أجريها إىل بلدان املنطقة، وكذلك خالل استقبايل رؤساء ورؤساء حكومات تلك البلدان، وأقدم لهم اقرتاحاتنا. 

مل يكن سهاًل الوصول إىل ما وصلنا إليه اليوم. لقد عملنا جميًعا يًدا بيد؛ بجد وكّد وبذلنا الكثري من الجهد؛ ولن نسمح 
أبداً أن تصبح إنجازاتنا هباًء. وعىل العكس، سنعمل مًعا مرة أخرى، ونحقق نجاحا أكرب بكثري بغية الوصول إىل أهداف 
2023. لقد متكنا من زيادة حجم النمو يف تركيا ثالثة أضعاف خالل 14 عاًما. وبعون من الله، فإننا سوف نظهر خالل 
الفرتة املقبلة نفس النجاح مرة أخرى، وسوف ندخل قامئة أكرب 10 اقتصادات حول العامل. أنتم تعرفون جيًدا أن اإلميان 

هو نصف النجاح. نحن نؤمن ببلدنا، ونؤمن بشعبنا، وكلنا ثقة برجال أعاملنا، ومقاولينا. نحن نثق بهم جيًدا. 

علينا أن نكرب يف فرتة األزمات، ال أن نتقلص

لقد أظهرت أحداث 15 يوليو/ متوز مرة أخرى؛ أن الرضبة التي ال تقتل تقوي. إن تركيا، التي وقفت بكربياء وتصّدت 
لجميع الهجامت، واألزمات، وأحداث الفوىض، نجحت يف أن تصبح أقوى تجاه الصدمات. إن ما سبق ينطبق عليكم 

أيًضا. إذا استطعتم تجاوز هذه املرحلة بصرب ومثابرة وحذر وثبات، سرتون حجم الفرص التي ستظفرون بها.

كدولة، نعمل عىل خلق فرص جديدة لدعمكم. وعىل سبيل املثال، قمنا باستحداث مؤسسة جديدة ستساهم يف حل 
مشكلة الضامنات الخاصة باملناقصات الكبرية. إن صندوق األصول الرتكية، سيوفر دعاًم كبريًا للمقاولني بقدر ما يوفر 
دعاًم ملسرية اإلنتاج، والعمل، والتطّور يف تركيا. وبالطبع، فإن هذه الخطوة التي اتخذها بنك أكزيم ستجعل رحلتنا 

ومسريتنا أكرث قوة وسهولة. 
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وباملثل، فإننا نحتاج إىل نرش خربتنا يف مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف البلدان األخرى لخلق فرص 
جديدة وجذابة. إن هذه الطريقة؛ ستنقلكم خطوة أخرى إىل األمام يف مجال املقاوالت ومجاالت أخرى مثل النقل 
والصحة والطاقة واالتصاالت. عليكم فقط أن تسريوا خطوة واحدة إىل األمام، وتأكّدوا أن الدولة ستخطوا تجاهكم 

10 خطوات. 

أيها اإلخوة،

نحن نرى املكائد التي يجري تحضريها يف اآلونة األخرية لرضب االقتصاد؛ وذلك إلخضاع تركيا التي مل يتمكنوا من 
إخضاعها عرب اإلرهاب، ومحاوالت االنقالب، والفوىض. يف الحقيقة، إن تركيا ال تعاين من أي مشكلة خطرية من الناحية 
االقتصادية.  إن التقلبات يف االقتصاد ناجمة عن املناخ النفيس املنبثق من حالة عدم االستقرار العاملي واإلقليمي 
تختفي بشكل  لن  تظهر فجأة وكذلك  واإلقليمية مل  العاملية  األزمات  أن  الواضح  البالد. من  وانعكاسات ذلك عىل 
أدوات مثل  بنا. عرب  آفاق خاصة  الخاصة، وفتح  وإنتاج حلولنا  الخاصة،  برامجنا  تنفيذ  علينا  يتعني  لهذا،  مفاجئ. 

صندوق األصول الرتكية الذي جرى تأسيسه لخدمة هذا الغرض. 

إن اسرتاتيجيتنا ضد األزمات ال تتمثل بالتقلص، أو االنسحاب، أو االنغالق عىل الذات؛ بل عىل العكس من ذلك، فإنها 
تتمثل بالنمو وامليض قدًما نحو األمام، والترصف بشجاعة أكرب. ولهذا نحن نتبع سياسة نشطة يف سوريا. ونحاول 
أن يكون لنا دور نشط يف العراق. ونبحث عن إمكانيات جديدة، وأدوات جديدة، وأساليب جديدة بالتعاون مع 

املصدرين، وأرباب قطاع السياحة، واملتعّهدين وجميع األطراف ذات الصلة.

الحمد لله؛ لقد بدأنا الحصول تدريجيًا عىل نتائج جهودنا. وبدأت صادراتنا متيل مجدًدا نحو إىل االرتفاع. كام بدأت 
بوادر االنتعاش تظهر يف قطاع السياحة. أرى أن أرباب العمل لدينا متحمسون لالنضامم إىل مرشوع "التعبئة من 
أجل التوظيف" الذي أعلّنا عنه يف إطار الدعم الحكومي الجاد الذي نقدمه. ونأمل إن شاء الله، أن يحدث انتعاش 

مامثل يف قطاع املقاوالت الخارجية. 

أشدد مرة أخرى. ال تراجع يف اسرتاتيجيتنا. نحن عازمون عىل امليض دامئًا وقدًما نحو األمام. لقد قطعنا وعًدا لشعبنا. 
ناضلنا ضد جميع  السبب،  ولهذا  املعارصة.  الحضارة  ما فوق مستوى  إىل  تركيا  بالنهوض يف  يتمثل  الوعد  إن هذا 
املعوقات واملحاوالت االنقالبية وقوى الوصاية يف السنوات الـ 14 املاضية. وبفضل الدعم الذي قدمه أبناء شعبنا، 

تغلبنا عىل جميع املعوقات واحدة تلو األخرى، ووصلنا إىل ما نحن إليه اليوم. 

تركيا عانت كثريا من فوىض السلطة

إن األزمة الجارية يف منطقتنا، ومركزها يف سوريا والعراق، ال ميكن أن تستمر بهذه الطريقة؛ فهي تتسبب بالرضر لنا 
وللعامل بأرسه. إننا نرى أمثلة حية من خالل األعامل اإلرهابية التي تجري يف أوروبا وأمريكا كيف أن القضايا التي أشعل 
فتيلها هنا، تعود عىل العامل خالل وقت قصري جًدا دماًء ونارا. لسوء الحظ، شهدنا عدة مرات استحالة بناء االستقرار من 
خلف األسالك الشائكة والجدران الحدودية العالية. إن طريقة حل األزمات يف منطقتنا ال تتم من خالل اتباع سياسة 

العزل. الحل يكون من خالل تفعيل الوسائل الالزمة لتأمني مستقبل الشعوب من الناحية السياسية واالقتصادية. 
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لقد قدم العامل، وخاصة الدول املتقدمة، اختباًرا سيئًا للغاية يف أزمة سوريا والعراق. يف ضوء الدروس املستفادة هنا، 
ينبغي يف املقام األول وقف الرصاعات املسلحة، ومن ثم تنفيذ حلول تراعي التوازنات التاريخية والثقافية والدينية 

والطائفية يف املنطقة. إن تركيا تقدم كافة أشكال الدعم للجهود الذاهبة يف هذا االتجاه.

أصدقايئ الكرام،

التغيري هو أهم حقائق الحياة. يتعني علينا أيًضا العمل عىل بناء مستقبل أقوى وأكرب وأكرث ازدهاًرا يف ضوء الدروس 
التي تعلمناها من ماضينا. هل من املمكن بقاء النظام اإلداري مبنأى عن التغريات التي تطرأ عىل املجاالت السياسية 

واالقتصادية والحياة االجتامعية؟. 

مرحلة  تعيش  بدأت  منذ  الرئاسية  واالنتخابات  االئتالفات  من  النابعة  األزمات  من  العديد  جراء  تركيا  عانت  لقد 
لألوليغارشية  القوة  مصادر  أكرب  هي  الهشة،  البيئة  هذه  عن  الناتجة  االستقرار  عدم  حالة  إن  الحزبية.  التعددية 
البريوقراطية ونظام الوصاية، التي نشكو جميعنا منها. إن بؤر السلطة غري الرشعية اكتسبت نفوًذا من خالل الترسب 
عرب هذه الشقوق املوجودة يف النظام الحايل. إذا كان هناك من يقول أن تركيا قادرة عىل مواصلة طريقها عرب النظام 
الحايل، فكونوا عىل ثقة بأن هذا الشخص إما ال يعلم شيئًا عن املايض، أو أنه مدين بوجوده للنظام املهلهل القديم. 

عندما ننظر اليوم إىل الوراء، ننىس يف بعض األحيان املصاعب والعمليات والهجامت التي تعرضت لها بالدنا قبل أن 
تصل إىل ما وصلت إليه. علاًم أننا مل نصل إىل ما وصلنا إليه من فراغ. إن تركيا ترضرت كثريًا بسبب النزاعات بني 
التي  االئتالفية  والحكومات  العسكرية  االنقالبات  إن  السلطة.  وفوىض  والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية  السلطات 
مهدت الطريق أمام الفوىض السياسية واألزمات االقتصادية كبَّدت البالد تكاليف مادية ضخمة. إن النزاعات التي 
كانت تحدث بني رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحدها كافية للتساؤل عن جدوى هذا النظام. وعالوة عىل ذلك، فإن 
كليهام ومع التعديل الدستوري لعام 2007، استمدا رشعيتهام من الشعب وباتا ميتلكان سلطات دستورية تنفيذية 

واسعة؛ ما يعني أن انعكاسات أي نزاع ينشب بينهام سيكون أكرث تدمريًا. 

واآلن يقول البعض، "األمور تدار منذ 10 سنوات دون وجود مشاكل". حسنا، عدم ظهور مشاكل يف النظام طيلة 
السنوات الـ 10 املاضية ال تعود لجدوى النظام؛ بل ألن رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء كانت يف أيدي أشخاص أتوا من 
نفس الدائرة السياسية، ولديهم نفس املثل والقيم، ويعرفون بعضهم عن قرب. غًدا، عندما يصل إىل هذين املنصبني 
أشخاص من ذوي ميول مختلفة، وأهداف مختلفة، وقتها ستشهدون بأم العني التأثريات السلبية لهذا النظام. ال ميكننا 
ترك بالدنا عرضة ملثل هذه الفوىض. إن التعديل الدستوري الذي سيتم التصويت عليه يف 16 أبريل/ نيسان، هو الحل 

الذي أعده برملاننا وقبله وهو مطلب من مطالب أبناء شعبنا. 

تتذكرون قبل عامني، يف اجتامعنا الذي عقدناه عام 2015، طرحنا وقتئذ هذه القضية، وقلنا برضورة العمل عىل تغيري 
نظام اإلدارة يف أقرب وقت ممكن. لقد قام الربملان بإجراء ما يلزم. ونحن واثقون بأن النظام اإلداري الجديد الذي 
سيجري العمل به بعد إدخال التعديالت الدستورية سيكون طريقة مثىل لتخليص البالد من املشاكل اإلدارية. ويف 

املحصلة فإن الشعب هو من سيتخذ القرار النهايئ يف 16 أبريل/ نيسان. 
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النظام الجديد يضمن االستقرار

أصدقايئ األعزاء،

أود أن أنقل ألبناء شعبنا مجموعة من الحقائق بحضوركم ووحضور السادة رجال األعامل. إن املعارضة تعمل عىل 

جر مسألة التعديالت الدستورية إىل سياقات ال عالقة لها باملوضوع، يف محاولة لتخدير عقول أبناء شعبنا. علاًم أن 

الحقائق واضحة كالشمس. فالتعديالت الدستوية تشمل 18 مادة. أهيب بجميع مواطنينا أن يأخذوا هذه البنود الـ 

18 ويقرأوها واحدة تلو أخرى. حينها سريون كم أن الحقائق مختلفة عن ادعاءات املعارضة. 

إن املنطق األسايس الذي يقوم عليه النظام اإلداري الجديد هو ضامن أجواء االستقرار والثقة. سيقوم الرئيس والربملان، 

املنتخبان من قبل الشعب، بإدارة البالد ملدة 5 سنوات. لن يكون هناك محل للحكومات االئتالفية يف النظام الجديد، 

وسوف يرتب الجميع أوراقه وخاصة رجال األعامل وأبناء شعبنا وفًقا لذلك، بعيًدا عن املنازعات. سيكون الرئيس 

مسؤوالً عن السلطة التنفيذية، والربملان عن السلطة الترشيعية. وسوف يؤسس القضاء العدالة يف البالد. وبالتايل، لن 

تهيمن أي قوة عىل األخرى. 

هل تعرفون ما هي أكرب ضامنة لهذا النظام؟ أكرب ضامنة لهذا النظام هو الشعب. ألن الحصول عىل دعم أكرث من 50 

% من أبناء شعبنا، تعني التطلع الحتضان املجتمع بأرسه، وامتالك الربنامج والخطة واملرشوع إلرساء دعائم التعددية. 

إن الحزب الذي كنت أحد مؤسسيه حصل دامئا عىل دعم 45 % أو 50 % من الشعب طيلة السنوات الـ 10 املاضية. 

الـ 50 % من قبل أولئك الذين ال يستطيعون  يعتقدون أنه من السهل الحصول عىل هذا الدعم. إن ازدراء نسبة 

الحصول عىل موافقة 5 أشخاص من أفراد أرسهم البالغة 10 أفراد، الوضع مأساوي ومضحك حًقا. 

إن الرئيس الذي حصل عىل دعم أكرث من نصف الشعب يف هذا البلد سيكون حريصا دامئا عىل مطالب الشعب. ألن 

السنوات الخمس متر برسعة. وسيقف هذا الرئيس يف االنتخابات املقبلة أمام أبناء الشعب، ويتعني عليه الحصول مرة أخرى 

عىل أكرث من 50 % من األصوات االنتخابية. لهذا؛ يتعني عليه الوفاء مبطالب جزء كبري من أبناء الشعب وكسب قلوبهم. 

إضافة إىل ما سبق، فإن رئيس الجمهورية الذي كان ال يحاكم إال بتهمة بالخيانة العظمى فقط، بات يخضع لرقابة 

الربملان والسلطة القضائية. فهل من املمكن ملثل هذا الرئيس أن يحاول أن يسلك مساًرا يتناىف مع خدمة الشعب 

ومصالحه؟.

أشدد مجدًدا عىل أن أعظم إنجاز للنظام الجديد هو ضامن بيئة مستقرة ملدة 5 سنوات. إن الرئيس الذي يستطيع 

اغتنام هذه السنوات الخمس جيًدا يستطيع تنفيذ الكثري من املشاريع. أما إذا أهدر الشخص املنتخب الثقة املمنوحة 

له من قبل الشعب؛ فإنه سيمنى بهزمية نكراء يف صناديق االنتخابات، وسيُدفن يف صفحات التاريخ. املوضوع عىل 

هذا النحو. والباقي أضغاث أحالم. 

ويف نهاية الخطاب، أتوجه بأعمق التهاين لرشكاتنا الرائدة التي دخلت قامئة املقاولني الدوليني للعامني 2015 و2016. 

وأمتنى لهم النجاح يف أعاملهم. وأقدم لكم حبي واحرتامي. متمنيًا لكم كل التوفيق والنجاح. 
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القمة الـ 1٣ ملنظمة التعاون االقتصاد – إسالم آباد/ باكستان – 1 مارس/ آذار 2017

 ال ميكننا وضع مستقبلنا يف خطر
من أجل إرضاء مصالح أجنبية يف املنطقة

السادة رؤساء الدول والحكومات والوفود والوزراء املحرتمون، السيد األمني العام، السيدات والسادة، أحييكم بأخلص 
التحيات القلبية. يرسين جًدا أن أكون معكم يف القمة الثالثة عرشة ملنظمة التعاون االقتصادي. وأمتنى أن تكون القمة 

التي تعقد يف فرتة حرجة، وسيلة خري لبلداننا ومنطقتنا والبرشية جمعاء. 

وأقدم شكري وامتناين ملضيفنا، السيد نواز رشيف رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية، الذي نظم القمة ورحب 
بنا بكرم الضيافة التقليدي أميا ترحيب. كام أود أن أشكر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، التي تستضيف أمانة املنظمة 
والرئاسة الدورية السابقة للمنظمة، وأشكر رئيس جمهوريتها السيد حسن روحاين، عىل مساهامته. كام أهنئ األمني 

العام خليل ابراهيم أقجه وفريقه الذين أداروا بنجاح مهمة األمانة العامة. 
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أيها اإلخوة،

يبلغ مجموع مساحة الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي 8 ماليني كيلومرت مربع؛ ويبلغ عدد سكانها أكرث 
من 400 مليون نسمة. كام تجسد هذه املنظمة، التي نفخر بعضويتها، قيمنا املشرتكة، وتاريخنا املتجذر، وروابط 
أخوتنا. إن اجتامع القمة هو فرصة هامة للغاية تتيح لنا النظر إىل الصورة العامة للمنظمة وتقييمها ورؤية أوجه 

القصور الستكامل رسم رؤيتنا تبعاً لذلك. 

إن األرقام الحالية تظهر بوضوح عدم تفعيلنا إلمكاناتنا بالقدر الكايف. رغم أن حصة منطقة منظمة التعاون االقتصادي 
يف عدد السكان عىل مستوى العامل للعام 2015 تبلغ 6.2 %، إال أن نصيب بلدان املنظمة من التجارة العاملية ال يتجاوز 
2 %، يتعني علينا اتخاذ خطوات لزيادة التجارة اإلقليمية. لهذا السبب، من املهم للغاية تنفيذ مرشوع "ايكوتا". أحث 
الدول األعضاء املعنية عىل الوفاء بالرشوط الالزمة لتفعيل هذا املرشوع. وباملثل، يجب علينا أيضا تحسني نوعية 

املواصالت الجوية والربية والسكك الحديدية لدعم الروابط التجارية واالقتصادية بني بلداننا. 

لقد كان اختيار عنوان "الربط بني خطوط املواصالت واالتصاالت والخطوط التجارية لتحقيق االزدهار اإلقليمي" شعاًرا 
للقمة مظهرًا مهاًم يخترص عنوان املرحلة. كام سيساهم التنفيذ الفعال التفاقية إعادة شحن البضائع العابرة؛ يف إنشاء 
ممرات للنقل يف جميع أنحاء املنطقة. ويف هذا اإلطار؛ متكنت تركيا خالل السنوات األخرية املاضية من تنفيذ العديد 
من املشاريع الكبرية. فجرى تشييد جرس السلطان ياوز سليم الذي يربط آسيا بأوروبا وأنفاق مرمراي وأوراسيا. وكذلك 
جرس عثامن غازي الذي يصل بني ضفتي بحر مرمرة يف اتجاه الشامل والجنوب. إضافة إىل ما سبق؛ نعلق أهمية كبرية 
عىل بناء خط قطارات أدرنة - قارص فائق الرسعة، ومرشوع سكك حديد باكو - تبلييس - قارص وجرس 1915 جناق 
قلعة. إن هذه االستثامرات هي يف الواقع جزء من النسخة الحديثة من طريق الحرير التاريخي. لذا أعتقد أن مرشوع 

طريق الحرير الجديد الصيني واملسمى "حزام واحد، طريق واحد" مرشوع مهم جًدا يف هذا الصدد. 

كام سيساهم املطار الثالث الذي يجري تشييده يف إسطنبول كأكرب مطار يف العامل، بشكل إيجايب عىل اقتصاد املنطقة. 
نقوم بتنفيذ جميع هذه املشاريع من أجل أنفسنا، ومن أجل أكرث من 400 مليون من إخواننا الذين يعيشون يف 

بلدان املنظمة. 

أصدقايئ األعزاء،

إذا أردنا زيادة تعزيز قوة منظمة التعاون االقتصادي، يتعني علينا زيادة االهتامم مبجال الطاقة. ستوفر بالدنا الدعم 
فعالية يف  أكرث  نحو  املنظمة عىل  منصات  استخدام  إىل  أيًضا  نحتاج  وبالطبع،  السياق.  تعاون يف هذا  مبادرة  ألي 
مجاالت مثل الزراعة والبيئة والسياحة. نحن نعلق أهمية كبرية عىل رؤية 2025. ونعتقد أن هذه الرؤية ستقود 

جهودنا التعاونية بفعالية عىل مدى السنوات العرشة املقبلة. 

إنشاء  سيكون  األهمية.  يف  غاية  مسألة  الرؤية  تنفيذ  صندوق  إنشاء  أن  نعترب  فإننا  الرؤية،  وثيقة  تنفيذ  ضوء  يف 
أنشطة  وتنويع  مكانة  تعزيز  علينا  يجب  والتشغيل.  الكفاءة  حيث  من  مناسبًا  أمرًا  "ايكوبانك"،  ضمن  الصندوق 

"ايكوبانك"، الذي ميلك أهمية خاصة من حيث متويل املشاريع والتجارة. 
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تضامننا يف خضم النضال السيايس مهم جًدا

أيها اإلخوة،

عندما ننظر إىل تقويم نشاط املنظمة اليوم، نرى أننا نجري الكثري من االجتامعات كل عام حول العديد من القضايا، 
لكننا ال نستطيع إنتاج مشاريع ملموسة أو تنفيذها. 

عالوة عىل ذلك؛ لدينا أيًضا بعض املشاكل املتعلقة بتبني بعض الدول األعضاء للمنظمة. مام ال شك فيه أن الوفاء 
مبسؤولياتنا املالية تجاه املنظمة يعترب من أهم مظاهر التبني. وأعتقد أننا سنتغلب عىل املشاكل التي نواجهها يف هذا 
اإلطار. أمتنى النجاح يف استكامل عملية اإلصالح التي بدأت لتعزيز الكفاءة والقدرات البرشية لألمانة. ال ميكن تعزيز 

عالقاتنا االقتصادية والتجارية إال من خالل القضاء عىل التهديدات التي تستهدف أمننا واستقرارنا. 

النهج السيايس  التعاون االقتصادي، إال أن  التأكيد عىل حقيقة وهي؛ رغم أن هذا االجتامع هو قمة منظمة  أريد 
والسياسة هام من يرسم اإلطار الحايل لعمل املنظمة. لذا ال ميكن تحييد السياسة ال سيام عندما نتخذ خطوات تخص 

مجتمعاتنا الشقيقة. إن تضامننا مع بعضنا البعض يف النضال السيايس أمٌر مهٌم جًدا. 

هناك العديد من البلدان لديها مشاكل مختلفة. عىل سبيل املثال، عانت أفغانستان وأذربيجان لسنوات عديدة من 
مشاكل محددة. بصفتنا دواًل أعضاء يف املنظمة، ال ميكننا تجاهل مشكلة إقليم قره باغ. مل يتم الوصول إىل حل حول 
هذه القضية رغم املحادثات املستمرة منذ 20 عاًما. مل يستطع ثاليث مينسك إيجاد حّل لهذه القضية. علينا اقتالع 
التعاون االقتصادي ومنظمة  التضامن بني بلدان منظمة  شوكنا بأيدينا. يتعني علينا اتخاذ خطوات حازمة يف إطار 
التعاون اإلسالمي. يجب علينا التعامل مع موقف أرمينيا املحتل والتذكري به يف جميع االجتامعات الدولية. يجب عىل 
منظمة التعاون االقتصادي ومنظمة التعاون اإلسالمي متابعة هذه القضايا. أعتقد أن عملنا املشرتك سيمهد الطريق 

أمامنا من أجل الحصول عىل نتائج إيجابية. 

وينطبق اليشء نفسه عىل أفغانستان. لن تتمكن أفغانستان من التخلص من اإلرهاب إذا تُركت مبفردها.

نحتاج إىل زيادة التضامن والتعاون ضد جميع أنواع اإلرهاب. تركيا اليوم، تخوض حربًا ال هوادة فيها ضد منظامت 
إرهابية تلطخت أيديها بالدماء مثل "داعش" و"غولن"، و"يب يك يك" و"يب واي دي". يجب علينا تفكيك واقتالع هؤالء 

القتلة الذين يقدمون عىل قتل األبرياء بوحشية، وال يعرتفون بأي مبدأ وأخالق وقيم إنسانية.

ال ميكننا السامح باتهام املسلمني عىل خلفية األفعال الال إنسانية لهذه املنظامت اإلرهابية التي تنرش القتل والفظاعات. 
يجب علينا أيًضا أن نكون يقظني تجاه الخطط التي تحاول دفع منطقتنا باتجاه الفوىض واالقتتال العرقي والطائفي. 
ال ميكننا املخاطرة مبستقبلنا إلرضاء مصالح العنارص األجنبية يف املنطقة. إن أولويتنا األساسية هي وقف سفك الدم 

يف املناطق الجغرافية الشقيقة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا.

تركيا ستواصل العمل من أجل السالم واألمن ملواطنيها و400 مليون نسمة هم مواطنو البلدان الشقيقة األعضاء يف 
املنظمة.  
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ومن ناحية أخرى، نحن بحاجة إىل زيادة تضامننا مع إخواننا يف جمهورية شامل قربص الرتكية، التي تتعرض لعزل غري 
مربر. ويف هذا السياق، سيكون من املفيد لنا منح جمهورية شامل قربص الرتكية صفة مراقب دائم يف منظمة التعاون 

االقتصادي وتشجيع بعض أنشطة منظمة التعاون االقتصادي يف جمهورية شامل قربص الرتكية. 

أقدم باسمي واسم بلدي الشكر الخاص لجميع اإلخوة واألخوات الذين ساهموا يف التنظيم والتحضري ألعامل 
هذه القمة.  
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الندوة الدولية الرابعة حول ديوان املظامل – أنقرة – 2 مارس/ آذار 2017

تركيا موطن األمن واألمان للمظلومني

الحضور الكرام، الضيوف األكارم، السادة أمناء املظامل من الجمهورية الرتكية والدول الصديقة، أيها السيدات والسادة، 
أتوجه إليكم بتحيايت القلبية، متمنيًا النجاح ألعامل الندوة الدولية الرابعة لديوان املظامل. 

بداية؛ أشكر مؤسسة الرقابة والتفتيش يف الجمهورية الرتكية والسيد املفتش العام األول وزمالءه؛ عىل تنظيم هذه 
الندوة الهامة. كام أرحب بجميع املشاركني يف أعامل الندوة من خارج البالد ومن داخلها، معربًا عن امتناين ملقرتحاتهم 

وانتقاداتهم ومساهامتهم. 

ال شك أن هذه الندوات تساهم يف إجراء تقييم عام ومقارنة صادقة، فضالً عن تبادل الخربات بني مختلف البلدان، 
النقاش التي ستعقد هنا ملدة يومني؛  أنا واثق أن املناقشات والعروض وجلسات  وإظهار أوجه القصور واألخطاء. 

سوف تعزز من فعالية ديوان املظامل ومؤسسة الرقابة والتفتيش يف بالدنا. 
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أصدقايئ األعزاء،

إن قيامنا بتأسيس مؤسسة الرقابة والتفتيش عام 2012، يظهر عميق رغبتنا يف تذليل العقبات بني املواطنني والدولة 

نحو مزيد من التالحم. يف الواقع، كّنا نرغب يف تأسيس ديواٍن للمظامل منذ فرتة طويلة. ولهذا الغرض صادق الربملان 

الرتيك عىل القانون رقم 5548 للعام 2006. وكام تعلمون، تم إلغاء هذا القانون من قبل املحكمة الدستورية آنذاك. 

ولهذا السبب، تأخر إنشاء ديوان املظامل إىل السنوات التالية. عىل أية حال؛ أنا سعيد جداً بتأسيس هذه املؤسسة، 

التي استلهمناها من تاريخنا، ومن مؤسسات الدولة العثامنية. 

وهنا أريد أن أسرتعي االنتباه إىل هذه النقطة. إن مؤسسة ديوان املظامل تحمل أهمية كبرية عىل صعيد تحديد مواقع 

الناتج عن العبث بدوائر الدولة يف العهد السابق. إن هذا الحادث يؤكد أهمية ورضورة وأسباب الذهاب  الخلل 

باتجاه التغيري وتبني نظام إداري جديد يف تركيا. إن مقاربة أولئك الذين ذهبوا إىل املحكمة الدستورية إللغاء القانون 

عام 2006 هي نفسها مقاربة أولئك الذين يتصدون ملحاولة التغيري ويحاولون منع االنتقال إىل النظام الرئايس. 

نعم. تركيا مل تصل بسهولة إىل املستوى الذي وصلت إليه اليوم. لقد ناضلنا لفرتة طويلة ضد عقلية الدفاع عن الوضع 

الراهن التي تعيق خدمة املواطنني بداًل من تسهيلها. لقد سعينا نحو خدمة بالدنا من خالل النضال ضد عقلية الوضع 

الراهن التي كانت مثل "السيف املسلط" ضد الزعامء املنتخبني؛ تعمل عىل الضغط عليهم ورسم حدود لسياساتهم 

من خالل قوتها يف القطاع العام. 

لألسف؛ جرى تخريب وإلغاء العديد من املشاريع التي كانت ستحقق خدمات جليلة للمواطنني بواسطة بؤر الوصاية 

الرامية  الخطوات  لقد جرى واستناًدا إىل حجج واهية؛ إجهاض جميع  النظام.  تم زرعها بشكل خاص داخل  التي 

تفسري جميع  تم  لقد  العام.  القطاع  داخل  والكفاءة  الفعالية  وزيادة  الرقابة،  وتعزيز  واملساءلة،  الشفافية  لتعزيز 

اإلجراءات اإلصالحية ليس اعتامًدا عىل عقلية القانون والدستور والقوانني واالبتكار واملوضوعية، بل انطالقًا من رؤية 

أيديولوجية تتمسك بالوضع الراهن. 

نهج االستعالء عىل املواطن انتهى  

بالنظر إىل الوراء؛ قد تبدو الحوادث التي عايشناها قبل سنوات كأمنا لو حدثت يف املايض البعيد. أما ضيوفنا األجانب 

أحداث  ولكنها  تاريًخا مجهواًل،  ليست  األحداث  فإن هذه  ذلك،  ومع  القضايا.  فهم هذه  يجدون صعوبة يف  فهم 

عشناها قبل 3 أو 5 سنوات فقط. كونوا عىل يقني لو أننا مل نقف بثبات ملا تحقق 10 % من اإلنجازات التي تحققت 

يف هذا البلد. 

ولله الحمد، متكنت تركيا من إحداث التغيري الالزم بفضل الجهود املبذولة والدعم القوي الذي حظينا به من أبناء 

شعبنا. ولعل أكرب تغيري جرى إحداثه يكمن يف طبيعة العالقة بني الدولة واملواطن. لقد انتقلت تركيا خالل السنوات 

الـ 14 املاضية، من عقلية تقدم مصلحة الدولة عىل مصالح املواطنني إىل عقلية تعطي األولوية للمواطن وحامية 

حقوقه.
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لقد تم التخيل عن التصور القائم عىل أن الدولة دامئًا عىل حق، وتعزيز دور القانون واالتفاقيات الدولية. هذا ما أدى 
إىل ظهور املناخ الذي يضحي فيه املواطن من أجل حامية الدولة ومكتسباتها، كام تجىل يف ليلة املحاولة االنقالبية 
يف 15 يوليو/ متوز؛ وتبديد أجواء خوف املواطن من الدولة. تركيا مل تعد تنظر إىل املواطن بتعاٍل وجربوت وتكرب بل 
تنظر إليه استناًدا إىل فهم خدمة املواطن بغض النظر عن أصله أو دينه أو طائفته أو رؤيته للعامل أو منط حياته. فإن 

كل مواطن ميتلك حقوقًا متساوية مع اآلخرين أمام القانون. 

أصدقايئ األعزاء،

وبالطبع، نحن ال ندعي أننا وصلنا إىل أهدافنا بالكامل، أو أننا وصلنا إىل مكانة مثالية من جميع النواحي. نحن ندرك 
أننا نخوض غامر عملية طويلة. ولكن ورغم كل هذه املشقة، فإننا نعلم أن اإلصالحات التي حققناها قد قربتنا ولو 

خطوة واحدة نحو ُمثلنا العليا. 

يف الواقع، إن ما شهدته البالد يف 15 يوليو/ متّوز أثبت مجدًدا أحقية مربراتنا. مواطنو هذه الدولة تركوا يف تلك الليلة 
جميع االختالفات جانبًا وهبوا للدفاع عن دولتهم. لقد منيت تلك العصابة التي ترسبت إىل جسد الدولة عىل مدى 
40 عاًما، بهزمية نكراء عىل يد أبناء شعبنا ذي الـ 80 مليوناً. يف تلك الليلة، سطر شعبنا بدمه ملحمة دميقراطية غرَّاء. 

نحن اليوم نتخذ خطوات حاسمة الجتثاث هذه املنظمة من مؤسسات الدولة. رغم كل الصعوبات، سنستمر بهذه العملية 
وفق القانون ومحدداته. وبنفس الطريقة، نحاول تنظيف آثار الدمار الذي ارتكبته املنظمة تجاه دولتنا ومجتمعنا. إىل 
جانب ذلك، ما زلنا نواصل النضال ضد أولئك الذين يحاولون االصطياد يف املاء العكر، ويتغذون عىل األزمات والفوىض من 
فلول تركيا القدمية. وإن شاء الله؛ سيكون مستقبل تركيا مرشقًا عندما تتخلص من فلول تنظيم "غولن" وبؤر الوصاية. وهنا 

ال بد من اإلشارة إىل الدور الكبري امللقى عىل مؤسسة الرقابة والتفتيش يف هذه العملية. 

اليوم  تقدم  والتفتيش  الرقابة  فإن مؤسسة  الحمد؛  ولله  التأسيس،  مرحلة  التي عشناها يف  العصيبة  األوقات  رغم 
خدمات مهمة للدولة والشعب. وبالنظر إىل الطلبات التي تلقتها املؤسسة يف الخمس سنوات األخرية، ميكننا إدراك 
أهميتها والدور املهم الذي تضطلع به. وكام ذكرت قبل قليل، فإن عدد الطلبات املقدمة إىل املؤسسة حتى اليوم 
بلغ نحو 25 ألف طلب. وقد تم دراسة أكرث من 23 ألفاً من هذه الطلبات وتم اتخاذ قرارات بشأنها. فيام بلغ معدل 
االمتثال للقرارات املتخذة بشأن الطلبات املقدمة 42 %. يوماً بعد يوم نرى زيادة كفاءة هذه املؤسسة وقدرتها عىل 
فرض عقوبات رادعة. ومع ذلك، فإننا ال نجد هذه املستويات كافية. يجب أن نواصل العمل مًعا يًدا بيد. وبدعٍم 

مني ومن الحكومة والربملان، لتحقيق معدالت تحقق الفائدة لبالدنا. 

الدول القوية غري آبهة مبوضوع املهاجرين

ضيوفنا األعزاء،

أود التأكيد عىل أهمية انعقاد ندوة هذا العام تحت عنوان "الهجرة والالجئني". ليس بلدنا فقط، العامل بأرسه من آسيا 
إىل أوروبا إىل أفريقيا وأمريكا، يقف يف مواجهة قضايا الهجرة والالجئني. قبل قليل شاهدنا الالجئني واألطفال الذين 
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هم رمز الرباءة وهم يفرون من الحرب واإلرهاب. يجب علينا جميعاً رعاية هؤالء الناس، التزاًما باإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان. لكن الدول القوية ليست آبهة عىل اإلطالق بهذا املوضوع. 

اليوم، يشكل الالجئني املوضوع الرئييس للنقاشات السياسة وخاصة يف الدول األوروبية. النقاش حالة صحية. ولكن مل 
يتم اتخاذ أي إجراء لحل املشكلة. الدول الغربية واملنظامت الدولية مهتمة فقط مبشاهدة هذه املأساة. 

الدولية،  املنظامت  أعامل  تأخذ حيزًا مهاًم عىل جدول  والالجئني  الهجرة  أن مسائل  أنه ورغم  التأكيد  علينا  يتعني 
نرى أن هذه القضايا تتم مناقشتها انطالقًا من محور األمن. ولسوء الحظ، فإنه ال يتم التطرق إىل املحاور اإلنسانية 
واالجتامعية والقانونية لهذه القضية. ال شك يف أن الهجامت اإلرهابية تؤثر بشكل خطري عىل املشهد. حيث تحاول 
مسألة  تقييم  إن  اإلرهابية.  بالحوادث  الالجئني  قضية  ربط  العنرصية،  الجامعات  وخاصة   ، الغرب  يف  البؤر  بعض 

الالجئني والهجرة يف إطار األمن فقط، يسبب رضًرا كبريًا للضمري اإلنساين. 

ال بد من الكشف بداية عن أسباب هذه املشكلة، التي دفعت الناس إىل ترك منازلهم وبيوتهم. ال يقوم أحد دون 
وجود أسباب قاهرة، بإلقاء نفسه وأرسته وأطفاله يف قارب هش يطفو عىل سطح أمواج مستعرة. إن قوات خفر 
السواحل أنقذت خالل العامني املاضيني فقط أكرث من 130 ألف مهاجر من الغرق وجلبتهم إىل بالدنا. إن تعريض 

املاليني من الناس أنفسهم للخطر هو عبارة عن مشكلة خطرية يجب النظر فيها وحالة ينبغي التمعن بها. 

ال ميكننا أن نحدد بدقة ما يجب فعله لحل هذه املشكلة قبل أن نتمكن من تحديد األسباب التي تؤدي إىل وفاة أطفال 
مثل إيالن غرقًا يف البحر. ويف هذا الصدد، ال بد من االستفادة من جهود املنظامت اإلنسانية إىل جانب االستفادة من 

جهود املؤسسات العامة. ألن هذه املؤسسات، تقف بشكل مبارش عىل األسباب التي تدفع الناس عىل ترك أوطانها. 

إن ممثيل هذه املنظامت، يقفون شاهدين عىل الطائرات الحربية التي تقتل آمال األطفال، والرباميل املتفّجرة التي 
تقتل املدنيني، وجميع أنواع التعذيب التي تحدث بالسجن. إنهم خري من يعرف بعدم جدوى تناول هذه القضية 
انطالقًا من نظرة أمنية. إن النقاشات التي ستطرحها هذه املنظامت من شأنها تقديم مساهامت مهمة ال سيام عىل 

صعيد تشارك الخربات مع الضيوف وحتى مع مؤسسة الرقابة والتفتيش. 

نحن أكرث الدول سخاًء يف العامل يف مجال املساعدات اإلنسانية واإلمنائية

أصدقايئ األعزاء،

والعراق.  سوريا  يف  املستقرة  غري  األوضاع  بسبب  والالجئني،  الهجرة  قضية  املاضية  الفرتة  يف  تركيا  واجهت  لقد 
آمناً  اليوم مالذاً  باملنطقة جغرافيًا وتاريًخا، لطاملا استقبلت مهاجرين والجئني وكانت كام  املرتبطة  أرض األناضول 
ارتكبت بحقهم يف أوروبا  التي  الذين فروا من املجازر  اليهود  للمضطهدين واملستضعفني لقرون. حيث استقبلت 

الغربية قبل 500 عام، كام استقبلت الرشاكس، وغريهم الالجئني الذين وجدوا يف األناضول مأوًى وحامية. 

وكام قلت يف وقت سابق. تركيا البلد األمني. ميناء األمان للمضطهدين. تركيا هي كام وصفها أخونا الراحل فتحي 
كموهلو اوغلو، حني قال: "الصديق هو الذي ميسح الدمعة دون أن تشعر العني". استقبل شعبنا عىل مدى التاريخ 
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الالجئني املضطهدين دون التمييز بينهم عىل أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق. مل يغلق بابه قط أمامهم 

واستضافهم عىل مائدته. إننا نؤمن بأن يد العون والعطاء واملشاركة طريقة للبقاء عىل قيد الحياة.

واستناًدا إىل هذا الفهم؛ استقبلنا جرياننا القادمني من سوريا والعراق طيلة السنوات الـ 6 املاضية. مل نتخلَّ عنهم ومل 

نرتكهم يف أيدي الديكتاتوريني والدمويني واملنظامت اإلرهابية. لقد حشدنا جميع الفرص املتاحة إلخواننا وأخواتنا 

من الالجئني الذين يحاولون البقاء عىل قيد الحياة يف البالد أو عىل الحدود. باإلضافة إىل ذلك، أنقذنا أرواح الكثري من 

الالجئني يف بحر إيجه، وأجهضنا شبكات تهريب املهاجرين. وقد زادت قيمة النفقات التي أنفقناها ملساعدة أشقائنا 

يف سوريا والعراق عن 25 مليار دوالر. فيام مل تتجاوز قيمة مساهامت املنظامت الدولية عتبة الـ 800 مليون دوالر. 

واليوم، فإن تركيا، ومن خالل املساعدات اإلنسانية واإلمنائية التي تقدمها يف أكرث من 140 دولة، باتت البلد األكرث 

سخاء يف العامل يف يف هذا املجال. 

ومن هذا املنرب ال بد من اإلشارة وبأسف إىل النقطة التالية؛ إن البلدان املتقدمة مل تبذل ُعرش من الجهود التي بذلتها 

تركيا يف هذا اإلطار. لألسف، إن الدول املتقدمة التي ال توفر فرصة من أجل إعطائنا دروًسا يف الدميقراطية، التزمت 

الجمعيات  تتمكن  مل  والعراق.  مثل سوريا  مناطق  ترتكب يف  التي  اإلنسان  االنتهاكات ضد حقوق  حيال  الصمت 

واملنظامت الدولية، لألسف، من خوض غامر اختبار ناجح يف األزمات اإلنسانية. 

تم تجاهل اقرتاحاتنا املتعلقة بإنشاء مناطق آمنة خالية من اإلرهاب لسنوات، والتزمت الدول املتقدمة الصمت ملدة 

طويلة تجاه توسع تنظيامت إرهابية مثل "داعش" و"واي يب جي" يف املنطقة وزيادة مناطق أنشطتها. 

لقد تقدمنا مبقرتحات من أجل إنشاء "مناطق آمنة" تهدف لحامية األبرياء يف سوريا والعراق. يف ذلك الوقت، وطوال 

فرتة اللقاءات التي جمعتنا بنظرائنا؛ جرى التأكيد لنا من قبلهم دامئا عىل إيجابية تلك االقرتاحات. ولكنهم عمدوا إىل 

انتهاج سياسة النسيان تجاه املقرتحات الرتكية. 

نحن نخوض نضااًل حامي الوطيس ضد جميع التنظيامت اإلرهابية يف املنطقة وخاصة تنظيم "داعش" اإلرهايب. إن 

الواقع يقدمون الدعم لـ  أولئك الذين يقدمون الدعم باألسلحة إىل كل من "يب واي دي" و"واي يب جي"، هم يف 

"داعش" بشكل غري مبارش. نحن منتلك وثائق تؤكد الدعم املذكور.

متكنا من القضاء عىل أكرث من 3 آالف عنرص من تنظيم "داعش" اإلرهايب، وقّدمنا الشهداء إىل جانب أفراد الجيش 

السوري الحر يف عملية جرابلس، ألن هؤالء اإلرهابيني يشكلون تهديًدا لنا.

ليس لتنظيم "داعش" عالقة قريبة أو بعيدة باإلسالم. تنظيم داعش هو تنظيم خارج عن اإلسالم. بعض األصدقاء 

يقولون، "اإلسالم املتطرف، أو اإلرهاب اإلسالمي". من فضلكم، ال يذكرَنَّ أحدكم اإلرهاب جنبًا إىل جنب مع اإلسالم. 

ألن اإلسالم هو دين السالم. 

إن تكلفة هذه السياسات الخاطئة تدفعها بلدان املنطقة كل يوم، ويدفعها أيًضا أولئك األبرياء الذين يقضون تحت القنابل، 

واألسلحة الكيميائية، وعمليات القتل الوحشية. وحيال ما يجري، نرى سياسة الالمباالة نفسها ما تزال مستمرة حتى اليوم. 
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ال ميكن لعنتاب وبروكسل وبرلني العيش بسالم ، يف الوقت الذي تحرتق فيه حلب واملوصل

أصدقايئ األعزاء،

ليس ألحد مّنا، يف هذا العامل الذي يشهد عرص العوملة أن يبقى غري مكرتٍث مبشاكل اآلخرين. فاملصائر باتت مشرتكة. 
وال ميكن حل املشاكل عن طريق تجاهلها. إذا كنا نريد تحقيق السالم، إذا أردنا السالم، يجب أال تنكفئ الدول عىل 
نفسها بل أن تتوجه إىل أماكن األزمات والرصاعات لحلها. يجب أال ننىس أن طريق أمننا مير بأمن جرياننا. إن األحداث 
املريرة التي شهدناها يف السنوات األخرية املاضية، أظهرت أنه يف الوقت الذي تحرتق فيه حلب واملوصل، ال ميكن 
لعنتاب وبروكسل وبرلني العيش بسالم. وعليه؛ فإن ما ينبغي القيام به واضٌح. والحلول ملنع أن يتحول البحر املتوسط 

الذي ابتلع أجساد عرشات اآلالف من الالجئني إىل مقربة كبرية معروفة.  

وتغيري  األعباء  وتقاسم  التضحيات  تقديم  بدون  واللجوء،  الهجرة  التغلب عىل مشكلة  املمكن  ليس من  إنه  نقول 
النظام االستغاليل الدموي القائم. إن الرصاعات عىل املصالح االقتصادية التي تغذي سياسات التوتر العرقية والدينية 
والطائفية، لن تتمكن من حل املشاكل القامئة. وأنا واثق أن الخربات التي جرى اكتسابها عرب التاريخ الطويل وأعيد 

صقلها خالل السنوات الـ 6 املاضية يف تركيا، هذا البلد الذي يستضيف 3 ماليني الجئ، خربات قيمة للغاية. 

وبنفس الطريقة، أمثن كثرياv كل التجارب التي يقف عليها ضيوفنا والتي اكتسبوها يف بلدانهم. وعىل وجه الخصوص 
أرى تجربة البلدان اإلفريقية ذات مغزى كبري. وأعتقد أنه خالل الندوة، ستتم مناقشة كل هذه التجارب عىل أكمل 

وجه، وسيتم تقديم اقرتاحات مهمة جًدا بالنسبة للعامل بأرسه. 

ويف نهاية الخطاب، أتوجه بالشكر لجميع من ساهم يف تنظيم هذه الندوة. وأقدم لكم حبي واحرتامي. متمنيًا لكم 
التوفيق والنجاح.  
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الكلمة االفتتاحية الجتامع مجلس التعاون الرويس الرتيك رفيع املستوى – موسكو / روسيا – 10 مارس/ آذار 2017

 يجب أن نسعى للوصول لحجم تبادل تجاري
بقيمة 100 مليار دوالر

السيدات والسادة، أعضاء الوفود املوقرون، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية. شاكرًا دعوتكم الكرمية وكرم الضيافة. 

نحن وإذ نتخذ اليوم خطوة هامة بالنسبة ملستقبل بالدنا ومنطقتنا؛ أمتنى أن يحمل اجتامع مجلسنا كل الخري والفائدة 
ترصيحاتنا  يف  "التطبيع"  مصطلح  استخدام  لتجنب  وإياي  أدعوكم  مناسبًا،  ذلك  ترون  أيًضا  أنتم  كنتم  إذا  لبلدينا. 

الرسمية من اآلن فصاعًدا. ألننا نعتقد أن تلك األيام التي كنا نحتاج فيها إىل تطبيع عالقاتنا أصبحت طيًا من املايض.

اإلقليمية  بالشؤون  يتعلق  فيام  اآلراء  نتبادل  نحن  وسوريا.  باالقتصاد  تتعلق  قضايا  املغلق  االجتامع  خالل  تناولنا 
والدولية أثناء لقاءاتنا املبارشة أو عرب االتصاالت الهاتفية إذا لزم األمر. ويف هذا السياق؛ فإن ترك القنوات السياسية 
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أن  وأعتقد  الوقوع.  محتملة  لألزمة  حلول رسيعة  إليجاد  مهم  أمر  املستويات  جميع  عىل  مفتوحة  والدبلوماسية 
املنتدى االجتامعي، الذي نُظِّم باألمس، سيعطي دفعا وزخاًم لعالقاتنا عىل املستوى الشعبي. 

التجارة  بلغ حجم  الثنائية.  إطار عالقاتنا  واالقتصادية يف  التجارية  العالقات  تطوير  أهمية خاصة عىل  نعلق  نحن 
الثنائية بني بلدينا العام املايض 17 مليار دوالر. وإرداتنا تشكل السواد األعظم لهذا الرقم. يجب علينا العمل عىل 

تحقيق هدفنا املتمثل بحجم تبادل تجاري يبلغ 100 مليار دوالر، يقوم عىل نهج متوازن. 

سنستكمل اليوم إجراءات تعزيز عالقاتنا من الناحية االقتصادية؛ عرب االتفاقيات التي سيجري التوقيع عليها اليوم. 
لكن علينا استكامل مسرية التطبيع ال سيام يف املجال االقتصادي. لذلك؛ ال بد من إلغاء جميع العقوبات وفوًرا، 
وهنا أذكر صديقي بشكل خاص. فإزالة القيود املفروضة عىل رشكاتنا ومواطنينا الذين يعملون يف روسيا، باتت 

تشكل رضورة ُملّحة.

هناك أمران آخران يف سياق القضايا التجارية أود التذكري بهام: أوالً، فتح مجاالت الرحالت الجوية املتبادلة وتنويعها. 
ثانياً، مشاركة الصناعيني األتراك يف سلسلة التوريد الخاصة بالطائرة "أم أس 21" التي تنتجها روسيا. وميكننا تناول 

القضايا اإلضافية التي سيقرتحها الوزراء واملسؤولون ذوو الصلة. 

لدينا تعاون وثيق يف مجال الطاقة تعمل السلطات املعنية عىل اإلرشاف عليه. ويف هذا السياق، أود اإلعراب عن 
رسوري لدخول اتفاقية السيل الرتيك حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتم ترسيع العمل أكرث واستكامل خط األنابيب يف 

الوقت املستهدف. 

إن إنجاز مرشوع محطة الطاقة النووية "آق قويو" يف الوقت املحدد؛ أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا. إننا نعمل بجد 
ونبذل الجهود الحثيثة يف هذا الصدد. 

خالل االجتامع املنفرد؛ ناقشنا قضايا تتعلق بالتعاون العسكري والتقني. ال أريد التطرق مرة أخرى إىل تلك القضايا 
وشغل وقتكم الثمني. إال أن تعاوننا يف هذا املجال مهم للغاية. 

نحن بحاجة إىل استعادة الزخم املفقود يف قطاع السياحة

إن العالقات اإلنسانية والثقافية واحدة من القضايا التي أعلق أهمية كبرية عليها شخصيًا. نعلن 2019 عام الثقافة 
والسياحة املتبادل. ويف هذا السياق، أعتقد أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها ستمكن شعبينا من التعرف عىل بعضهم 
البعض عن قرب أكرث. وعىل سبيل املثال، يعد نصب متثال ليونس أمره يف موسكو، أو إقامة متثال لرائد الفضاء الرويس 

األول يف أنقرة، أحد الخطوات املهمة التي يجب اتخاذها يف هذه املرحلة. 

نحن بحاجة الستعادة الزخم الذي فقدناه يف قطاع السياحة. ونتوقع منك تشجيع الشعب الرويس يف هذا الصدد. 
وباألخص من خالل إتاحة الفرص للدفع عن طريق البطاقة االئتامنية الروسية "مري كارد". إن هذه الطريقة ستمنح 
زخاًم قويًا للمرحلة. وإذا متت التحضريات الالزمة لبدء أنشطة املركز الثقايف الرتيك "يونس أمره" يف موسكو، فقد نفتتح 

هذا املركز يف زيارة أخرى رفيعة املستوى. 
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مل يتمكن املنتدى االجتامعي من الوصول إىل املستوى املطلوب بسبب تغري اإلدارة الروسية للمنتدى وتعليق أنشطة 

املنتدى ملدة عام. أعتقد أنه سيكون من املفيد إصدار تعليامت تتعلق بزيادة الحوار بني الرئيسني املشاركني واألمني 

العام ورؤساء اللجان الفرعية.

مـن الـرضوري إحيـاء اتفاقيـة اإلعفاء من تأشـرية الدخول بـني البلدين. نحـن نتفهم عمل الجانب الـرويس من أجل 

إيجـاد صيـغ محـددة تتعلـق بطلبـات تأشـريات الدخول الخاصـة برجال األعـامل وسـائقي النقل وأطقـم الطائرات 

وحملـة الجـوازات الرسـمية. لكننـا يف الواقـع نرغـب يف توفري إعفاء كامل لتأشـريات الدخول يف أقـرب وقت ممكن. 

السيد رئيس روسيا االتحادية، املشاركون األعزاء،

تقاسـمنا مـع صديقـي العزيـز، بوتـني، قبـل قليـل تقييامتنـا الخاصـة بامللـف السـوري ومكافحـة اإلرهـاب. يجب 

علينـا العمـل مـن أجـل وقف سـفك الدم وضامن االسـتقرار يف سـوريا يف أقرب وقـت ممكن. ومـن األهمية مبكان 

أن نعمـل عـرب التنسـيق الوثيـق يف مجـال مكافحـة اإلرهـاب. سـتقوم سـلطاتنا املعنية قريبًـا بإجراء مشـاورات يف 

هـذه القضية. 

إن املواقف الحازمة التي أظهرناها ضد تنظيم "داعش" اإلرهايب، علينا إظهارها ضد املنظامت اإلرهابية األخرى يف 

سوريا. ويف هذا الصدد، نتوقع إنهاء أنشطة تنظيم "يب واي دي" االمتداد السوري ملنظمة "يب يك يك" اإلرهابية، يف 

موسكو. 

نحن ندرك اهتامم روسيا بقضية مكافحة تنظيم "غولن" اإلرهايب. أعرب لكم عن شكري الهتاممكم بهذه القضية. ومع 

ذلك، ال بد من التذكري بأن هذا التنظيم يستطيع برباعة مامرسة أنشطة رسية تحت أسامء مختلفة. نحتاج إىل أن 

نضع هذا يف االعتبار أيًضا. وأنا واثق من أنكم سوف تتخذون الخطوات الالزمة بشأن األشخاص واملنظامت املرتبطة 

بهذا التنظيم يف موسكو وسانت بطرسربغ. 

السيد الرئيس، أعضاء الوفد الكرام،

إن حل نزاع إقليم "قره باغ" بات مسألة ملحة للغاية. إن االشتباكات األخرية يف املنطقة أظهرت خطورة الوضع يف 

املنطقة وتزايد احتامالت نشوب حرب جديدة بني أذربيجان وأرمينيا. ولهذا السبب، نرى أن إطالق مفاوضات شاملة 

يف أقرب وقت ممكن بات مسألة ملحة. نعتقد أن روسيا، وهي أحد الرؤساء املشاركني ملجموعة مينسك، ميكنها 

االضطالع بدور قيادي يف هذا الصدد. 

إن الحفاظ عىل استقرار وأمن البحر األسود هو مصلحتنا املشرتكة. سنواصل التعاون معكم يف املسائل املتعلقة بأمن 

البحر األسود انطالقًا من مفهوم امللكية اإلقليمية. إن منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود تعترب قيمة مشرتكة 

بالنسبة لنا. وهنا أعرب عن دواعي رسوري الستقبالكم واستضافتكم يف أعامل قمة التعاون االقتصادي، التي ستجري 

يف إسطنبول يوم 22 مايو/ أيار 2017 يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس منظمة التعاون االقتصادي 

للبحر األسود. 
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السيد الرئيس، األصدقاء األكارم،

إن اإلطار األسايس الذي رغبت يف رسمه منذ البداية يسري عىل هذا املنوال. ومن املؤكد أننا سنجري لقاءات مثمرة 
بفضل مساهامتكم القيمة. وهنا أقدم أخلص التحيات مرة أخرى للمشاركني يف أعامل مجلس التعاون الرويس الرتيك 

رفيع املستوى. متمنيًا التوفيق والنجاح.



137

قمة إسطنبول الثامنة للمجلس األطليس – إسطنبول – 28 أبريل/ نيسان 2017

تركيا ال تقبل البقاء وحيدة يف مكافحة لإلرهاب

حرضات الوزراء الكرام، واملشاركون األكارم. ضيوفنا األعزاء. السيدات والسادة، أحييكم مبوّدة واحرتام. 

أهال وسهالً بكم يف إسطنبول حيث تلتقي القارات والحضارات. أشكركم فرًدا فرًدا عىل مشاركتكم يف قمة إسطنبول 
التي ينظمها املجلس األطليس. يرسين جًدا أن أكون معكم يف هذا االجتامع املهيب وأمتنى أن تحمل أعامل القمة 

الخري لبلداننا والبرشية جمعاء. 

أعتقد أن اختيار القمة هذا العام لعنوان "تعزيز مشاركة عرب األطليس ملساعدة املناطق املضطربة" موضوًعا رئيسيًا 
وآرائهم  مبقرتحاتهم  القمة  سيرثون  الذين  املشاركني  لجميع  بشكري  أتوجه  هنا  ومن  موفًقا.  اختياًرا  كان  ألعاملها 

وتقييامتهم وانتقاداتهم. 

ضيوفنا األعزاء،
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مير عاملنا حقا مبرحلة مضطربة. يصعب علينا جميًعا التنبؤ مبستقبل العامل بسبب حالة الغموض التي نواجهها. إن 
حالة الجمود والعطل واالنسداد والعجز التي أبداها العامل يف مواجهة املشاكل التي عانينا منها خالل السنوات األخرية 

عىل وجه الخصوص، تزيد من النظرة التشاؤمية تجاه املستقبل. 

إن النظام العاملي يفقد تدريجيا فعاليته يف مواجهة األزمات التي تؤثر علينا بشكل مبارش، فضاًل عن األزمات التي 
تؤثر عىل العامل ككل. وهنا؛ يتم التضحية بسمعة منصات مثل مجلس األمن الدويل واالتحاد األورويب من أجل مصالح 
التغيري  البلدان. أصبحت اآلليات املوضوعة للحل غري قادرة عىل االستجابة لحاجات  قصرية األجل لعدد قليل من 
فباتت سببًا لتأزم املشاكل. إن النظام القائم، والذي أُنِشئ بعد الحرب العاملية الثانية وجرى تدعيم وجوده بتعديالت 

طفيفة بعد الحرب الباردة، يحظى بالحامية من قبل البلدان املستفيدة من وجوده. 

أعتقد برضورة إدراك الحقيقة التالية. ينبغي عىل النظام القائم إعادة صياغة وتحديث اآلليات القامئة، أو التخلص من 
"فريوس التشاؤم" الذي يجتاح كيانه. ينبغي عليه االستامع أكرث إىل مطالب واقرتاحات الجهات الفاعلة الجديدة؛ أو 
مواصلة عملية "التنفس االصطناعي" التي ال تنتج أي حلول. عليه توجيه رياح التغيري القادمة من القاعدة، أو انتظار 

تحول هذه الرياح إىل إعصار يدمرنا. الخيارات أمامنا واضحة جًدا. 

مام ال شك فيه أن عملية تحويل هذه الصورة السلبية إىل إيجابية واملحنة إىل منحة موجودة بني أيدينا. أعتقد أننا 
عندما نستبدل املنافسة املدمرة بالتعاون ، والرصاع بالتضامن، والتوتر بالتصالح؛ سنتمكن من فتح مرحلة جديدة 
النأي بنفسه عن املشاكل  النظر عن قربه أو بعده الجغرايف، يستطيع  بيننا، بغض  تذخر باالزدهار. ال يوجد أحد 

املوجودة يف مناطق أخرى، أو تلك التي تظهر يف بلدان أخرى. 

رأينا يف األمس القريب األحداث التي شهدتها مقدونيا. إن األحداث التي شهدتها البالد، بعد انتخاب املجلس الرئايس 
مقلقة للغاية. ال ميكن للعنف أن يعالج أي مشكلة. أمتنى السالمة لكل من تأذى جراء تلك األحداث. وهنا أتوقع من 
أبناء املجتمع الرتيك يف مقدونيا الحفاظ عىل املواقف املعتدلة التي تبناها منذ البداية. إننا نتمنى أن تحقق مقدونيا 
إيجاد  البالد إىل  السياسية يف  السالم واالستقرار يف أرسع وقت ممكن. وندعو جميع األحزاب  الصديقة والشقيقة 
حلول للمشاكل من خالل الحوار واملصالحة. ونحن من جهتنا ، سنستمر ببذل الجهد من أجل مساعدة إخوتنا الذين 

نتشارك معهم التاريخ والثقافة ، يف بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع. 

ال ميكن لنظام غري عادل أن يستمر

بالتعاون  إال  سواء؛  حد  عىل  والطالحة  الصالحة  بأحداثة  جميًعا  نتأثر  الذي  العامل  هذا  يف  مشاكلنا  حل  ميكننا  ال 
والترصف مبسؤولية. انظروا، إن البرشية كلها تتأثر اليوم باألحداث الجارية يف جنوب رشق آسيا، والرشق األوسط 
وإفريقيا. لقد أثارت األزمة يف سوريا موجات من الهجرة أثرت عىل منطقة واسعة من العامل السيام الدول املجاورة 
وعىل رأسها بالدنا. إننا نقف اليوم يف مواجهة الجرمية املنظمة، والهجامت اإللكرتونية، واألمن الغذايئ، وتغري املناخ، 
والتمييز، والعداء ضد األجانب واإلسالم ومشاكل أخرى تحمل يف جعبتها تحديات واختبارات جديدة. إن الجفاف يف 

القرن اإلفريقي يشكل تهديًدا لألمن واالستقرار الدوليني، مثل تهديد التجارب النووية والصواريخ البالستية. 
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حقوق  األقوياء ضد  مصالح  جانب  إىل  يقف  الذي  النظام  إن  مستداما.  يكون  أن  ميكن  ال  العادل  غري  النظام  إن 
املضطهدين، ال ميكن أن يحقق األمن واالستقرار. نحن بحاجة إىل وضع أيدينا عىل ضامئرنا واإلجابة بصدق عىل هذه 
األسئلة: لو ترصف مجلس األمن الدويل بحكمة يف ملف سوريا، هل كان نظام األسد سيتجرَّأ عىل ارتكاب هجامت 
بأسلحة كيميائية مجدًدا؟. أال تظنون أن سبب مواصلة نظام األسد ذبح شعبه بوحشية، هو غض النظر عن الجرائم 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب، هل كانت ستحدث  الالزم يف موضوع  التعاون  أنه جرى توفري  لو  املاضية، واملقبلة؟. 
هجامت بروكسل العام املايض؟. لو جرى اتخاذ مواقف مبدئية دون متييز بني املنظامت اإلرهابية، هل كان بإمكان 
قطعان القتلة البقاء حتى الوقت الراهن؟. لو أن املجتمع الدويل فعل كرتكيا، ومد يد العون للصومال ملواجهة موجة 
املعاناة  ملواجهة  أنفسهم مضطرين  الصوماليني سيجدون  ماليني  كان  2011، هل  عام  البالد  التي رضبت  الجفاف 
الكيل  أنا واثق أنكم منزعجون مثيل من سياسة  اإلجابات عن هذه األسئلة.  ومشاكل الجفاف؟. كلنا نعرف جيداً 

مبكيالني، التي ترض أمننا ومستقبلنا وحياة البرش.

أصدقايئ األعزاء،

بالنظر إىل هذا املشهد؛ بات من الواضح متاًما ما الذي يتعني علينا القيام به: علينا أن نجد الوسيلة، لنعرب هذا الطريق. 
علينا أال نرضخ لليأس أمام املشاكل الكربى، دعونا ال ننىس؛ أن املاء ال يشق الصخور ويخرتقها بل قوة استمرارية انهامر 
قطرات املاء هي التي تفعل ذلك. سوف نتسلم زمام املبادرة، ولن نتعب من التأكيد عىل القيم اإلنسانية، وتقديم 

الحلول، ومواصلة التأكيد عىل التضامن والتعاون. ونحن ما فتئنا نناضل يف سبيل هذا منذ 14 عاًما. 

سوف تواصل تركيا اإلصغاء إىل صوت الضمري، إليجاد حلول دبلوماسية إنسانية للمشاكل واألزمات. إن سياساتنا يف 
سوريا والصومال والعراق وأفغانستان قدمت أمثلة ملموسة لهذا النهج. لقد اضطلعت تركيا مبسؤوليات جسيمة؛ يف 

الوقت الذي تجاهلت فيه العديد من البلدان األزمات املستفحلة يف املنطقة. 

نحن ننتهج يف السياسات اإلقليمية واألمن العامليني نهًجا يستند إىل مبدأ "صديقك من صدقك" ونقدم أطروحاتنا 
التي تحولت بنحو متزايد إىل قنبلة موقوتة،  الطائفي  التعصب  واقرتاحاتنا وفًقا لذلك. لقد لفتنا االنتباه إىل حالة 
واتخذنا مواقف مؤيدة للدميقراطية واإلرادة الوطنية والرشعية يف اليمن وليبيا ومرص. كام نناضل منذ عام 2011 
لبناء  الدمار، ونسري جنبا إىل جنب مع إخواننا وأخواتنا الصوماليني  إنقاذ الصومال الذي وصل إىل حافة  من أجل 
دولة جديدة. كام وقفنا ومنذ اليوم األول إىل جانب املطالب املرشوعة للشعب السوري الجار. واستقبلنا املاليني من 

السوريني الفارين من االضطهاد واملذابح دون أي متييز يف العرق أو اللغة أو الدين أو املذهب.

قدمنا يد املساعدة لنحو 3 ماليني الجئ يف بلدنا خالل السنوات الـ 6 املاضية بإمكانياتنا الخاصة. باإلضافة إىل عملنا 
الدؤوب لتحقيق وقف إلطالق النار والقيام بدور فاعل يف مجال مكافحة اإلرهاب. 

تركيا وجهت رضبة كربى ضد تنظيم داعش

نجحنا يف إبعاد تنظيم "داعش" عن حدودنا من خالل عملية "درع الفرات". رغم عدم شغل هذه األحداث املكانة 
التي تستحقها يف الصحافة واإلعالم الدوليني، إال أن بالدنا نجحت يف تحييد نحو 3 آالف من إرهابيي داعش بينهم قادة 
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يف التنظيم. وقمنا بتطهري منطقة مبساحة ألفني و500 كيلومرت مربع من اإلرهابيني فاسحني بذلك املجال لحوايل 50 
ألف سوري للعودة إىل وطنهم. من خالل هذه العملية التي أجريناها مع أصحاب املنطقة الحقيقيني؛ وجهنا الرضبة 

األكرب لتنظيم داعش. ونعمل اآلن عىل إعادة الحياة إىل طبيعتها يف هذه املنطقة اآلمنة من اإلرهابيني.

وهنا؛ أود التأكيد مرة أخرى عىل حقيقة أعرب عنها يف كل فرصة. إن إقامة منطقة آمنة ومنطقة حظر جوي يف سوريا، 
خالية من إرهابيي "يب واي دي" و"داعش" و"القاعدة" و"الشبيحة"، مسألة رضورية ليس فقط بالنسبة للسوريني، 
ولكن بالنسبة ألمن األمريكيني واألوروبيني والعامل كله. إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجفيف مستنقع اإلرهاب 

الذي يضم أنواًعا مختلفة من العصابات.

يجب التخيل عن املواقف املتفاوتة تجاه املنظامت اإلرهابية يف أرسع وقت ممكن. ومن الرضوري تفهم عدم إمكانية 
القضاء عىل منظمة إرهابية ما بالتعاون مع منظمة إرهابية أخرى. إن غض الطرف عن أنشطة التطهري العرقي وجرائم 
القتل التي يرتكبها "يب واي دي" يف املنطقة، فقط ألنه يشارك يف الحرب عىل تنظيم "داعش"، يساهم يف اكتواء املنطقة 
جرائم جديدة ضد اإلنسانية. إن املنظامت اإلرهابية تشبه العقارب، ال بد أن يأيت اليوم الذي تعض فيه اليد التي مدت 
لها املساعدة. فبدالً من السعي إلضفاء الرشعية عىل اإلرهاب، البد من العمل عىل القضاء عليه من خالل الرشعية 

الدولية. وهكذا؛ فإن عملية درع الفرات أثبتت للعامل بأرسه إمكانية تحقيق هذا الهدف. 

سوف نواصل نضالنا ضد جميع املنظامت اإلرهابية دون متييز؛ ال يوجد يشء طبيعي أكرث من أن تقوم تركيا باستخدام 
حقوقها املنبثقة عن القانون الدويل؛ السيام يف مرحلة تقوم فيها املنظامت اإلرهابية بتهديد أمننا القومي وسالمة 
أراضيها وحق مواطنينا يف الحياة. سوف نتخذ جميع االحتياطات الالزمة طاملا استمرت التهديدات املوجهة ضدنا، 
ولن نسمح أبًدا بإنشاء ممر لإلرهاب عىل طول حدودنا الجنوبية. إننا مصممون عىل مواصلة مكافحة اإلرهاب داخل 

حدودنا وخارجها. ونتوقع من جميع أصدقائنا وحلفائنا التضامن معنا يف هذا الصدد. 

نحن بحاجة إىل فتح صفحة جديدة يف العالقات الرتكية األمريكية

أعزّايئ املشاركون،

إن تعزيز التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف بني الواليات املتحدة وتركيا مهم جًدا عىل صعيد إيجاد حلول للمشاكل 
اإلقليمية. لقد رأينا مًعا "األثر االسرتاتيجي" واإلنجازات التي تحققت يف املايض نتيجة العمل املشرتك للبلدين. لقد 

أصبحت عالقات التحالف الوثيق بيننا أكرث أهمية، خاصة يف هذه الفرتة الحرجة التي متر بها املنطقة.

كثفنا اتصاالتنا رفيعة املستوى مع إدارة ترامب اعتباًرا من يناير/ كانون الثاين 2017. وأعتقد أن العالقات الرتكية 
األمريكية مقبلة عىل فتح صفحة جديدة مع قدوم السيد ترامب. لقد تلقينا إشارات بأن السيد ترامب سوف يتخذ 
مواقف أكرث رصامة مقارنة مع اإلدارة السابقة، تجاه قضايا محاربة اإلرهاب، واستخدام األسلحة الكيميائية والنووية، 
وإنهاء إرهاب الدولة يف سوريا. لقد كان رد اإلدارة األمريكية عىل الهجامت الكيميائية األخرية للنظام )السوري( مبثابة 
موقف قوي نؤيده وإن كان متأخراً. لقد رأى نظام األسد للمرة األوىل منذ 6 سنوات؛ أن العامل لن يقف صامتًا تجاه 

قتله لألبرياء بكل وحشية. 
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نأمل إجراء محادثات شاملة مع السيد ترامب يف واشنطن يوم 16 مايو/ أيار. سوف نتناول يف هذه املحادثات وبالتفصيل 
جميع املوضوعات املدرجة يف جدول األعامل. إن عالقاتنا الثنائية تتضمن عناوين حساسة نتوقع أن نصل بها إىل النقطة 
التي نريدها. إن ما نتوقعه من أصدقائنا األمريكيني هو تفهم التهديدات التي تواجه بلدنا بشكل جيد وإظهار التضامن 
الالزم. وهنا ال بد من التأكيد عىل أننا ال ميكننا أبًدا قبول التعاون مع منظمة إرهابية تهدد حياة أبناء شعبنا، فقط ألنها 
مشاركة يف الحرب عىل اإلرهاب. إن العمل املشرتك بني الواليات املتحدة وتنظيم "يب واي دي/ واي يب جي" يف سوريا، 

وتقديم واشنطن الدعم امللموس لهذا التنظيم، يتعارض مع روح التحالف والعمل املشرتك الذي يجمع البلدين. 

وباملثل، فإن بقاء مدبر محاولة االنقالب الفاشلة )15 يوليو/ متوز 2016( طليق اليد يف مواصلة األنشطة اإلرهابية من 
معقله يف والية بنسلفانيا يثري انزعاج مواطنينا وأبناء شعبنا. إن هذا التنظيم اإلجرامي الذي أعد للمحاولة االنقالبية 
يف بلدنا وأزهق أرواح 249 من أبناء شعبنا، وجرح ألفني و193 منهم، ينبغي أال يحظى بتوفري الحامية يف أي من 
بلدان العامل املتحرض السيام الواليات املتحدة. لذلك؛ فإن تركيا تتوقع من الواليات املتحدة القبض عىل زعيم التنظيم 

وإعادته إىل تركيا ملحاكمته.

من ناحية أخرى، نحن بحاجة إىل التعريج أكرث عىل عالقاتنا التجارية واالقتصادية. فالواليات املتحدة، تأيت يف املرتبة 
الثانية بني الدول املستثمرة مبارشة يف تركيا. فيام بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين 17.5 مليار دوالر عام 2016. 
ومع ذلك، فإن هذا الرقم ال يعكس حقيقة اإلمكانات التي منتلكها. لذا نرغب بقدوم املزيد من الرشكات األمريكية 
لالستثامر يف بلدنا واالستفادة من التسهيالت التي نقدمها للمستثمرين الدوليني. وأعتقد أننا يف املرحلة املقبلة سنتخذ 

خطوات مهمة إزاء تطوير عالقاتنا التجارية واالقتصادية.

تركيا مركٌز ملمرات الطاقة

أيها الضيوف الكرام،

إن هدف بلدنا، هو الوصول إىل املرتبة العارشة عىل قامئة أكرب االقتصادات يف العامل وذلك بحلول عام 2023، الذي 
يتوافق مع الذكرى املئوية لتأسيس جمهوريتنا. نريد تحقيق زيادة يف الدخل القومي للفرد وإيصاله إىل 25 ألف دوالر 
وكذلك الوصول إىل حجم تجارة خارجية يبلغ 1 تريليون دوالر. من املؤكد أن الطاقة تعترب أحد أهم العنارص التي 
تساهم يف تحقيق هذه الرؤية. إن تركيا تنظر إىل مجال الطاقة باعتباره عنرًصا هاًما لتحقيق السالم، وهي ال تنسق 
نشاطاتها وفق النهج القائم عىل تحقيق مكاسب أحادية، بل وفق نهج يقوم عىل تحقيق الفائدة املشرتكة لجميع 

األطراف. ونعتقد أن تركيا والواليات املتحدة، متتلكان إمكانات كبرية جًدا للتعاون يف مجال الطاقة. 

قمنا ببناء اسرتاتيجيتنا للطاقة عىل ثالثة أسس. هي أمن التوريد، واإلنتاج املحيل، واألسواق التي ميكن التنبؤ بها. 
وقد متكنا من دفع السوق املحلية باستثامرات تجاوزت عتبة الـ 75 مليار دوالر يف أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي، 
للقطاعني العام والخاص منذ بداية عام 2003. باإلضافة إىل ذلك متكّنا من تقليل املخاطر الجيوسياسية من خالل 
مشاريع تاريخية مثل خط أنابيب الغاز والنفط "تاناب"، وخط شامل العراق ورشق البحر املتوسط للغاز الطبيعي 

وخط أنابيب التيار الرتيك، إضافة إىل الخطوط املحلية األخرى. 
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ومع هذه األنواع من املشاريع، متكنا من جعل تركيا مركزًا وممرًا للطاقة واملساهمة يف تأمني إمدادات الطاقة ألوروبا. 
باإلضافة إىل خطوط األنابيب، نقوم أيًضا بتعزيز البنية التحتية لخطوط الغاز الطبيعي املسال. ومتكنا خالل العام 

املايض، من تحقيق كفاءة يشار إليها بالبنان يف مجال محطات الطاقة العامئة.

الغاز الطبيعي املسال من الواليات املتحدة، وباملثل، نعمل عىل زيادة  وقد قمنا يف عام 2016 ألول مرة باسترياد 
القدرة االستيعابية لبالدنا يف مجال تخزين الغاز الطبيعي والنفط.

إن بلدنا يتحمل عبء االعتامد عىل الخارج يف مجال املوارد الهيدروكربونية. ينبغي علينا تطوير مواردنا الخاصة يف 
هذا املجال. نعمل يف هذه األثناء عىل مواصلة أعامل التنقيب يف بالدنا، فيام بدأت إحدى السفن التابعة لنا مبزاولة 

أنشطة الحفر يف البحر املتوسط والبحر األسود. 

إن تطوير مصادر الطاقة املحلية واملتجددة يعد نقطة ارتكاز قوية ثانية السرتاتيجيتنا يف مجال الطاقة. يف واقع األمر، 
بلغت حصة املوارد املحلية يف إنتاج الكهرباء يف عام 2016 نسبة 49.3 %. هدفنا هو رفع هذا املعدل إىل الثلثني. ويف 

هذا اإلطار، سنضيف الطاقة النووية إىل جعبتنا، وسنغطي عربها 10 % من احتياجاتنا يف مجال الطاقة. 

القرن  يف  املنافسة  دون  للتعاون  مفتاًحا  الطاقة  تكون  أن  ينبغي  التالية:  األساسية  الحقيقة  عىل  هنا  التأكيد  أود 
الحادي والعرشين . واستناًدا إىل هذا الفهم، نستضيف العديد من األنشطة العاملية لزيادة التعاون الدويل. يف العام 
املايض، استضافت إسطنبول مؤمتر الطاقة العاملي الثالث والعرشين. ونحن نأمل أيًضا أن تستضيف بالدنا أنشطة 
املؤمتر العاملي الثاين والعرشين للنفط. وباملثل، سوف نستضيف أعامل قمة منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود 

وسنحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعرشين لتأسيس هذه املؤسسة الهامة يف نهاية مايو/ أيار.

عىل حلفائنا مواصلة التعاون مع تركيا

أصدقايئ األعزاء،

ستتواصل تركيا يف الفرتة املقبلة املساهمة يف أمن وازدهار املنطقة األوروبية األطلسية ومواصلة التقدم دون التضحية 
باملكتسبات الدميقراطية والقانون واقتصاد السوق الحر والقيم العاملية. ويف هذه املرحلة نتوقع من أصدقائنا وحلفائنا 
مواصلة التعاون مع تركيا واالبتعاد عن األحكام املسبقة وازدواجية املعايري واالنسياق وراء الدعايات السوداء. إن 
القيم  احرتام  أصدقائنا  من  ونتوقع  والتحالف.  الصداقة  لعالقات  الحقيقي  باملعنى  تتمسك  تركيا، وكام عهدمتوها، 

املشرتكة التي تبلورت خالل نصف القرن املنرصم. 

لت يف  الواليات املتحدة التي تعرضت لكارثة 11 سبتمرب/ أيلول وهو الهجوم اإلرهايب األكرب يف تاريخها، والذي فعَّ
أعقابه املادة الخامسة من معاهدة شامل األطليس، موقفها من تركيا عندما تعرضت لكارثة 15 يوليو/ متوز، عيص 
عىل الفهم. نحن بالتأكيد ال نوافق عىل املوقف التسامحي الذي تبديه واشنطن تجاه املنظامت اإلرهابية. وكذلك ال 
نستطيع قبول ترك تركيا وحيدة يف املعركة ضد اإلرهاب وحامية بعض البلدان التي تعرف بالصديقة للقتلة الذين 

استهدفوا مكتسباتنا ودميقراطيتنا وأزهقوا أرواح 249 من أبناء شعبنا. 
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إن جوهر حلف الناتو هو الدفاع املشرتك وإظهار التضامن يف األيام الصعاب. ال ميكننا إظهار هذا التضامن مامل نهتم 
بشؤون بعضنا البعض. إن تركيا تتوقع من حلفائها تقديم الدعم بصورة واضحة. وستكون كام عهدمتوها يف املايض 
رشيًكا قويًا موثوقا يعتدُّ به. إن املواقف التي نتخذها جميًعا حيال بعضنا البعض ستحدد مَنط تحالفاتنا املستقبلية 

وقوتنا الجامعة. 

كان من الواجب علينا خالل الفرتة املؤملة التي مررنا بها إعادة تحكيم قواعد تحالفنا ورشاكتنا. أعتقد برضورة تطوير 
عالقاتنا الثنائية بيننا كدول وليس عرب دعم املنظامت اإلرهابية.  

ويف الختام أود تقديم شكري للمجلس األطليس وممثلية املجلس يف تركيا. كام أود أن أشكر كل من ساهم يف تنظيم 
أعامل القمة ونشاطاتها املتميزة. آمل أن تساهم أعامل القمة يف تعزيز التعاون وأن تكون مبادرة طيبة تفتح آفاقًا 

جديدة. أقدم لكم أطيب التحيات وأودعكم بكثري من الحب واالحرتام. 
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املنتدى الدويل لألوقاف العاملة للقدس – إسطنبول – 8 مايو/ أيار 2017

 التعامل مع القضية الفلسطينية

يجري عىل أساس "قانون األقوى" منذ سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي العزيز السيد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي العثيمني، معايل 
الوزراء، والضيوف األعزاء، أحييكم بأطيب مشاعر املودة واالحرتام. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أود أن أشكركم فرًدا فرًدا عىل مشاركتكم يف "املنتدى الدويل لألوقاف العاملة للقدس". يسعدين جداً أن أرحب بكم 
أنتم أصدقاء القدس، يف مدينة الحضارة والتاريخ، وملتقى القارات، مدينة إسطنبول. 
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أود أن أهنئ كل من شارك يف تنظيم هذا الربنامج الهام بالتعاون مع املديرية العامة لألوقاف والبنك اإلسالمي للتنمية 
املدينة  هذه  مستقبل  أجل  من  دعوتنا  لتلبيتكم  وأخوايت  إخويت  بكم  وأرحب  اإلسالمية.  لألوقاف  العاملي  واملعهد 

املقدسة، وملشاركتكم يف هذا الربنامج من جميع أنحاء العامل.

ويف هذه املناسبة، أنقل تحيات مدينة إسطنبول وجميع عشاق القدس وأصدقائها، إىل جميع محبي القدس يف العامل. وأتوجه 
من هنا من هذه العاصمة القدمية مدينة األنبياء واألولياء؛ بأطيب التحيات املليئة مبشاعر الشوق إىل مدينة مكة املكرمة 
قبلة املسلمني وإىل املدينة املنورة. كام أتقدم بأطيب مشاعري القلبية إىل جميع املظلومني الذين توجهت أعينهم وقلوبهم 
وآذانهم إىل اجتامعنا الكريم. ويف هذه املناسبة أتوجه أيًضا بأطيب التحيات لفلسطني األبية التي تقارع جور االحتالل بشجاعة 
أطفالها وشبابها ونسائها ورجالها. أحيي عىل وجه الخصوص اآلباء األشاوس يف فلسطني، الذين يجعلون من أجسادهم سواتر 
تحمي زوجاتهم وأطفالهم من رصاص الغدر. من هنا، أرسل تحيايت لثامنية مليون فلسطيني إما هجروا من منازلهم أو أبعدوا 
عن وطنهم األم أو أجربوا عىل العيش بعيداً عن بلدهم. أرسل تحيايت إىل جميع املناضلني من أجل القدس، يف كافة أرجاء 

العامل. كام أمتنى من الله جل وعال أن يجعل هذا املنتدى وسيلة خري للقدس والحرم القديس الرشيف، وفلسطني.

إخواين وأخوايت،

إن القدس هي مدينة مقدسة عند جميع األديان الساموية الثالثة. وهي خالصة تاريخ البرشية واإلنسانية. وكام قال الشاعر 
ور القديِم، أَسرُي من زََمٍن إىل زََمٍن بال ذكرى".  الفلسطيني الكبري محمود درويش واصًفا القدس: "يف القدس، أَعني داخَل السُّ

وكام وصف الشاعر الرتيك نوري باكديل، أهمية القدس التي تتجاوز الزمان واملكان يف هذه األبيات:

"عش يف جبل الطور يك تعرف مكان القدس

أنا أحمل القدس مثل ساعة اليد

إن مل تضبط ساعتك مع القدس ستضيع وقتك عبثا

وسيمألها الثلج ولن ترى شيئا".

نعم ... يف القدس، ال يسري الزمن وفقا ملفهومنا عنه، بل يسري وفق مفهومه الخاص. القدس هي العشق. هي الشوق. 
وقلب البرشية، وفؤادها الخفاق. القدس هي أقرب مكان عىل وجه األرض للعرش. ألن القدس هي املحطة الثانية يف 

اإلرساء والخطوة األوىل يف املعراج. وأوىل القبلتني ومدينة األنبياء، ورمز حرمة وعزّة املسلمني جميعا. 

إن الدفاع عن القدس وإظهار االحرتام لها واجب عىل كل مسلم

أود قبـل كل يشء التذكـري بحديـث رشيـف ليكـون منـارة لنـا جميًعـا. عـن ميمونـة مـوالة النبـي صـىل اللـه عليه 
وسـلم قالـت: قلـت: يـا رسـول اللـه، أفتنـا يف بيـت املقـدس، قـال: "أرض املحـرش، واملنرش، ائتـوه فصلوا فيـه، فإن 
صـالة فيـه كألـف صـالة يف غـريه"، قلـت: أرأيـت إن مل أسـتطع أن أتحمـل إليه؟ قـال: "فتهـدي له زيتًا يـرسج فيه، 

فمـن فعل فهـو كمـن أتاه".
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ويف حديث آخر قال النبي صىل الله عليه وسلم: "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد الحرام، ومسجد الرسول 
صىل الله عليه وسلم، واملسجد األقىص". يف رسالة واضحة عن أهمية القدس يف اإلسالم.  

ولهذا، فقد كان كل يوم ترزح فيه القدس تحت دنس الصليبيني يوم ذٍل بالنسبة للمسلمني. مل ينعم صالح الدين 
األيويب يوًما بالسكينة إىل أن أتم تحرير القدس فكان فاتحها الثاين. كان يعيش يف الخيمة دامئا . ويف أحد األيام 
سأله من رأوه: "ملاذا ال تنام يف منزلك مثل باقي السالطني؟" فقال: "كيف ينام صالح الدين يف منزله بينام بيت الله 

تحت األرس". 

نعم ... يجب أن تكون القدس عىل هذا النحو يف نظر كل مسلم، إنه لواجب عىل كل مسلم أن يدافع عن القدس، 
ويظهر الحرمة لها. إن قضية القدس ليست قضية إخواننا الفلسطينيني فقط. الحمد لله، نحن أحفاد شعب رشفه الله 
بخدمة القدس، وبيت املقدس، ومدينة الخليل مدينة النبي إبراهيم عليه السالم مدة 400 سنة. ترشفنا بحمل شؤون 
هذه البلدة املقدسة وأحيائها عىل مدى أربعة قرون كاملة. إن الكتابة التي أمر السلطان سليامن القانوين بكتابتها 
بعد ترميم باب يافا يف الخليل والتي تضمنت جملة "ال إله إال الله إبراهيم خليل الله" وإقامة املعامري سنان مكانًا 
مناسبًا لليهود لتأدية عباداتهم خارج السور الغريب للمدينة إمنا يعكس ذلك الذوق الرفيع الذي متيز به أجدادنا. 

ونحن اليوم مستمرون عىل نهجهم. 

العاملية األوىل وذلك لحامية مكة واملدينة املنورة  لقد كانت الجبهة الجنوبية أعظم ساحات الوغى خالل الحرب 
والقدس. رغم االنتصارات التي حققناها يف جناق قلعة وكوت العامرة، مل نتمكن من وقف االحتالل. ومع األسف، 
فإن مدينة القدس التي قدمنا يف سبيل حاميتها الدماء منذ الحروب الصليبية، مل تر يوًما رغًدا بعد ذلك التاريخ. نحن 
نشعر مبسؤولية كبرية تجاه القدس وقضيتها، ولعل ذلك منبعث من اإلميان واملسؤولية التاريخية التي ورثناها. نحن 
نعلق أهمية كبرية عىل النضال من أجل العدالة وحقوق إخواننا الفلسطينيني. ونسعى بكل جهد لجعل القدس مدينة 

سالم وطأمنينة وأمان مرة أخرى. 

لقد استضافت إسطنبول القمة اإلسالمية الثالثة عرشة عام 2016 والتي اتخذت قرارات تاريخية تدعو إىل تعزيز القوة 
االقتصادية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس. وبصفتنا الرئيس الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي، فإننا نويل اهتامًما 

خاًصا للمساهمة من أجل تحقيق هذا الهدف. 

القدس كنز أوقاف 

أصدقايئ األعزاء،

إن مؤسسة األوقاف تعترب وسيلة مهمة لتحقيق أهدافنا. ألن حضارتنا هي حضارة أوقاف. فاألوقاف هي تجسيٌد 
ألمر إلهي "يف سباق الخري والتقوى". ويف الوقت نفسه، فإن األوقاف ركن أسايس يف حياة مجتمعاتنا التي متتد آلالف 
السنوات. لعبت هذه املؤسسة دوًرا رائًدا يف نجاحنا بالصمود رغم الهجامت املدمرة التي تعرضنا لها عىل مر التاريخ. 
ومام ال شك فيه؛ أن القدس تعترب من أبرز املدن التي استفادت من مؤسسة األوقاف. القدس كنز أوقاف. عندما 
ننظر إىل تاريخ القدس، من عهد سيدنا عمر بن الخطاب حتى عهد صالح الدين األيويب، ومنذ عهد الدولة العثامنية 
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حتى يومنا، نستطيع رؤية آثار مؤسسات األوقاف. أال يشمل هذا الحال املعامل التاريخية يف سوريا أيًضا؟ هناك ثروة 
تاريخية كبرية يف سوريا. ولكن هذه املعامل التاريخية يتم اليوم تسويتها باألرض. 

تضطلع مؤسسة األوقاف بدور كبري يف العمل الخريي واملحافظة عىل الخصوصية اإلسالمية للمسجد األقىص عىل حد 
سواء. ال نستطيع حرص إيجابيات مؤسسة األوقاف ولكن أود أن أقدم لكم بعض األمثلة. عقب تحرير صالح الدين 
األيويب للقدس جرى تأسيس حي املغاربة بالقرب من حائط الرباق، والذي كان حيًا وقفيًا. بعد احتالل القدس عام 
1967، تم جرف هذا الحي بالجرافات رغم تاريخه العريق الذي يعود لـ 800 عاٍم خلت. هذا املثال يعترب ملخًصا 
صغريًا للقضية الفلسطينية. وهناك مثال آخر هو كلية خاصيك سلطان التي بنيت من قبل السلطانة هرَّم. عملت 
اليوم  الجياع واملحتاجني لقرون. ويستطيع زوار املتحف اإلسالمي يف املسجد األقىص  هذه املؤسسة عىل مساعدة 
رؤية األواين التي كانت تقدم بها املساعدات وقامئة أسامء املستفيدين من توزيع املواد الغذائية واملساعدات وقد 
كتبت عىل ألواٍح خشبية. وباملثل، فإن العديد من املؤسسات األرسية كانت تعمل عىل تقديم املساعدات للمساكني 
واملحافظة عىل الطابع اإلسالمي للقدس. إننا ننظر إىل تلك املؤسسات عىل أنها خط سري نحو املستقبل وال نكتفي 

بالنظر إليها عىل أنها جزء من تاريخنا املجيد. 

إننا نبذل جهوًدا كبرية من أجل إحياء مؤسساتنا وتعزيز دورها يف القدس التي ترزح تحت االحتالل منذ 50 عاًما. إن 
مهمتنا هي دعمكم بكل قوتنا. ليست املؤسسات اإلسالمية فقط هي التي تندرج يف هذا املفهوم؛ بل إننا نحفظ قيمة 
مؤسسات الديانات األخرى أيًضا يف نفس اإلطار. كان منتسبو جميع األديان يف القدس إبان الحكم اإلسالمي ينعمون 
باألمان يف أمالكهم وأرواحهم وحرياتهم ودور عبادتهم. لقد تعرض اليهود يف القدس ملذابح عىل يد الصليبيني ومل 
تتسّن لهم العودة إىل القدس إال بعد تحريرها وعودتها للمسلمني. نحن نخطط بالطريقة نفسها للحارض واملستقبل. 

درب  سينري  القدس  أجل  من  العاملة  واملؤسسات  األوقاف  يجمع  الذي  التاريخي،  املنتدى  هذا  أن  من  واثق  أنا 
مجموعة من األنشطة الدولية. 

يجب أن نضع يف اعتبارنا أن املؤسسات الوقفية هي املالذ الوحيد ألهايل القدس املحتلة من الشباب، وكبار السن واأليتام 
وذوي االحتياجات الخاصة. وعن طريق هذه املؤسسات ميكننا املحافظة عىل وجود دور العبادة واملستشفيات واملدارس 
ودور األيتام، واألسواق، والكليات. وهنا أود التأكيد عىل رضورة دعم العامل اإلسالمي لوقف القدس الذي يعمل تحت 
رعاية العاهل األردين امللك عبد الله الثاين، الويص عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس، رغم جميع العقبات 
اإلرسائيلية. إن أرشيفنا العثامين يتضمن أسامء جميع املؤسسات الوقفية وأمالكها وإيراداتها ونفقاتها. لذا أدعو جميع 
الباحثني لالستفادة من هذه الفرصة. وقد سلمنا مؤخرًا إخواننا الفلسطينيني مناذج من سجالت الطابو )الشهر العقاري( 
الخاصة بالقدس واملوجودة يف املحفوظات العثامنية. عالوة عىل ذلك، فإن الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق )تيكا(، تضطلع 

بنشاطات مهمة يف مجال ترميم املنازل واملحال التجارية يف القدس الرشقية والحفاظ عىل النسيج التاريخي للمدينة.

إن هذه األنشطة تعكس خربات وعمقا ميتد لقرون، وستستمر يف العطاء بشكل متزايد خالل الفرتة املقبلة. ومع 
ذلك، أريد التأكيد كام أفعل عىل كل منرب يُعَنى بالقدس، عىل رضورة قيام املسلمني بزيارة القدس واملسجد األقىص. 
عندما ننظر إىل اإلحصائيات، ميكننا أن نرى تراجعنا يف هذه املسألة وهذا الوضع يعرب عن وجه قصور خطر جًدا 
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يجب تداركه. يف عام 2015، زار القدس حوايل 600 ألف أمرييك و400 ألف رويس و300 ألف فرنيس. وقد كان 
عدد الزوار من تركيا األعىل عىل مستوى البلدان اإلسالمية. إال أن هذا العدد مل يتجاوز عتبة الـ 26 ألف فقط. 
علينا أن نعرتف بأن هذه الصورة ال تناسبنا. أتوجه من هنا بنداء إىل أبناء شعبي: ملاذا ال يذهب مئات األلوف من 
مواطنينا لزيارة املسجد األقىص؟ ال يوجد عذر، يجب عىل الجميع الذهاب. أقوى دعم سنقدمه ألشقائنا هناك هو 

وجودنا بقربهم.

إرسائيل تواصل إفراغ القدس من املسلمني

أيها اإلخوة واألخوات،

ال ميكن تحقيق السالم واالستقرار يف منطقتنا دون حل عادل للقضية الفلسطينية. بداية، يجب احرتام القانون الدويل 
والقرارات ذات الصلة. ال يوجد بلد فوق القانون، وال ميكن أن يكون. لكن عندما يتعلق املوضوع بالقضية الفلسطينية 
رأينا ولسنوات أن "قانون األقوى" هو الذي يتصدر املشهد عىل الدوام. واصلت إرسائيل، بتشجيع من قوى مختلفة، 
أنها تواصل سياسة االحتالل واالضطهاد  القرارات الدولية الصادرة، إال  بالقانون الدويل ورغم جميع  عدم االعرتاف 
والعنف وإفراغ القدس من املسلمني. ما الفرق بني املامرسات الحالية لإلدارة اإلرسائيلية وبني السياسات العنرصية 
للمستوطنات  القانوين  الوضع  هو  ما  إفريقيا؟.  وجنوب  املتحدة  الواليات  يف  السود  عىل  طبقت  التي  والتمييزية 
اليهودية، التي تطوق الضفة الغربية كاللباب السام، وتحول حياة إخواننا الفلسطينيني إىل سجن مقيت؟ هل من 

الضمري والعدالة واإلنسانية يف يشء االستمرار يف حصار غزّة؟ بالطبع ال.

من أين تأيت هذه العنجهية والوقاحة لإلدارة اإلرسائيلية؟ ألنها تعلم أن الجرائم التي ارتكبتها عىل مرأى ومسمع العامل 
كله سوف تبقى دون محاسبة. هي تعرف جيًدا أنها لن تتعرض للمحاسبة حتى لو قطعت أجساد األطفال الربيئة 
وقصفت األطفال بالقنابل أثناء لعبهم بالكرة عىل ساحل غزّة. إنها تعرف جيًدا أن مامرساتها التي تدوس عىل أبسط 
حقوق اإلنسان األساسية، لن تواجه بأي عقوبات. كل جرمية متر دون عقاب تزيد من خطورة مرتكب الجرمية. لهذا 
السبب تتزايد جرائم إرسائيل يف فلسطني. إن إقامة السالم واالستقرار يف املنطقة مرتبطة مبحاسبة الجناة عاّم اقرتفوه 

من جرائم قتل ومجازر وفًقا للقانون الدويل.

القدس الرشقية ضمن حدود  الوحيدة للحل هي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها  الطريقة 
1967. لهذا، من الرضوري الضغط عىل إرسائيل. أود أن أعرب عن سعادتنا مبتابعة التطورات يف عملية السالم يف 

الفرتة األخرية. لقد دعمنا الجهود الدبلوماسية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسنواصل دعمها.

ومع ذلك ، يجب عىل الجميع الدفاع عن وضع القدس واالهتامم بهذه املسألة املهمة. وباإلشارة إىل موضوع 
نقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل القدس فإن النقاش يف هذه املوضوع بحد ذاته هو خطأ فادح. يجب أن 
يسقط هذا املوضوع بالتأكيد من جدول أعاملهم. ويف هذا الصدد، قمنا بتوجيه التحذيرات الالزمة وعىل أعىل 
املستويات. قد يبدو هذا التغيري بسيطًا للبعض. أولئك الذين يفكرون بهذا الشكل ال يرون مدى حساسية التوازن 

يف املدينة املقدسة. 
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القضية األخرى املهمة هي املضايقة والهجامت التي يتعرض لها املسجد األقىص أوىل القبلتني. نشهد هناك تصاعًدا 
شديًدا للتوتر. يف عام 2016 وحده، دخل املسجد األقىص أكرث من 14 ألف إرسائييل متطرف برفقة ضباط أمن مسلحني. 
إن املسجد األقىص وقبة الصخرة اللذين يشكالن الحرم الرشيف مبساحة 144 دومنا، تعود ملكيتهام للمسلمني فقط. 
أن تكف  القدس. يجب عىل إرسائيل  لتغيري وضع  االستفزازات  مبثل هذه  أبداً  نقبل  لن  األبد.  إىل  وستبقى هكذا 
عن أعامل املضايقة والحفر وإعادة البناء التي تهدد قدسية وسالمة الحرم الرشيف. خالل فرتة حكم رئيس الوزراء 
أرسلنا هذا  لقد  الرشيف.  الحرم  يف  األثرية  االكتشافات  عن  بحث  بإعداد  قمنا  أوملرت،  السيد  السابق،  اإلرسائييل 

الكتاب إىل جميع الوحدات ذات الصلة يف أنحاء مختلفة من العامل، وما زلنا نرسله. 

لن نسمح بإسكات صوت األذان يف سامء القدس

وحول قضية فرض قيود عىل األذان عرب طرح مرشوع قانون إىل الكنيست اإلرسائييل يهدف إىل حظر إقامة أذان الفجر 
يف القدس. إن طرح هذا املوضوع بحد ذاته أمٌر مخجل. إن صمت أولئك الذين ال يوفرون أية فرصة للتشدق بحرية 
الله لن نسمح  التساؤالت. مبشيئة  الكثري من  الخطوة يف موافقة ضمنية يثري  إزاء هذه  االعتقاد وحقوق اإلنسان، 

بإسكات صوت األذان الذي يصدح يف سامء القدس. 

إذا كان لديكم إميان مبعتقدكم، فلامذا تخافون من حرية املعتقد؟. انظروا، ليست لدينا مشكلة مع حرية املعتقد. 
ملاذا؟. ألننا نثق بإمياننا ومعتقدنا. نحن لسنا خائفني من حرية املعتقد. إذا كان حكام إرسائيل أيًضا يثقون مبعتقداتهم، 
فلن يخافوا من األذان. عند هذه النقطة، ال ميكن أن يكون لدينا موقف سلبي تجاه مواطنينا اليهود الذين يعيشون 

يف بالدنا. مل نتخذ مثل هذه الخطوة تجاههم ولن نتخذ. 

إن أفضل جواب عىل هذه العقلية التي تفرض القيود، وجهها إخواننا يف القدس عرب رفعهم ألذان صالة الفجر يف 
أم آجال ملن يحول  الالزم عاجال  الرد  السجن. سنقدم  الرد برفع أصدقايئ لألذان عندما كنا يف  منازلهم. ذكرين هذا 
العامل إىل سجن كبري. لقد عربت عن موقفنا الواضح تجاه هذا الوضع للرئيس اإلرسائييل ريفلني. سنواصل متابعة هذا 

املوضوع بكل اهتامم بوصفنا الرئيس الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

أيها الضيوف الكرام،

أنا واثق من أن أشقاءنا الفلسطينيني أيًضا، سيواصلون النضال من أجل حقوقهم املرشوعة والحرية، متحلني بروح 
الوحدة والتضامن، خالل هذه املرحلة العصيبة. نريد أن نرى جميع إخواننا الفلسطينيني يف القدس والضفة الغربية 
وغزة والشتات كجسد واحد. إن هذه املسألة باتت رضورة متليها روح الوفاء لدماء الشهداء الفلسطينيني، وهذا 
ما يتوق لرؤيته 1.7 مليار مسلم حول العامل. إن فلسطني كتلة واحدة وال فرق بني غزة والضفة الغربية. والوقت 
هو وقت تالحم الصفوف ال تفرقتها، وقت توحيد النضال ال تشتيته. ويف هذا الصدد، أعترب الوثيقة السياسة التي 
أعلنتها حامس يف األيام األخرية، خطوة قيمة يف عملية املصالحة بني حامس وفتح. هذه الوثيقة، التي تم اإلعالن 
عنها، خلطت أوراق الكثري من املخططات. وآمل إن شاء الله أن يتم تعزيز كفاح الفلسطينيني من أجل الحرية من 

اآلن فصاعًدا. 
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نأمل أن يكون عام 2017 نقطة تحول مهمة يف مسرية القضية الفلسطينية. ألن هذا العام هو ذكرى العديد من 
األحداث املهمة. حيث أننا سنشهد هذا العام الذكرى السنوية الـ 1380 لدخول القدس إىل كنف الحكم اإلسالمي يف 
عهد سيدنا عمر بن الخطاب، والذكرى السنوية الـ 830 لتحرير القدس عىل يد صالح الدين األيويب، والذكرى السنوية 
الخطوة األوىل لجميع  الذي يعترب  بلفور  املئوية األوىل لوعد  العثامين، والذكرى  الحكم  القدس يف  الـ 500 لدخول 
املشاكل التي تعاين منها فلسطني حاليًا، والذكرى السنوية الخمسني الحتالل إرسائيل للقدس الرشقية. ونأمل أن يتذكر 

أطفالنا يف العام القادم عام 2017 وقد تحققت فيه الوحدة والتضامن واملصالحة يف فلسطني. 

آمل أن يحمل هذا االجتامع، كام جاء يف وصية صالح الدين األيويب االزدهار والسعادة والخري والربكة لألمة ومستقبل 
القدس. أود أن أشكركم فرًدا فرًدا عىل مشاركتكم يف املنتدى الدويل لألوقاف العاملة للقدس، مستذكرًا جميع الشهداء 

والرجال الذين وهبوا أنفاسهم حتى الرمق األخري فداًء لهذه القضية، بكثري من املحبة واالحرتام.

أقدم لكم أطيب التحيات وأستودعكم الله بكثري من الحب واالحرتام. 
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حفل وضع حجر األساس ملطار الكويت الدويل – الكويت 9 مايو/ أيار 2017

الرشكات الرتكية مستعدة دامئًا للمساهمة يف تطوير الكويت

القلبية.  املشاعر  بأطيب  أحييكم  والسادة،  السيدات  أيها  الكرام،  الضيوف  الشيخ صباح،  العزيز  أخي  األمري،  سمو 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناء عىل دعوة من أخي صاحب السمو أمري الكويت الشيخ صباح، يرسين جدا أن أكون يف الكويت رمز االستقرار 
يف منطقتنا. 

الذي تتوىل  الجديد،  الدويل  الكويت  بناء مطار  اليوم للمشاركة يف حفل وضع حجر األساس ملرشوع  اجتمعنا هنا 
الذي سيشكل مرحلة  الهام،  لهذا املرشوع  بلدنا. أمتنى  الرائدة يف  القابضة إحدى الرشكات  "ليامك"  تشييده رشكة 

جديدة يف مسرية الصداقة واألخوة الرتكية الكويتية، أن يكون وسيلة خري للكويت ومنطقتنا. 

أقدم شكري مرة أخرى ألخي صاحب السمو أمري الكويت الشيخ صباح عىل دعوته الكرمية. آمل أن يتم االنتهاء من 
تشييد املطار يف أقرب وقت ممكن، ليوفر أفضل الخدمات ألشقائنا الكويتيني.
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أيها اإلخوة واألخوات،

يف كل مرة نزور فيها الكويت، نلمس حدوث ازدهار وتطور أكرث يف هذا البلد الجميل. مام ال شك فيه أن مهندس 
هذا التقدم الذي أظهرته الكويت يف كل املجاالت هو أخي صاحب السمو أمري الكويت. إن قيادة صاحب السمو أمري 
الكويت تعترب مثااًل يحتذى به وفرصة لشعب الكويت ومنطقتنا. نحن نرى يف سوريا ماذا فعل الحكام الذين قّدموا 
مصالحهم الشخصية عىل مصالح الشعوب ورفاهيتها وسعادتها ورغباتها. نحن نتطلع أن يكون عىل رأس السلطة يف 
البلدان الصديقة والشقيقة، شخصيات تعمل عىل خدمة شعوبها ال أن متارس ضد هذه الشعوب الظلم واالضطهاد. 
كام نرغب برؤية البلدان التي تربطنا وإياها أوارص مشاعر خاصة وقد تقدمت نحو األمام بخربة ودراية قادة ذوي 
حكمة ودراية وعدل، ولكم تؤملنا رؤية البلدان التي تعرضت لتدمري وحيش بسبب جور حكامها. وانطالقًا من هذه 
النقطة، فإننا نويل اهتامًما كبريًا للحكمة والقيادة والرؤية التي يقدمها أخي صاحب السمو أمري الكويت الشيخ صباح. 

ما دام أمثال هؤالء القادة موجودين يف منطقتنا، ميكننا أن نتطلع إىل املستقبل بروح مفعمة باألمل.

نحن يف تركيا، نعمل وبأقىص جهدنا للحفاظ عىل أعىل مستوى من العالقات مع الكويت خاصة ودول الخليج عامة يف 
املجاالت السياسية والتجارية والدبلوماسية والعسكرية وغريها. يجب أن نوسع ونبقي قنوات التعاون والتضامن من 
أجل السالم والرفاه يف منطقتنا مفتوحة بشكل مستمر. ما مل نربط عالقاتنا السياسية بالعالقات االقتصادية واإلنسانية، 
فلن نستطيع الوصول إىل أهدافنا. مام ال شك فيه، أن علينا العمل وفق مبادئ التحالف واملصالح املتبادلة. ال ميكننا 

بناء أرضية واسعة وقوية انطالقًا من التفكري يف مصالحنا الخاصة فقط؛ وعليه ال ميكننا التطلع إىل مستقبل مرشق. 

واستناًدا إىل هذا الفهم؛ فإن تركيا تعمل عىل تعزيز عالقاتها مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج السيام الجوانب 
االقتصادية. إن وصول حجم التبادل التجاري بني تركيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي إىل 17.4 مليار دوالر عام 2016 
مسألة مهمة للغاية. لكنني ال أعتقد أن هذا الرقم كاٍف وذلك بالنظر إىل إمكاناتنا. وبنفس الطريقة، قامت الرشكات الرتكية 
خالل السنوات األربع عرشة املاضية بتنفيذ مشاريع يف بلدان املنطقة تجاوزت قيمتها 51 مليار دوالر. إن قرار دول مجلس 
التعاون الخليجي، اعتبار تركيا خامس أهم رشيك اقتصادي جعلنا نشعر بالسعادة. كام أود أن أعرب عن ثقتي بأن اتفاقية 
التجارة الحرة التي سيجري التوقيع عليها بني مجلس التعاون الخليجي وتركيا، ستساهم يف فتح آفاق جديدة عىل صعيد 

العالقات التجارية الثنائية بني تركيا والكويت، فضال عن العالقات التجارية مع منطقة الخليج بشكل عام.

ارتفاع حجم التجارة الثنائية مع الكويت إىل 1.٣ مليار دوالر

أيها اإلخوة واألخوات،

إن العالقات السياسية الثنائية بني تركيا والكويت والتي تكتسب زخمها من أوارص التاريخ املشرتك والثقافة والقيم، 
أيًضا انسجاًما مع  التي تربطنا تتطور  بالبنان. كام أن العالقات االقتصادية والتجارية  إليه  تعترب حًقا منوذًجا يشار 
مستوى عالقاتنا السياسية. كام تساهم الزيارات رفيعة املستوى بني البلدين مساهمة كبرية يف تعزيز مسرية تطور 
العالقات الثنائية بني بلدينا. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن الزيارة التي أجراها أخي صاحب السمو الشيخ صباح إىل 

تركيا يف 21-22 مارس/ آذار فتحت الباب أمام مرحلة مهمة يف مسرية عالقاتنا. 
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وازدهاًرا يف  وأمًنا  استقراًرا  الدول  أكرث  إحدى  الكويت، وهي  مع  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تطوير عالقات  إن 
املنطقة، يأيت يف مقدمة أولوياتنا. فقد وصل حجم التبادل التجاري بني بلدينا عام 2016 إىل نحو 1.3 مليار دوالر. 

فيام بلغ عدد الكويتيني الذين زاروا تركيا يف العام املايض، 180 ألف زائر. 

تسعدنا متابعة جهود رجال األعامل يف بلدنا لتطوير وتنويع العالقات االقتصادية؛ ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه 
السلطات الكويتية لرجال األعامل األتراك تحت قيادة صاحب السمو أمري البالد. 

إن منح الكويت مناقصة مرشوع بناء مطارها الجديد املندرج ضمن خطة التنمية للعام 2035 لرشكة تركية يعترب 
مظهرًا من مظاهر هذا الدعم والثقة برتكيا. ومع هذا املرشوع الذي تبلغ قيمته 4.4 مليار دوالر، يقرتب حجم قطاع 
املقاوالت يف الكويت من 6.5 مليار دوالر. يسعدنا أن هذا الرقم، الذي كان 500 مليون دوالر فقط عام 2013، زاد 
مبقدار 6 مليارات دوالر من خالل املشاريع التي قامت بها رشكات تركية أخرى يف السنوات األربع املاضية. وأعتقد أن 
رشكة "ليامك" لن تخيب اآلمال وستكون بحجم الثقة. أنا واثق بأن رشكة ليامك، واحدة من الرشكات الرائدة يف بلدنا، 

وستبذل قصارى جهدها لتنفيذ مرشوع املطار الحديث قبل املهلة املحددة.

إن الرشكات الرتكية مستعدة دامئًا للمساهمة يف جميع جوانب جهود التنمية يف الكويت. وباملثل، نتمنى أيًضا من 
الرشكات الكويتية زيادة االستثامر يف بلدنا السيام أن استثامرات الرشكات الكويتية يف تركيا تبلغ حوايل 1.7 مليار 

دوالر. ونحن عىل استعداد كام هو الحال دامئًا، لتوفري التسهيالت الالزمة للمستثمرين الكويتيني.

أيها اإلخوة واألخوات،

إن االستقرار العاملي يعتمد عىل استقرار منطقتنا، واستقرار منطقتنا يعتمد عىل املواقف الحازمة التي نتخذها يف 
هذا االتجاه. وعليه؛ فإن التعاون بني تركيا والكويت لحل مشاكل املنطقة سيفتح أبوابًا مهمة مليئة بالتطورات الهامة 
التي من شأنها أن تضع حًدا للآميس التي تدمي القلوب يف منطقتنا. وأعتقد أن اإلرادة املشرتكة، التي توجهها روح 
اإلحساس باملسؤولية ملا يجري خلف حدودنا، ستكون قادرة عىل تعبئة بلدان أخرى. إن مستوى العالقات السياسية 
وقدرات بلدينا، يدالن عىل إمكانية تطوير تعاوننا االقتصادي والتجاري يف فرتة قصرية. ومن الواضح أن كال البلدين 

بحاجة إىل بذل الجهود واتخاذ خطوات يف هذا الصدد. 

وبهذه املشاعر، أمتنى مرة أخرى أن يكون هذا املرشوع املتميز الذي وضعنا حجر أساسه اليوم، وسيلة خري للشعب 
الكويتي الشقيق واملنطقة. أعرب عن امتناين ألخي العزيز صاحب السمو الشيخ صباح عىل الدعم الذي قدمه يف هذا 

الصدد. أحييكم بأطيب املشاعر وأستودعكم الله بكثري من الحب واالحرتام. 
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منتدى الحزام والطريق من أجل التعاون الدويل – بكني / الصني – 14 مايو/ أيار 2017

 مبادرة طريق الحرير الجديدة 
ستساهم يف تحقيق االستقرار واالزدهار اإلقليمي

أعزايئ رؤساء الدول والحكومات واملشاركون، أحييكم باحرتام ومودة. وأشكر بشكل خاص صديقي الرئيس الصيني 
يش والسلطات الصينية التي استضافت هذا الحدث الهام عىل كرم ضيافتهم.

أعتقد أن هذه املبادرة، التي يطلق عليها اسم طريق الحرير الجديد، ستحقق فائدة مستقبلية عظيمة من خالل هدفها 
الرامي إىل وصل آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية مع بعضهم البعض. إن مبادرة "الحزام والطريق" ستكون 
لها فائدة كبرية عىل صعيد تطوير خطط البنية التحتية واملعايري التقنية للدول الواقعة عىل هذا الطريق، وتطوير الطرق 
الدول. إن نجاح هذا املرشوع يعتمد عىل تسهيل طرق  البحرية والجوية لهذه  للقارات والخطوط  العابرة  الرسيعة 
التجارة والتعاون يف مجال الجامرك وإزالة املعوقات الجمركية وتشجيع االستثامرات. باإلضافة إىل أن تفعيل صندوق 
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الواقعة عىل مسار هذا املرشوع؛ سيعمل عىل تعميق  طريق الحرير، جنبًا إىل جنب مع الصناديق الوطنية للبلدان 
التكامل املايل للمرشوع. وسيسمح تشجيع التعاون الحكومي الدويل بخلق مناخ سيايس قوي يخيم عليه التضامن. 

وباملثل، فإن التعاون الثقايف الشامل يف مجال السياحة والعلوم والتكنولوجيا واإلعالم سيعمل عىل توسيع نطاق عملية 
التبادل الطاليب ونقل الخربات الوطنية وتحقيق األهداف املرجوة. 

إن مبادرة طريق الحرير الجديد التي تشمل أكرث من 60 دولة حول العامل، مبساحة تبلغ حوايل 40 مليون كيلومرت 
العمل  يتم  أن  الرضوري  من  للغاية.  مهٌم  مرشوٌع  هي  العامل؛  سكان  من  مليار   4.5 من  أكرث  عليها  يعيش  مربع 
بهذه املبادرة من خالل مقاربة "الربح املتبادل"، لتستفيد البلدان املعنية من هذا التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف 
واإلقليمي. إضافة إىل ما سبق، فإن إنشاء نظام متوافق مع البيئة السياسية واالقتصادية، سيفتح األبواب لعرص جديد 

يقوم عىل االستقرار واالزدهار يف منطقتنا.

وتشري التقديرات إىل أن آسيا، التي تتطور برسعة، وتخطو خطوات رسيعة يف مجال التنمية، ومكافحة الفقر، وتتخذ 
التدابري الالزمة ملكافحة تغري املناخ، تحتاج إىل استثامرات معدلها 1.7 تريليون دوالر سنوياً حتى عام 2030. إن منًوا 
من هذا النوع يتطلب العمل بروح التعاون ال املنافسة. كنا يف تركيا، من بني الدول املؤسسة للبنك اآلسيوي لالستثامر 
يف البنية التحتية، وبلغت مساهمتنا يف رأس مال هذا البنك 2.6 مليار دوالر وامتلكنا 2.48 % من حق التصويت. 

هدفنا هو تفعيل آليات التمويل املشرتكة لتحقيق التحركات التنموية التي نحتاجها جميًعا.

مركز االقتصاد العاملي ينتقل إىل الرشق

السادة رؤساء الدول والحكومات واملشاركون األعزاء، 

نحن يف وقت تتطور فيه العالقات االقتصادية والتجارية بني آسيا وأوروبا وتتعمق برسعة. إن مركز جاذبية االقتصاد 
العاملي يتحول نحو الرشق برسعة 60 كيلومرتًا وفقاً لرؤية البعض، وبرسعة 120 كيلومرتاً وفًقا للبعض اآلخر. إن بلوغ 

حجم التجارة بني أوروبا والصني 600 مليار دوالر بحد ذاته، يؤكد صحة هذا التقييم. 

إن تركيا التي تقع عند تقاطع أوروبا وآسيا، يف موقع جغرايف خاص، هي واحدة من املناطق الجغرافية الرئيسية التي 
مير بها طريق الحرير. كام أن مبادرة الصني املسامة "ممر طريق الحرير االقتصادي"، تندمج مع "املمر األوسط" الذي 
يهدف لربط بالدنا وأوروبا مع الصني عرب آسيا الوسطى. وكام هو معروف، فإن "املمر األوسط" الذي ينطلق من تركيا 
إىل جورجيا وأذربيجان، ثم تركامنستان، متجاوزًا بحر قزوين ليعرب كازاخستان وأوزبكستان بشكل يشمل أفغانستان 

وباكستان هو يف الواقع مرشوع طريق تجاري تعترب الصني محطته النهائية. 

نريد العمل مع الصني والدول األخرى املعنية؛ ويف هذا اإلطار فإن مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الصني خالل قمة 
مجموعة العرشين يف أنطاليا عام 2015 تعترب خطوة هامة من حيث التعاون الثنايئ بني بلدينا. 

إننا ماضون يف تنفيذ املمر األوسط، الذي يعترب عنرًصا متماًم ومكماًل ملرشوع "الحزام والطريق"، من خالل مواصلة إقامة 
املشاريع املختلفة يف بلدنا ومنطقتنا. ومع االنتهاء من العمل يف مرشوع سكة حديد باكو - تبلييس - قارص يف غضون 
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بضعة أشهر قادمة، أمتنى أن نكون قد استكملنا أحد أهم دعائم مرشوع املمر األوسط. كام أننا نهدف من خالل مرشوع 
"كاروانرساي"، الذي طورناه من أجل التعاون الجامريك الدويل، إىل ضامن تدفق التجارة والخدمات برسعة.  

إن مشاريع مثل نفق مرمراي الذي يربط القارتني اآلسيوية واألوروبية ببعضهام البعض، وجرس "ياوز سلطان سليم" 
الذي دخل الخدمة يف 26 أغسطس/ آب 2016، ونفق أوراسيا الذي جرى افتتاحه يف 20 ديسمرب/ كانون األول 2016، 
واملطار الجديد الذي هو قيد اإلنشاء يف إسطنبول، ومرشوع جرس "جناق قلعة"، تعترب بنى تحتية مهمة جًدا بالنسبة 
لهذا املرشوع. كام أن مشاريع مثل موانئ زونغولداق-فيليوس وإزمري-جانداريل ومرسني؛ تعترب إحدى أهم األعامل 
التي تشكل الدعامة البحرية للمرشوع. كام أن مرشوع السكك الحديدية عالية الرسعة الذي يقطع تركيا من أقىص 
غربها وحتى أقىص رشقها واملعروف مبرشوع خط أدرنة-قارص، يعترب مرشوًعا مهاًم تقدمه بالدنا لتعزيز دعائم هذا 

املرشوع. سنكون سعداء للتعاون مع إخوتنا الصينيني من أجل تنفيذ هذا املرشوع التاريخي. 

رؤساء الدول والحكومات واملشاركون األعزاء،

أنا واثق من أن هذا املرشوع املبني عىل أساس "املنفعة املشرتكة" سيساهم يف خدمة السالم واالستقرار يف املستقبل. 
لذلك؛ فإن هذه املبادرة التي أطلقتها جمهورية الصني الشعبية تحظى بكامل التقدير. كام أن هذه املبادرة التي 
تشمل منطقة جغرافية واسعة، سوف تؤسس لنظام جديد يربطنا ببعضنا البعض يف املجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتامعية والثقافية. إن هذا املرشوع الذي سيساهم يف رفع املستوى املعييش ملواطنينا من خالل التنمية املستدامة 
سيكون نجاًحا مشرتكًا لنا جميًعا. وأعتقد أن منوذج التعاون هذا سوف يعود بالفائدة عىل الجميع. ونحن يف تركيا 

مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لهذا املرشوع. 

وأخريًا؛ أهنئ صديقي يش وزمالءه عىل نجاح هذا املنتدى. وأحييكم مرة أخرى بأطيب مشاعر الحب واالحرتام.  



161

 استقبال كبار املستثمرين واملدراء التنفيذيني للصناديق يف الواليات املتحدة
واشنطن / الواليات املتحدة األمريكية – 16 مايو/ أيار 2016

 عندما ننتهي من إنجاز مشاريعنا
ستتحول تركيا إىل قاعدة لالستثامرات والتجارة

أحيي ممثيل قطاع عامل األعامل األتراك واألمريكيني املحرتمني، والضيوف الكرام، والسيدات والسادة املشاركني، بأطيب 
املشاعر القلبية. 

يسعدين جدا أن ألتقيكم يف واشنطن، حيث التقيت بالرئيس ترامب. أمتنى لهذا االجتامع الهام الذي جرى تنظيمه 
من قبل وكالة دعم االستثامر والرتويج الرتكية، أن يساهم يف تطوير العالقات االستثامرية والتمويلية والتجارية بني 
تركيا والواليات املتحدة. وأعتقد أن تحالفنا االسرتاتيجي الذي يشمل مجاالت متنوعة مع الواليات املتحدة سوف 

يزداد قوة من خالل االستثامر والتجارة.
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تعد الواليات املتحدة اليوم واحدة من أهم الرشكاء التجاريني واالستثامريني لبلدنا. وتحتل الواليات املتحدة املركز 
الخامس يف صادراتنا، واملركز الرابع يف وارداتنا. اعتباًرا من نهاية عام 2016، بلغ حجم التجارة الثنائية بني البلدين 
حوايل 17.5 مليار دوالر. بالطبع، هذا الرقم غري كاٍف وال يعرب عن إمكاناتنا الحقيقية. نريد الوصول إىل أرقام أعىل 

بكثري؛ وسننجح يف ذلك بالتعاون مع رشكائنا املوقرين. 

بداية يتعني علينا اتخاذ خطوات متزامنة إلزالة اختالل التوازن الذي استمر لسنوات عديدة يف مجال تجارتنا الثنائية. 
حققنا العام املايض حجم صادرات مع الواليات املتحدة بلغت 6 مليارات و623 مليون وواردات بحجم 10 مليارات 
و868 مليون دوالر. إال أن هذا الرقم ال يزال دون املطلوب. إن النهوض بهذه األرقام يتم من خالل زيادة االستثامرات 

املتبادلة. 

تعمل اليوم أكرث من ألف و700 رشكة أمريكية يف تركيا. لقد استثمرت هذه الرشكات أكرث من 10 مليارات دوالر يف بلدنا 
خالل السنوات العرش املاضية. مل يخب أمل أي أحد استثمر يف تركيا، ومل يتكبَّد خسائر نتيجة تلك االستثامرات. ذلك أن 
تركيا التي متتلك نظاًما مرصفيًا قويًا، ومجتمًعا شابَّا وحيويًا واستقراًرا سياسيًا وموقًعا جغرافيًا وحوافز للمستثمرين، هي 

بلٌد يذخر بالفرص االستثامرية. كام أننا نعمل ومنذ العام 2002 عىل توسيع نطاق هذه الفرص. 

مل نفقد عىل مدى السنوات الـ 14 املاضية أبًدا، إرادتنا السياسية وروحنا اإلصالحية. وقمنا بتجديد أنفسنا، واقتصادنا، 
ونظامنا السيايس باستمرار وذلك باالعتامد عىل ديناميكيات االقتصاد العاملي. وبفضل هذه اإلصالحات، حققنا العديد 
من املكاسب الهامة. وقد سجل اقتصادنا معدل منو سنوي بلغ 5.6 يف املئة؛ يف الوقت الذي تضاعف فيه الدخل 
القومي للفرد ثالثة أضعاف، وجرى إنقاذ املال العام من احتكار الشعوبية. كام متكنا من خفض نسبة الناتج املحيل 
اإلجاميل للدين العام يف تركيا من 72 يف املئة إىل 28 يف املئة، وخفضنا عجز املوازنة الذي كان أكرث من 10 % إىل 1 %. 

ويف نفس الفرتة، أنجزنا مشاريع مهمة عىل مستوى العامل يف مجال البنية التحتية. 

ثقة املستثمرين الدوليني يف بلدنا تتضاعف

إن النمو االقتصادي واالستقرار الذي سجلته تركيا أثار انتباه املستثمرين الدوليني. لقد استثمر املستثمرون الدوليون 
أكرث من 180 مليار دوالر يف بلدنا خالل السنوات األربع عرشة املاضية. هذا املبلغ قد يراه البعض ضئياًل. وبرصاحة 
نحن أيًضا ال نرى هذا الرقم مرضيًا. ومع ذلك، فإننا عندما نعلم بأن حجم االستثامرات األجنبية التي أقيمت يف بلدنا 
خالل السنوات الـ 80 التي سبقت عام 2003 مل تتجاوز عتبة الـ 15 مليار دوالر، ندرك مدى التقدم الذي تم إحرازه. 

أود أن أقول برسور كبري أن هذا التقدم سوف يبقى مستمرًا. 

واملحاولة  واإلرهاب  اإلقليمي  االستقرار  عدم  حالة  مثل  املايض،  العام  خالل  بها  مررنا  التي  الصعبة  األوقات  رغم 
االنقالبية، يواصل املستثمرون الدوليون مضاعفة ثقتهم يف بلدنا. عندما ننظر إىل الربع األول من عام 2017، نرى أن 
االستثامرات الدولية املبارشة تستمر يف الزيادة خالل الربع الحايل مقارنة بالربع األول من العام املايض. إضافة إىل 
ذلك؛ نحن واثقون بإمكانيات االقتصاد الرتيك، الذي يحتل املرتبة الـ13 بني أعىل اقتصادات العامل من حيث القوة 

الرشائية، عىل جذب استثامرات أجنبية مبارشة كربى أيًضا بالنظر إىل اإلمكانات املتوفرة. 
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ولذلك فإن وكالة دعم االستثامر والرتويج الرتكية بالتعاون مع جميع املؤسسات ذات الصلة، وبإرشاف مبارش من 

رئاسة الجمهورية، تقدم جميع التسهيالت للمستثمرين. كام أن وكالة دعم االستثامر والرتويج الرتكية تعمل عىل دعم 

وتشجيع االستثامر ومساعدة املستثمرين يف كافة مراحل االستثامر. 

ضيوفنا األعزاء، 

نحن نشجعكم عىل تقييم جميع الفرص االستثامرية التي تقدمها تركيا لكم. باإلضافة إىل أن بالدنا تتمتع بفرص كبرية 

للمستثمرين، فهي متلك سوقًا محليًا يبلغ 80 مليون نسمة، وموقًعا جغرافيًا متميزا. والعديد من الرشكات العاملية 

اليوم تتخذ من تركيا قاعدة لنشاطاتها الرامية إىل التوسع يف منطقة جغرافية واسعة. فبلدنا وبفضل املوقع الجغرايف 

اإلفريقية.  واألسواق  األوسط  والرشق  الوسطى  وآسيا  أوروبا  إىل  للوصول  مزايا هائلة  لديه  ميتلكه؛  الذي  االستثنايئ 

وأستطيع أن أقول إن هذا الواقع الجغرايف االقتصادي يوفر فرًصا استثامرية جذابة للعديد من دول العامل. 

إن املشاريع التي نعمل عليها ستصل إىل مليارات الدوالرات خالل األيام الـ15 األوىل من هذا الشهر، التي شهدت زيارات 

أجريتها إىل الهند وروسيا والكويت والصني. ذلك أن تركيا تقع عىل مفرتق طرق القارات األفريقية واألوروبية واآلسيوية؛ 

وهي القاعدة األكرث فعالية من حيث بيئة األعامل لعامل األعامل عرب األطليس. يف الواقع، بدأت العديد من الرشكات 

العاملية إدارة نشاطاتها لزيادة فعالياتها يف هذه املنطقة الشاسعة انطالقًا من تركيا. نحن نعمل عىل تطوير عالقات قوية 

جًدا مع هذه املنطقة عرب االتفاقيات القانونية، وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الحامية املتبادلة. 

كام نعزز إمكانات االستثامرات ببناء مشاريع مهمة مثل املطار الجديد الذي يجري بناؤه يف إسطنبول ومركز اسطنبول 

املايل. وبنفس الطريقة، وبفضل شبكة رحالت الطريان التابعة لرشكة الخطوط الجوية الرتكية؛ يستطيع املستثمرون 

الوصول إىل أي نقطة تجارية مهمة يف املنطقة. وكام رأيتم، نحن نبذل قصارى الجهود لتصبح تركيا قاعدة لالستثامر 

العاملي.

تركيا بلد قواعد املنافسة

ويف هذا اإلطار؛ فإننا كام نعلق أهمية كبرية عىل مشاريع البنية التحتية الرضورية لدعم االستثامرات املبارشة. لقد 

أنجزنا أنفاقًا مهمة مثل مرمراي وأوراسيا لربط القارتني األوروبية واآلسيوية عرب مضيق البوسفور يف إسطنبول. كام 

حققنا مشاريع تخترص املسافات بني مراكز التجارة واالستثامر مثل جرسي عثامن غازي وجرس ياوز سلطان سليم 

الذي افتتحناه مؤخرًا. عندما يتم االنتهاء من تشييد املرحلة األوىل من املطار الجديد يف إسطنبول نهاية العام املقبل، 

والذي يوفر خدمات لـ 90 مليون مسافر، سيكون بلدنا يف وضع مختلف. وسيجري العمل عىل إمتام بقية املراحل 

لتبلغ الطاقة االستيعابية للمطار 200 مليون مسافر. 

كام وضعنا يف مارس/ آذار املايض حجر األساس إلنشاء جرس "جناق قلعة 1915"، الذي سيكون أطول جرس معلق عىل 

مستوى العامل؛ فيام نواصل العمل عىل مرشوع قناة إسطنبول التي ستكون قناة شقيقة ملضيق البوسفور. عندما يتم 

االنتهاء من هذه االستثامرات، ستتحول تركيا إىل قاعدة استثامرية مهمة تحظى باهتامم الجميع. 
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أصدقايئ األعزاء،

يتواجد معنا هذا املساء؛ ممثلو أهم رشكات رأس املال االستثامري ومدراء الصناديق االستثامرية. أنا واثق من عزمهم 
عىل بناء استثامرات مبارشة مع الرشكات يف تركيا لتقييم الفرص التي تقدمها بلدنا بأفضل طريقة. وهنا أود اإلشارة إىل 
أن صندوق األصول الرتكية الذي أنشأناه مؤخرًا، عىل استعداد للتعاون معكم عىل نطاق واسع يف مجاالت التمويل. 

أود أن يكون جميع املستثمرين عىل يقني من أن تركيا هي بلد قواعد املنافسة. لدينا سوق حر ميكن فيه تبادل 
قيادة  االقتصادية تحت  التنمية  أهمية  بلد يدرك  أي عوائق. نحن  األفراد واملؤسسات دون  السلع والخدمات بني 
القطاع الخاص. لذا فإننا نعلق أهمية كبرية عىل اللوائح واإلصالحات القانونية التي من شأنها متكني القطاع الخاص 
من االستثامر بحرية وبشكل مريح. من حيث املبدأ، نعتقد أنه يجب تحديد دور ونشاط الدولة يف االقتصاد بطريقة 

من شأنها أن تدعم القطاع الخاص، وتزيل العوائق التي تواجهه. 

أرجو من هذا االجتامع أن يساهم يف إضافة بعد جديد للعالقات االقتصادية والتجارية بني تركيا والواليات املتحدة. 
وأؤكّد مرة أخرى: نحن يف تركيا ملتزمون بتوفري كل سبل الدعم والتشجيع للمستثمرين األجانب. وأرجو أن تكونوا 

متأكّدين من أننا سنقوم بكل ما ينبغي لتحقيق ذلك.  

وأخريًا؛ أود أن أشكر جميع املؤسسات واملنظامت التي ساهمت يف تنظيم هذا الحدث الهام. وأقدم امتناين لكم رجال 
األعامل واملستثمرين ملشاركتكم يف هذا االجتامع، متمنيًا لكم النجاح يف أعاملكم.



165

 حفل افتتاح قمة الذكرى الخامسة والعرشين لتأسيس منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود
إسطنبول – 22 مايو/ أيار 2017

 منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود
ليست مجرد رشاكة بل هي تضامن مع دول الجوار

السيدات  أيها  الدولية، أصدقايئ األعزاء،  املنظامت  السادة ممثلو  الوزراء،  الدول والحكومات، معايل  فخامة رؤساء 
والسادة، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية. وأرحب بكم يف مدينة إسطنبول.

اليوم، وإذ نستضيف حدثًا مهاًم للغاية، نحتفل مبشاركتكم بالذكرى السنوية الخامسة والعرشين لتأسيس منظمة 
التعاون االقتصادي للبحر األسود. أشكركم جميًعا عىل مشاركتكم الطيبة. لقد ولدت يف عائلة من والية "ريزة" عىل 
البحر األسود وقضيت القسم األكرب من حيايت يف مدينة إسطنبول املطلة أيًضا عىل البحر األسود. لهذا فإن منظمة 

التعاون االقتصادي للبحر األسود لديها عندي مكانة خاصة.  
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وبطبيعة الحال، فإن تعزيز وتدعيم رشاكتنا تحت هذا السقف يعتمد عىل جهودنا كدول أعضاء. إن املشاركة الفعالة 
التي تركز عىل السالم  الفعال عىل إنجاز املشاريع  التعاون االقتصادي للبحر األسود والعمل  يف اجتامعات منظمة 
تطوير  دون  كافية  تكون  لن  املختلفة وحدها  الجهود  أن  إىل  إضافة  املشرتكة.  مسؤوليتنا  لشعوبنا هي  واالزدهار 
العالقات الثنائية ما مل يجر تطوير العالقة اإلنسانية بني شعوبنا. قد منتلك كدول أعضاء لغات وثقافات ومفاهيم 
سياسية ومستويات اقتصادية مختلفة؛ إال أننا نشارك جميًعا يف املصالح املشرتكة ملنطقة البحر األسود. وبصفتي ابٌن 
ار، أستطيع أن أقول إن جميع املدن واملوانئ املطلة عىل البحر األسود تشبه متجرًا مفتوًحا أمام السوق عينه.  ألب بحَّ
ال يختلف مصري عامل املوانئ يف أوديسا ونوفوروسيسك وفارنا وكونستانس وباتوم عن زمالئهم يف موانئ سامسون 
وطرابزون وزونغولداق. إذا مرت ظروف املوسم االقتصادي بشكل جيد يف منطقتنا، فإن عامل مصانع الشاي يف ريزة 
وعامل مصانع الشاي يف الضفة األخرى يشعرون بالبهجة نفسها. وإذا تراجع موسم الصيد، يشرتك الصيادون يف كل 
أنحاء البحر األسود بالكدر والحزن نفسه. الجميع يشرتك باملشاعر نفسها إزاء الكوارث الطبيعية التي قد تعصف 

باملنطقة مثل الفيضانات والتلوث البيئي وحرائق الغابات.

يف الواقع، إن البحر األسود هو مبثابة األم ألنهار الدانوب يف أوروبا، وقزل ايرماق ويشيل ايرماق يف األناضول، والدون 
ودنيرب وبركة السهوب الروسية واألوكرانية. نحن مضطرون للعمل مًعا من أجل البحر األسود، الذي طاملا قدم لنا 

أكرث مام أخذ.

أصدقايئ األعزاء،

إن منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود ليست مجرد رشاكة بل هي تضامن لدول الجوار وقدر مشرتك. نحن يف 
األناضول نقول دامئًا: "الجار قبل الدار". اليوم قد يسألنا أحد ما عن فائدة هذه املنظمة؛ فأقول: "هي قصة نجاح 

جمعت بلدان يف واحدة من أصعب املناطق الجغرافية يف العامل؛ حول نفس الطاولة واملصالح املشرتكة". 

بالطبع؛ قد تكون هناك بعض املشاكل السياسية وحتى العسكرية بني دول املنطقة. وعىل أي حال ميكننا الحفاظ 
عىل نجاحات منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود بالقدر الذي نستطيع فيه إبعاد املنظمة عن هذه املشاكل. 
وأعتقد أننا يجب أن نذهب إىل أبعد؛ وذلك من خالل جعل املنظمة أداة فعالة لحل هذه املشاكل. ولهذا؛ علينا أن 
نواصل عملنا بالرتكيز عىل املشرتكات يف عالقاتنا املتبادلة، ونبذ الخالفات وعدم الدخول يف مناقشات سياسية عقيمة. 
وهكذا؛ فإن تعزيز مجموعات العمل، التي تعترب محركًا لهذه املنظمة، أمٌر مهٌم للغاية. نحن يف تركيا نضطلع بشؤون 
تنسيق 5 مجموعات عمل تتبع للمنظمة. وبالطبع، نرغب يف أن تضطلع كل دولة من األعضاء يف املنظمة مبسؤولية 
وأن تتوىل مهام تنسيق واحد عىل األقل من تلك املجموعات. وإذا استطعنا زيادة مستوى املشاركة يف مجموعات 

العمل، ميكننا وقتئٍذ جعل املنظمة أكرث ديناميكية وفعالية. 

قطعنا مسافات كبرية يف موضوع رفع تأشريات الدخول

كلام ركزنا أكرث عىل املشاريع التي تحسن من الحياة اليومية للمواطنني، كلام رسنا قدًما إىل األمام يف االتجاه الصحيح. 
القطري من  الجزء  أكملنا  لقد  الصدد.  مثااًل مهاًم يف هذا  يعترب  الرسيع  األسود  البحر  فإن مرشوع طريق  وهكذا؛ 
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املرشوع قبل 10 سنوات. وأنجزنا الكثري من مشاريع النقل العمالقة عىل مستوى العامل التي تسهل حركة النقل فوق 
وتحت مضيق البوسفور يف مدينة إسطنبول. ويف حال استكملت البلدان األخرى مشاريع مامثلة، نكون وقتها قد 

نجحنا يف بناء شبكة مواصالت تصل جميع مناطق البحر األسود وسكانه ببعضهم البعض.

أيها الضيوف الكرام،

السالم  تنمية  تكون  أن  يجب  واالستثامر.  للتجارة  قوية  أرضية  لبناء  األسايس  الرشط  يعدان  واالستقرار  السالم  إن 
واالستقرار والرخاء يف منطقة البحر األسود الحساسة هدفًا مشرتكًا لنا جميًعا. 

نحن يف تركيا، نقدم كافة أنواع الدعم لجميع املستثمرين الدوليني الراغبني يف االستثامر ببلدنا. نحن ال منيز يف هذا 
األوكراين.  وفيكتور  املولدويف،  وأدريان  الرويس،  ودمييرتي  األذري،  وإلدار  الرصيب،  وتودور  األلباين  رامز  بني  الصدد 

مننحهم جميًعا نفس الفرص.

كام يرسنا أيًضا مدى الرىض الذي يحظى به املستثمرون األتراك يف غالبية الدول األعضاء باملنظمة. وهنا ال بد من 
اإلشارة إىل أننا ننظر إىل املنشآت التي بناها املقاولون األتراك عىل وجه الخصوص يف مختلف مدن منطقة البحر 

األسود؛ عىل أنها استثامرات تبرش مبستقبل مرشق.

ورغم هذه األمثلة الجميلة، إال أن مستويات التجارة واالستثامرات بني الدول األعضاء أقل بكثري من واقع إمكاناتنا. 
املحيط  إىل  األدرياتييك  البحر  من  املمتدة  الشاسعة،  املنطقة  لهذه  الفرص  أفضل  لتقديم  عن طرق  البحث  يجب 
الهادئ، ومن سيبرييا إىل جبال طوروس. إن تفعيل دور القطاع السياحي وحده يف املنطقة، من شأنه أن يوفر مستقباًل 

رائًعا ملنطقة البحر األسود.

خالل السنوات األخرية، قطعنا شوطًا مهاًم عىل صعيد إلغاء تأشريات الدخول بني بلداننا. ومتكنا من إلغاء الحاجة 
لجوازات السفر لضامن تنقل أسهل للمواطنني بني تركيا وجورجيا وأوكرانيا. نحن نعمل عىل تعميم هذه الطريقة عىل 

جميع الدول األعضاء مبا يخدم التقارب بني شعوبنا.

من ناحية أخرى، نتمنى أن يكون تعاوننا تحت سقف هذه املنظمة؛ منوذًجا يحتذى به من قبل املنظامت الدولية 
األخرى. والتزاًما بهذا الفهم، حددت الرئاسة الدورية للمنظمة أولوياتنا، إضافة إىل االحتياجات اإلقليمية والعاملية. 
إننا نهدف إىل تحقيق تعاون جيد يف إطار هذه املنظمة يف مجال "التنمية املستدامة" التي تشكل العنوان األهم لألمم 
املتحدة خالل السنوات الخمس عرشة املقبلة. وهنا ال بد يل من اإلشارة إىل إجرائنا بعض املحادثات املتعلقة مبوضوع 
طرق تحسني العالقات التجارية واإلنسانية يف هذه املنطقة الجغرافية الشاسعة التي تشكل القوة الدافعة للتجارة يف 

منطقة البحر األسود، خالل مشاركتي يف قمة "الحزام والطريق" التي عقدت يف الصني األسبوع املايض.

أصدقايئ األعزاء،

نعمل عىل بناء مقاربات عادلة ومحايدة ومتوازنة تجاه جميع الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي للبحر 
اسة لجميع الدول  األسود التي نرتأس رئاستها الدورية منذ مطلع العام الحايل. كام حرصنا عىل مراعاة النقاط الحسَّ
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األعضاء عند إعداد مرشوع البيان الختامي للقمة الذي سيُعتمد اليوم. وأود أن أشري بشكل خاص إىل أننا سعداء 
برؤية نفس اإلخالص والدعم وقد صدر من جميع الدول األعضاء تجاه جهودنا. وأعتقد اعتقادا راسًخا أنه وخالل 

السنوات القادمة، سوف نقدم مًعا مساهامت خالقة للمنظمة والدول األعضاء.

أمتنى أن تكون صداقتنا واسعة مثل البحر األسود، ودافئة مثل أرض األناضول، ومتينة مثل القوقاز، وغزيرة مثل نهر 
الدانوب. تقبلوا مني خالص املحبة واالحرتام ودمتم بخري.
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ملتقى موظفي مركز التنسيق االنتخايب التحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني – بروكسل / بلجيكا – 24 مايو/ أيار 2017

 يجب عىل املتشدقني بالدميقراطية 
استخالص الدروس من مواقفكم النبيلة 

السادة مدراء اتحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني؛ مدراء مركز تنسيق االنتخابات يف الخارج. أيها اإلخوة واألخوات 
األعزاء، والسيدات والسادة. أحييكم بأطيب مشاعر الحب واملودة. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أحرضت لكم تحيات 81 والية تركية وأكرث من 80 مليون مواطن. وإنني لسعيد أميا سعادة لوجودي بينكم يف 
فرد  أشكر كل  )الناتو(.  األطليس  باجتامع رؤساء دول وحكومات منظمة حلف شامل  فيها  التي شاركت  بروكسل 
منكم إلخالصكم وتفانيكم. وأحيي من خالل اإلخوة واألخوات األعزاء املوجودين معنا يف هذه الصالة، مواطني بلدنا 
املنترشين يف أوروبا والعامل بأرسه، الذين شخصت أبصارهم وأفئدتهم تجاه اجتامعنا هذا. كام أتوجه بشكري إىل 

جميع املشاركني يف تنظيم هذا امللتقى الكريم.
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إن اتحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني يحقق إنجازات كبرية يف جميع أنحاء القارة من خالل العمل جنبا إىل جنب 
العقبات  والتغلب عىل  مواطنينا،  لحامية حقوق  موارده  يعبئ جميع  االتحاد  إن  األخرى.  الشقيقة  املنظامت  مع 
وكافة  االتحاد  أهنئ  الصعوبات.  ملواجهة  التضامن  تحقيق  وضامن  وإزالتها،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية 
الجمعيات واملنظامت غري الحكومية األخرى عىل الجهود التي يبذلونها ملساعدة أكرث من 6 ماليني مواطن يعيشون 

يف الخارج. وبصفتي رئيسا للجمهورية، أشكر كل عضو يف هذه الجمعيات واملنظامت دون أي متييز.

أود التأكيد مرارًا وتكراًرا عىل أن هم أي مواطن من مواطنينا هو همنا؛ بغض النظر عن بعده عن بلدنا أو مكان وجوده 
يف العامل. إن مشاكلكم هي مشاكلنا، ونجاحكم هو نجاحنا. إن إمكانيات دولتكم تحت ترصفكم يف كل لحظة وكل مكان.

مل منارس التمييز حتى اليوم ضد أي مواطن من مواطنينا ومل نرتك أحًدا وحيًدا دون عون ومل ننرصف عن أحد دون 
املهجر  أتراك  شؤون  رئاسة  أسسنا   ،2010 عام  ويف  لنجاحكم.  الدولة  إمكانيات  كل  قدمنا  املساعدة.  له  نقدم  أن 
واملجتمعات ذات القرىب للوقوف عىل أوضاعكم بشكل حرصي والتعامل مع شؤونكم. كام نقوم بفتح معاهد "يونس 
أمره" يف جميع أنحاء العامل لنرش اللغة والثقافة الرتكية ونقلها إىل األجيال الشابة. لقد قمنا بزيادة عدد سفاراتنا 
وقنصلياتنا ورفع مستوى إمكانياتنا. كام منحنا املواطنني الذين يعيشون يف الخارج فرصة التصويت يف االنتخابات 
واالستفتاءات؛ وقدمنا دعاًم قويًا لتحسني أنشطة املنظامت غري الحكومية، السيام يف مجال تطوير الخدمات الدينية 
والتعليمية والثقافية يف الخارج. كام أصدرنا بعض التعديالت التاريخية مثل خفض بدل الخدمة اإللزامية من ستة 
أجل ضامن  من  الزرقاء،  بالبطاقة  والعمل  النصف،  مبقدار  السفر  جواز  رسوم  وخفض  يورو،  ألف  إىل  يورو  آالف 
مصالحكم وتسيري أموركم. كام أطلنا املدة التي يسمح فيها ملواطنينا الذين ميتلكون سيارات بلوحات أجنبية بإبقاء 

سياراتهم يف البالد ملدة عامني. ونقوم بدعم برامج التدريب واملنح الدراسية يك يصبح شبابنا أكرث تأهيالً.

نحن مطلعون عن كثب ونعرف بشكل جيد مشاكلكم ومتاعبكم وتوقعاتكم. يف الفرتة القادمة، سنزيد من مشاوراتنا 
يف جميع املجاالت؛ بهدف إيجاد الحلول العملية ملطالبكم.

لقد لقنتم العامل بأرسه دروسا يف الدميقراطية

إخواين األعزاء،

انتهينا للتو من عملية انتخابية صعبة للغاية. وأمتنى أن يحمل التعديل الذي جرى إقراره عقب االستفتاء الشعبي يف 
16 أبريل/ نيسان كل الفائدة لبلدنا وشعبنا ومستقبلنا. وأشكر جميع مواطني بلدنا الذين يعيشون يف الخارج عىل 
مشاركتهم الفاعلة يف االستفتاء. لقد سطرتم مبشاركتكم الثمينة أسطرًا سيحفظها التاريخ. لقد أظهرتم إرصاًرا كبريًا 
يف مامرسة حقكم واملشاركة يف االستفتاء رغم كل العقبات، بعضكم سافر ملئات الكيلومرتات؛ والبعض اآلخر انتظروا 
واملامرسات  املبارش،  والعنف  النفيس،  للقمع  تسمحوا  مل  بأصواتهم.  لإلدالء  والشمس  والثلج  املطر  تحت  لساعات 
التهديدات واالستفزازت. لقد أعطيتم  أمام  إرادتكم. مل تخضعوا  املناهضة للدميقراطية بكرس تصميمكم وإضعاف 
دروًسا يف الدميقراطية ستبقى محفورة يف ذاكرة العامل، مبعدل مشاركة بلغت أكرث من 48 يف املئة، مبا يف ذلك البوابات 

الجمركية. أرى يف كل واحد منكم بطاًل يف الدميقراطية. أريد أن تعرفوا أننا كشعب فخورون بكم. 
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أعتقد أن أولئك الذين يأتون إلينا دون النظر إىل أخطائهم ويتشدقون بالدميقراطية والحرية يجب أن يتعلموا الكثري 
من موقفكم النبيل. مل تصل نسبة مشاركة املواطنني الذين يعيشون يف الخارج يف أي بلد يف العامل إىل الرقم الذي 
وصلت إليه نسبة مشاركة مواطنينا يف عملية االستفتاء. يف معظم الدول الغربية، تجري االنتخابات مبعدالت مشاركة 
تبلغ 50 أو 60 %. كام يصل هذا املعدل إىل 30 % فقط بالنسبة ملؤسسات مثل الربملان األورويب. معدالت املشاركة يف 

االنتخابات يف بلدنا، تتجاوز عموًما 85 %. إننا نهدف إىل رفع هذه النسبة يف أوروبا أيًضا لتبلغ نحو 85 %. 

ومن هنا أود أن أخص بالشكر بعض املناطق االنتخابية التي لقنت أعداء تركيا درًسا وجعلت شعبنا يشعر بالفخر. 
كام أتوجه بالشكر ملواطنينا يف بلجيكا الذين قالوا "نعم" بنسبة 75 %، والنمسا بنسبة 73 %، وهولندا بنسبة 71 %، 
وفرنسا بنسبة 65 %، وأملانيا بنسبة 63 %. أشكر 832 ألف مواطن قالوا "نعم" يف االستفتاء األخري يف جميع أنحاء العامل. 

قرب  عن  واهتاممهم  الدميقراطي  حقهم  الستخدامهم  االستفتاء،  يف  "ال"  قالوا  الذين  املواطنني  أشكر  أن  أود  كام 
مبستقبل بلدهم. بالطبع، كنا نرغب بالحصول عىل تأييدهم أيًضا يف هذه العملية الدميقرطية. ونؤكّد مرة أخرى أننا 
ال ننقص أحًدا قدره عىل خلفية آرائه السياسية أو أفكاره أو أسلوب حياته أو إرادته. عىل العكس، فإننا نناضل حتى 

يتمكن الجميع من التعبري عن رغبته بحرية. ونعدكم مبواصلة عملنا بالنهج نفسه.

سنواصل احتضان الجميع ممن مل يرتكبوا خيانة ضد بلدهم. إن املبدأ األسايس الذي يحكمنا هو الرشعية وااللتزام 
بقضايا تركيا. كل من يضع مصالح بلده وأمته أمام مصالحه هو مواطننا وأخ لنا. لكننا ال نأبه ألولئك الذين يخونون 

وطنهم الذي ارتوى بدماء الشهداء يف كل شرب من ثراه. 

حققنا تحوالت فتحت أبواب حقبة جديدة أمام أبناء شعبنا

أصدقايئ األعزاء،

إن االستفتاء الذي جرى يف 16 أبريل/ نيسان كان أحد أهم التحوالت يف تاريخ بلدنا من حيث النتيجة. حيث جرى 
بواسطته فتح أبواب حقبة جديدة أمام أبناء شعبنا. لقد متكنت تركيا من امليض قدًما نحو األمام وتجاوز السنوات الطويلة 
التي عانت فيها من التحالفات الحكومية التي جلبت عدم االستقرار واألزمات االقتصادية والسياسية. إن املكتسبات التي 
حققناها يف السنوات الـ 14 األخرية يف مجاالت الدميقراطية والسياسة والصحة واالستثامرات والحريات تم وضعها تحت 

ضامنة الدستور من خالل هذا التعديل. وإن شاء الله، سوف ننعم جميًعا من اآلن فصاعًدا برتكيا أقوى بكثري.

لقد متكنت تركيا من السري عىل طريق يوفر لها إمكانية تحقيق أهدافها برسعة أكرب. تركيا اليوم متتلك صوتًا مسموًعا 
أكرث يف الساحة الدولية، وسمعة يحرتمها القايص والداين. أنا واثق من أن مواطنينا الذين يعيشون يف الخارج، قادرون 
عىل مشاهدة التغيريات التي جرى تحقيقها يف البالد خالل السنوات الـ 14 املاضية، بشكل أكرث وضوًحا. فأنتم خري 

من يعلم الوضع الذي كانت عليه البالد واملحن التي كانت تواجهها قبل 14 عاًما.  

أنتم الجيل السابق، تعرفون جيًدا حجم املعاناة التي تكبدها األتراك لالستقرار هنا وملاذا يطلقون عىل أوروبا اسم 
"وطن اآلالم". مل ننس أبًدا األمثان التي دفعناها من أجل هذه اإلنجازات التي تُرى اليوم عىل أنها عادية. نتحدث 
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اليوم عن رجال أعامل وسياسيني وأكادمييني من أبناء جالياتنا. ولكن تذكروا جيًدا بأن خلف هذه اإلنجازات، كانت 
هناك مسرية من اآلالم. إذا كّنا اليوم قادرين عىل إظهار أداء جيد يف التعليم والتجارة والفن؛ فإن مرد ذلك للتضحيات 

الجسام التي بذلها الجيل األول ممن لفظوا أنفاسهم األخرية وقلوبهم عامرة بالحنني إىل الوطن.

مل مينحنا أحد أيًا من الحقوق التي حصلنا عليها خارج وداخل البالد عىل حد سواء. إننا مدينون بكل اإلنجازات التي تحققت 
لعون الله أواًل، ثم إىل جهودنا وعرق جبيننا. لقد وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم بفضل الصرب والثبات والعمل الدؤوب. 

أعرف أن كل واحد من مواطنينا ميتلك قصة تدمي القلب. أريد أن أتقاسم معكم الحكاية التالية عىل وجه الخصوص 
فلكم يعترص قلبي كلام قرأتها. أحد مواطنينا يرشح حكاية غربته كاآليت: 

"كنت سعيًدا جًدا للفوز يف اختبار العمل. لبست مالبيس الجديدة وبدأت التجول يف شوارع بلجيكا. أخذونا إىل املكان 
الذي سنعمل فيه ألكتشف أن املكان هو منجم للفحم. عىل ما يبدو لقد أحرضونا إىل بلجيكا لنعمل كعامل مناجم... 
مل أخرب أحًدا بأي يشء لكنني كنت أعلم أنني أخاف جًدا من الظالم؛ لدرجة أنني اعتدت عىل ترك األنوار مضاءة 
عندما كنت أخلد للنوم. عملت ملدة 18 عاًما يف الظالم الدامس وعىل عمق 1200 مرت تحت سطح األرض من أجل 

تأمني قوت اليوم. لكن الخوف من الظالم مل يفارقني أبًدا، ولن يفارقني... "

مواطن آخر يعرب عن شوقه وحنينه لوطنه قائاًل: "مل نكن ننفق الكثري من املال. ولكن كنا ندفع املال دون تفكري يف 
مكان واحد: صندوق نقل الجنازات! كنا نريد العودة إىل الوطن بشكل أو بآخر".

ويتحدث مواطن آخر: "أثناء البحث عن محطات الراديو، عرثت بطريقة ما عىل تردد إذاعة "يت آر يت". قمت فوًرا 
بتثبيت زر الراديو بواسطة مواد الصقة يك ال نفقد تردد املحطة. بعدها نقل لنا ذلك الراديو أخبار الوطن وألحانه 

لسنوات، فيام أجهشنا نحن بالبكاء". 

نعم ... وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم بعد أن دفعنا مثًنا كبريًا من الحزن واألمل والدموع. 

ولهذا السبب؛ لن نسمح بذهاب املكتسبات التي حققناها هباًء. 

لسنا الجئني يف أوروبا، ولسنا أبًدا من املهمشني

أيها اإلخوة،

هذه الحقيقة يجب أن تكون مفهومة من قبل الجميع، وخاصة القادة األوروبيني. مواطنونا الذين يعيشون هنا مل 
يعودوا "مغرتبني". معظم هؤالء الناس يعيشون يف أوروبا منذ 3 أجيال. إخوتنا املصممون عىل مواصلة حياتهم عىل 

هذه األرض، يريدون تأسيس مستقبلهم هنا أيًضا. 

ال ميكننا أن نقبل معاملة مواطنينا الذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون نسمة عىل أنهم "أجانب"، أو أن ينظر إليهم 
عىل أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، أو أن يتم تهميشهم. ولهذا السبب نطالب دامئًا بأن يكونوا عىل قدم املساواة 
مع اآلخرين؛ ونحض دوًما عىل االندماج مع هذا املجتمع وليس الرضوخ لسياسات االستيعاب. لهذا السبب؛ نريد من 
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مواطنينا تعلم لغة البلدان التي يعيشون فيها عىل أكمل وجه دون أن ينسوا لغتهم األم، وأن يحافظوا عىل روابطهم 
مع وطنهم. نشجعهم كلام التقينا معهم بأن يصبحوا فعالني أكرث يف الحياة السياسية والفنية والثقافية وعامل األعامل 

والتجارة وأنشطة املجتمع املدين. ألن مستقبلهم عىل هذه األرض. 

نحن لسنا الجئني يف أوروبا، ولسنا أجانب، ولسنا مهمشني. كام كنا عىل مر التاريخ، نحن اليوم أصحاب أوروبا. ال 
توجد قوة تستطيع إبعاد تركيا واألتراك عن أوروبا. ولهذا السبب، ستواصل بالدنا باستمرار وإرصار مسريتها نحو 
كل  رغم  تحقيقه  من  بد  ال  اسرتاتيجيًا  هدفًا  يعترب  الذي  األورويب،  االتحاد  عضوية  عىل  بالحصول  املتمثل  هدفها 
املظامل التي تعرضنا لها طيلة النصف القرن املايض. لقد واجهنا معاملة مل نستحقها خالل مرحلة املفاوضات من أجل 
العضوية. حيث وضعوا أمامنا رشوطًا مل يسمع بها أحد ومل تطلب من بلدان أخرى خالل عملية االنضامم. إن بعض 

دول االتحاد تستأثر بسياساته وشؤونه. 

يتعرض بلدنا لسياسة معايري مزدوجة يف هذا الصدد، وخاصة فيام يتعلق مبلف اإلرهاب. إن اإلرهابيني الذين قتلوا 
وتلطخت أيديهم بدماء آالف األبرياء يف تركيا؛ يتجولون بكل حرية يف املدن األوروبية. كام تقدم العديد من الدول 

األوروبية الرعاية لقادة اإلرهابيني الذين وثقت جرامئهم ويتم منحهم صفة اللجوء السيايس. 

يف الوقت الذي يتم فيه فتح ساحات وميادين أوروبا ألنصار العنف، لألسف، تغلق جميع األبواب يف وجود دعاة 
الدميقراطية والرشعية. كيف ميكن أن تفرس البلدان التي تدعي أنها مهد الدميقراطية والحريات اليوم، تحولها ملنطقة 
آمنة لقادة االنقالبات ومنفذيها؟. آال تشكل سياسات املعايري املزدوجة التي جرى إظهارها ضد استفتاء 16 أبريل/ 

نيسان عاراً عىل هذه الدول؟. 

أوروبا مل تف بالوعد التي قطعتها لنا

اإلخوة واألخوات،

ليس بإمكان أي دولة القبول مبعاملة كهذه. ال توجد دولة تقبل االنتظار عىل البوابة لنصف قرن بشكل غري عادل. 
كام قلت مراًرا وتكراًرا. نريد أن نرى رًدا للجدية واإلخالص الذي نظهره. لدينا طلب واحد، وهو االلتزام بالوعود التي 
قطعت لنا. نرى أن صرب مواطنينا قد وصل إىل مراحله األخرية، وينبغي اتخاذ قرارات جاّدة يف هذا الصدد. بعد كل 

ما جرى؛ ال ميكننا االستمرار بالطريقة نفسها كام لو أن شيئًا مل يحدث. اآلن هو الوقت املناسب للقرارات النهائية. 

سنتباحث غًدا يف هذه املسائل خالل املفاوضات التي سنجريها مع نظرائنا األوروبيني. وأعتقد أننا سنتخذ قرارات 
جيدة لبلدنا ومستقبلنا. 

ال ينبغي ألحد أن ميتعض من اإلنذارات التي نتحدث عنها. فنحن نتحدث هنا واضعني مصالحنا املشرتكة ومستقبلنا 
املشرتك نصب أعيننا. إن تعاوننا يف مكافحة التهديدات التي تؤثر مبارشة عىل حياة مواطنينا وأمن ممتلكاتهم، مثل 
معاداة األجانب ومناهضة اإلسالم والعنرصية الثقافية، أمر مهم حقا. من حقنا التعبري عن هذه القضايا واملخاوف 

كبلد سبق له أن فقد مواطنني يف اعتداءات عنرصية وقعت مبدينة سولينغن، وجرائم قتل ارتكبها نازيون جدد. 
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إن مذبحة بريفيك التي وقعت عام 2011 يف الرنويج؛ أظهرت رضورة اتخاذ تدابري ضد العنرصية التي تسبب مآيس 
خطرية. سوف تقدم تركيا مساهامت كبرية للدول األوروبية يف هذه املعركة. إن تقييم هذه اإلمكانيات يعود لرصانة 
أصدقائنا األوروبيني. سنواصل العمل عىل مبدأ "الصديق يقول الحقيقة ولو كانت مؤملة". كام سنستمر يف حامية 

حقوق مواطنينا عرب جميع املنصات. 

إضافة إىل ذلك، فإن األحداث التي شهدناها يف اآلونة األخرية تنذر باختبارات صعبة سوف تواجه مواطنينا يف الخارج. 
وأعتقد أننا سنتمكن من تجاوز هذه االختبارات من خالل العمل الدؤوب، والتنظيم الجيد، والحفاظ عىل وحدتنا 
وعالقاتنا بشكل أكرث إحكاًما. ينبغي عىل أعضاء اتحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني القيام بواجبات كبرية يف هذه 
الفرتة. عليكم تقدم طالئع املواطنني عرب مواقفكم النبيلة، وتوثيق روابط التضامن، وزيادة النشاط والعمل الدؤوب. 

لهذه  الجيد  التحضري  علينا  بلدنا.  يف  املهمة  االنتخابات  من  عدد  تنظيم  فيه  يتم  مهاًم  عاًما   2019 عام  سيكون 
االنتخابات بدًءا من اآلن. لقد حققتم نجاحات كبرية يف االنتخابات الثالث األخرية. يف االنتخابات القادمة سيكون 
سقف مطالبنا ووعودنا أعىل من االنتخابات السابقة. لهذا يجب علينا أن نكون أكرث تفهاًم وأن نتمكن من التواصل 

مع أكرب عدد من مواطنينا. 

أود أن أشكر جميع إخواننا وأخواتنا يف مركز التنسيق االنتخايب التحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني. كام أهنئ 
أعضاء اتحاد الدميقراطيني األتراك األوروبيني األعزاء. وأعرب عن امتناين ملمثلينا ودبلوماسيينا واملوظفني الحكوميني 

الذين يبذلون جهوًدا كبرية من أجل سري العملية االنتخابية. 

وأخريًا؛ أود أن أعرب مرة أخرى عن سعاديت ملشاركتي معكم يف هذا امللتقى الكريم، وتقبلوا مني خالص املحبة واالحرتام.
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إفطار السفراء – أنقرة – 6 يونيو/ حزيران 2017

لن نسمح بإنشاء ممر لإلرهاب جنوب حدودنا

سعادة السفراء، ممثلو البعثات الدبلوماسية، الضيوف األكارم، السيدات والسادة، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية. 

أشكركم فرًدا فرًدا لترشيفكم لقاء اإلفطار هذا. أود بشكل خاص أن أعرب عن امتناين وسعاديت ملشاركتي معكم هذا 
اإلفطار الجميل. وأمتنى أن يحمل شهر رمضان املبارك، السالم والرفاه واالزدهار لبلدنا وأبناء شعبنا والبرشية جمعاء. 
إن شهر رمضان ميثل للمسلمني معاين التعاون والتضامن والرحمة والربكة وشهر الفرح والسعادة للفقراء واملظلومني 
واملضطهدين. إن مائدة اإلفطار التي نلتف حولها يف هذا الشهر الفضيل؛ هي مائدة الجميع سواء كانوا مسلمني أو 
غري مسلمني، صامئني أو غري صامئني، كام أنها املائدة التي تتالىش فيها جميع الفروقات بني األثرياء والفقراء واملدراء 

واملوظفني. إنها مائدة أفئدة متساوية يف حرضة الحق جل وعال. 

إن الصيام ال يعني االمتناع عن الطعام والرشاب يف ساعات معينة من اليوم وحسب؛ بل هو دعوة ملحاسبة النفس 
واملساءلة عن الحياة، والتأمل يف أسباب الوجود يف هذا العامل، وفهم اآلخرين. إننا نعقد لقاءنا هذا؛ يف وقت نحن 
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بأمس الحاجة فيه إىل قيم ومعاين هذا الشهر املبارك أكرث من أي وقت مىض. أرجو من الله أن ييرس لنا إدراك مقاصد 
هذا الشهر الكريم، واالستفادة من معاين هذه األيام املباركة.

أيها الضيوف الكرام،

باملنطقة  تنحرص  ال  مختلفة  تحديات  نواجه  كام  الدويل.  املستوى  عىل  باآلالم  ومليئة  صعبة  مبرحلة  منر  نحن 
املناخية والهجرة غري  اإلرهاب والجوع والكوارث  العامل مثل  فيها بل يف أجزاء كثرية من  التي نعيش  الجغرافية 
األسبوع  يف  شهدناها  التي  املؤملة  األحداث  إن  األجانب.  وكراهية  لإلسالم  والعداء  الثقافية  والعنرصية  الرشعية 
املايض؛ هي انعكاٌس واضٌح لهذه االختبارات الصعبة التي نواجهها. ويف هذه املناسبة؛ أقدم التعازي نيابة عن أبناء 
شعبي وبلدي لعائالت من فقدوا حياتهم يف الهجامت اإلرهابية الغادرة التي وقعت يف مختلف بقاع العامل، وخاصة 

أفغانستان وبريطانيا.

كام أستذكر بكثري من االحرتام السيد كارلوف، سفري االتحاد الرويس يف أنقرة، الذي اغتيل العام املايض عىل يد إرهايب 
من تنظيم "غولن" اإلرهايب. وسنتذكر السفري كارلوف دامئًا كدبلومايس متمرس، وإنسان جيد، وصديق حقيقي لبلدنا، 

أدى وظيفته عىل أفضل وجه. 

أريد أن أؤكّد أننا كدولة ناضلت ألكرث من 30 عاًما ضد اإلرهابيني االنفصاليني وفقدت أكرث من 50 ألًفا من مواطنيها 
الذين ذهبوا ضحايا لألعامل اإلرهابية، نفهم جيًدا أمل أصدقائنا جراء األعامل اإلرهابية. وندين جميع األعامل اإلرهابية 

بغض النظر عن هوية اإلرهايب، وخطابه، وجنسية الضحايا. 

وكام ذكرت دامئا؛ ال يوجد فرق بني األبرياء الذين فقدوا حياتهم يف لندن واألبرياء الذين فقدوا حياتهم يف سوريا 
وباكستان. إن إرهابيي منظمة "يب يك يك" الذين قتلوا املدنيني الواقفني يف انتظار الحافالت من أجل العودة إىل بيوتهم 
الذين يشنون عمليات دهس  يف ميدان "قزالي" وسط العاصمة أنقرة؛ ال يختلفون يف يشء عن إرهابيي "داعش" 
تستهدف املدنيني. إن شبكات القتل التي تحاول بناء مستقبل لها عىل أرواح وأشالء األبرياء وأىنَّ لها ذلك؛ هي العدو 

املشرتك لنا جميعاً. 

قتل الذباب ليس كافياً، علينا تجفيف املستنقعات

جميعنا نعرف جيًدا أنه من املستحيل القضاء عىل اإلرهاب عرب فرض التدابري األمنية فقط. ينبغي تحديد األسباب 
التي توفّر وسائل العيش لإلرهاب يف املجتمع وحل املشاكل الرئيسية التي تؤدي لظهوره وتغذيته. لدينا قول مأثور 

مفاده: قتل الذباب ليس كافياً، بل يجب تجفيف املستنقعات. 

إن القضاء عىل تهديدات اإلرهاب العاملي الذي ال يعرف حدوًدا وال يعرتف باملسافات؛ البد أن يتم من خالل التعاون 
والتضامن ومواصلة تعزيز تبادل املعلومات بني وحدات األمن واملخابرات. ولهذا، فإن تركيا التي تعمل مببدأ "الصديق 
هو من يقول لك الحقيقة حتى لو كانت مؤملة"، ما فتئت تؤكّد يف كل مناسبة عىل رضورة الرتكيز عىل االتزان والحزم 

والتعاون عىل مستوى العامل. 
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زلنا  ما  بذلناها،  التي  الكثرية  الجهود  رغم  لألسف،  األصدقاء.  أيها  إليكم  وشفافية  بصدق  اليوم  التحدث  أريد 

بعيدين جًدا عن توقعاتنا يف موضوع محاربة اإلرهاب. إن املواقف املرتددة التي نراها إزاء مثل هذه القضية 

التي تهدد سالمة مواطنينا والبرشية جمعاء ومستقبلهام تجعل جذور الحزن ترضب عميًقا يف أعامقنا.  الهامة 

انتهاج  تعتمد عىل  اإلرهابية،  الهجامت  مواطنيها جراء  من  مئاٍت  فقدت  التي  والحليفة  الصديقة  الدول  حتى 

سياسة متييز بني اإلرهابيني تقوم عىل الفصل بني إرهابيني طيبني وإرهابيني سيئني. إن دعم املنظامت اإلرهابية 

التي تقتل املدنيني، وتشارك يف التطهري العرقي، وتقمع كل من يخالفها يف الرأي والهوية؛ تجعلنا جميًعا نعيش 

كام لو أننا جالسون عىل قنبلة موقوتة. إن أولئك الذين يسعون لتبييض صفحة املنظامت اإلرهابية فقط لكونها 

تخدم سياساتهم يف املنطقة وال يتخذون ضدها مواقف حازمة سيفهمون قريبًا جًدا الخطأ الكبري الذي ارتكبوه 

بحق أنفسهم أواًل وبحق اآلخرين. لقد أثبت لنا التاريخ مراًرا وتكراًرا أن مثل هذه األخطاء تعود يف وقت الحق 

إىل أصحابها كتهديدات مميتة. 

اسرتاتيجية.  أو  تكتيكية  ألسباب  آسيا  جنوب  يف  ارتكابها  جرى  التي  الخطرية  املغامرات  فواتري  اليوم  جميًعا  ندفع 

وباملثل، نحن نرى مًعا النتائج الكارثية التي أملت بجارتنا العراق نتيجة الخطوات التي جرى اتخاذها دون حساب 

جيد للنتائج؛ نرى كيف أن تلك الخطوات فجرت التصدعات العرقية والطائفية وقوضت السلم واالستقرار االجتامعي. 

علينا أن نتذكر أن إعادة تأسيس النظام الذي بُنَي عىل تجارب امتدت لسنوات طويلة، هي عملية صعبة ومكلفة 

للغاية. 

أصدقايئ األعزاء،

من املؤسف جًدا أن مثل هذا "العمى االسرتاتيجي"، يجري تطبيقه اليوم يف سوريا البلد الجار لنا. حيث يتم استخدام 

منظمة دموية أخرى ملكافحة تنظيم "داعش" اإلرهايب. أقولها برصاحة؛ إن هذه االسرتاتيجية تعمل عىل تنظيف الدم 

بالدم. حتى لو كانت لذلك أسباب تكتيكية، ليس من الصواب دعم منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تطهري عرقي يف 

املناطق التي تحتلها وتتعاون أحيانًا مع النظام وأحيانًا مع تنظيم "داعش". ال يوجد فرصة لنجاح أي مبادرة ال تضع 

رؤية للحل السيايس وتتجاهل الديناميكيات التاريخية واالجتامعية والثقافية للمنطقة، وال ميكن ملنظمة إرهابية ال 

تعرتف بحق الحياة ألي شخص آخر يغايرها يف الرأي والهوية أن تشكل "قوة دميقراطية". التعبري الوحيد لوصف مثل 

هذه الهيكلية هو "التنظيم اإلرهايب". 

من املحتمل جًدا أن توجه األسلحة التي أعطيت لهذه املنظمة اإلرهابية يف سوريا نحو بلدنا ومنطقتنا والعامل بأرسه. 

إن منشأ األسلحة التي وجدناها مؤخراً يف مخابئ منظمة "يب يك يك" اإلرهابية يثبت صدق مخاوف بلدنا. 

نحن أفضل من يعرف املنطقة بشكل جيد. لقد فقدنا 40 ألفا من مواطنينا خالل نضالنا ضد منظمة "يب يك يك" 

اإلرهابية االنفصالية طيلة السنوات الـ 40 املاضية. يريدون إقناعنا اليوم بأن هذه املنظمة صديقة لنا. لدينا مثل 

شعبي جميل يقول: "كلمة العسل ال تحيّل الفم، أكل العسل هو الذي يحليه". لذا؛ نحن ال ننظر إىل األقوال بل 

األفعال. 
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حيَّدنا نحو ٣ آالف إرهايب من داعش 

القضايا  للمحافظة عىل  السعي  والعراق؛  األزمة يف سوريا  بآثار  مبارش  تأثرًا وبشكل  األكرث  البلد  بوصفنا  من حقنا 
الحساسة بالنسبة لنا. ال شك يف أن بلدنا، الذي فقد مئات من مواطنيه بسبب العمليات اإلرهابية التي ارتكبها تنظيم 
داعش، يريد بطبيعة الحال وأكرث من أي بلد آخر؛ تجفيف هذا املستنقع. لقد قمنا حتى اليوم بتحييد نحو 3 آالف 
إرهايب من تنظيم داعش. وهنا أود التوجه بالسؤال التايل، كم إرهابيًا حيدت القوى التي تدعي قتال داعش حتى 
اليوم؟ فليعطونا رقاًم محدًدا؟ لكنهم ال يستطيعون. متكنا من إخراج داعش من جرابلس والراعي ودابق والباب. لو أن 
األمر بقي مرتوكًا ملن يدعون الحرب عىل اإلرهاب لبقيت تلك املناطق تحت سيطرة اإلرهابيني. رغم طلبنا باملشاركة 
يف الحرب عىل داعش إال أنهم فضلوا التعاون مع تنظيم "يب واي دي/ واي يب جي" الذي سبق وأعلناه منظمة إرهابية. 
ما الذي ينبغي علينا فعله يف هذه الحالة؟ مل يبق يشء نفعله سوى أن نقول لهم سدد الله خطاكم. ولكن إذا تعرضت 

أراضينا ألي مضايقة ، فسنقوم بفعل الالزم. ألن لدينا الحق يف الدفاع عن أنفسنا. 

مل يبق لدى شعبنا صرب لتحمل املزيد. وليس ألحد أن يتوقع مّنا الترصف بتسامح ضد املنظامت اإلرهابية. ضبطنا 
خالل العمليات التي أجريناها ضد منظمة "يب يك يك" اإلرهابية االنفصالية يف جبل كاتو، أسلحة مصنعة يف دوٍل نعرفها 
عىل أنها صديقة لنا. أثناء تلك العمليات، أجريت محادثة هاتفية مع الجرنال آيدوغان آيدين. لكن ويف وقت الحق 

استشهد آيدوغان باشا ومعه 12 من الضباط األشاوس. 

الوقايئ  األمن  "منوذج  لـ  وفًقا  الحدود  وراء  من  ضدنا  املوجهة  التهديدات  مواجهة  عىل  مصممون  تركيا،  يف  نحن 
واالستباقي" والقضاء عىل معاقلها هناك. إن عملية درع الفرات جاءت رًدا عىل هجامت داعش. وعرب هذه العملية، 
قمنا بتطهري ألفني و200 كيلومرت مربع مبا يف ذلك مناطق دابق والباب، اللتني تحمالن معاين عقائدية بالنسبة للتنظيم 
اإلرهايب. وخالل العملية أيًضا، حيَّدنا حوايل 3 آالف إرهايب داعيش. وباملثل، فإن الغارات الجوية التي شنتها مقاتالتنا 
محاربة  تصميمنا عىل  مهاًم عىل  مؤرًشا  تعد  اإلرهاب يف سنجار وشامل سوريا،  معاقل  نيسان ضد  أبريل/   25 يف 

اإلرهاب بكافة أشكاله. 

أنا أتكلم بشكل واضح. لن نسمح بإنشاء ممر إرهايب عىل طول حدودنا الجنوبية وال بإنشاء أوكار إرهابية جديدة 
اإلطار. لكن هذا ال  لنا يف هذا  ُمِنحت  التي  االلتزامات والضامنات  متابعة  العراق. وبالطبع سنستمر يف  يف شامل 
يعني أننا سنقف موقف املتفرج إزاء الهجامت التي تشنها املنظامت اإلرهابية. لن نرتدد أبداً يف فعل الالزم ضد أي 
تهديد يستهدف حدودنا أو أي تحرك موجه ضد أمن بالدنا. تركيا ال تطمع أبدا بأي شرب أرض من األرايض العراقية أو 
السورية. أرضنا التي نعيش عليها تكفينا. لكنني أقول للطامعني يف أرايض تلك الدولتني: سوريا للسوريني ، والعراق 

للعراقيني. لنمد يد العون للناس الذين يعيشون يف هذين البلدين ومننع تقسيمهام.

سعادة السفراء،

فتحنا أعيننا جميعا عىل هذا العامل يف ظل نظام ثنايئ القطب. شاهدنا خالل سنوات دراستنا وخالل فرتات شبابنا؛ 
مسرية هذين القطبني يف مختلف القارات والدول واملجاالت. لقد مررنا بأيام حرجة للغاية عندما عدنا من عىل شفا 
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حرب نووية كانت ستدفع العامل نحو كارثة رهيبة. لقد وقفنا شاهدين عىل رصاعات القوى املدمرة واملرهقة والعبثية 

لتوسيع مجاالت النفوذ، والتي يُنظر إليها يف السياسة العاملية عىل أن ناتجها "صفر". رسرنا الستعادة العديد من الدول 

الستقاللها يف نهاية الحرب الباردة. واليوم نقف عىل أعتاب منظر مختلف متاًما بالنظر إىل الـ 50 والـ 25 عاًما، وحتى 

السنوات الـ 10 املاضية. 

تحديث نظام األمن العاملي أمر ال بد منه 

بات حتميا علينا تغيري "البنية األمنية" الحالية و"منوذج السياسة الخارجية" يف ضوء التغيريات الجذرية التي طالت 

جميع املجاالت. إن مجلس األمن الدويل الذي يعاين من صعوبات تعرتي قدرته عىل العمل والوضع الراهن القائم 

عىل أنقاض العامل ثنايئ القطب باتا غري قادرين عىل تلبية احتياجاتنا الراهنة. نحن يف الواقع نعاين جراء حالة االنسداد 

والتهديدات  اإلنسانية  املساعدات  مواضيع  عىل  تقترص  ال  نشهدها  التي  واملعاناة  الدولية  املنظومة  تعرتي  التي 

اإلرهابية متعددة األوجه. ال بد من تحديث نظام األمن العاملي وخاصة مجلس األمن مبا يتناسب وروح العرص. إن 

هذا التحديث الذي ألخصه يف "أن العامل أكرب من خمسة" بات أمرًا رضوريًا تتطلع له الغالبية العظمى من البلدان 

يف جميع أنحاء العامل مبا يف ذلك تركيا. ونأمل أن يكون أحد سفرائنا املوجودين يف هذه القاعة، أحد األعضاء الـ 20 

الدامئني يف مجلس األمن الدويل عندما تتجىل حقيقة أن "العامل أكرب من خمسة". 

عاملنا ال يعيش ظروف الحرب العاملية الثانية. إن مجلس األمن الدويل، الذي شكلته األمم املتحدة والدول الخمس، 

مل يعد قادًرا عىل حل مشاكل عاملنا. عىل كل حال فإن تأثري الدول الـ 15 غري دامئة العضوية يف مجلس األمن الدويل 

يكاد ال يذكر البتة. ولو كانت هذه املؤسسة قادرة عىل إيجاد الحلول ملشاكل عاملنا، ملا كنا اليوم نقف يف مواجهة أي 

من األزمات يف سوريا والعراق وأماكن أخرى يف العامل. وبالطريقة نفسها؛ هل استطاعت هذه املؤسسة حل املشكلة 

بني أذربيجان وأرمينيا؟ ال ، مل تستطع. 

هناك حاجة ملحة للغاية لعملية إعادة هيكلة من أجل أمم متحدة أكرث فعالية. نحن بحاجة لتمثيل 196 دولة 

من دول العامل بالتناوب يف مجلس األمن. ما هي الوظيفة الرئيسية لألمم املتحدة؟ العدالة. يجب أواًل توزيع مقاعد 

مجلس األمن الدويل بشكل عادل. األمم املتحدة اليوم غري قادرة عىل إقامة العدل. عىل سبيل املثال، األزمة الليبية 

باتت عصية عىل الحل لكنها ولألسف مرشعة األبواب للنهب واالستغالل. 

لقد التزمت عىل الدوام بثالثة مبادئ: العدالة، والشورى، والكفاءة. عليكم بناء فريق عمل يتمتع مبوظفني من ذوي 

الكفاءة، والحفاظ عىل آلية التشاور مفتوحة، واتخاذ قرارات عادلة. 

نحن بحاجة للتعاون مًعا والعمل الدؤوب لتحقيق الهدف. وعلينا خلق تكامل ألنفسنا ومؤسساتنا وسياساتنا الداخلية 

والخارجية مع الوضع الجديد. نحن يف حزب العدالة والتنمية نخوض نضااًل منذ عام 2002 يف بلدنا بغية تحقيق ذلك. 

وصلت عالقات بالدنا مع االتحاد األورويب إىل أعىل مستوى يف فرتة حزب العدالة والتنمية. ونحن ملتزمون بحامية 

املنظور األورويب إذا تم الوفاء بالوعود التي قُدمت لبلدنا؛ رغم كل الصعوبات التي واجهناها.  
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فشل االتحاد األورويب بالوفاء بوعده لرتكيا بشأن الالجئني السوريني. لقد أنفقنا أكرث من 25 مليار دوالر لصالح اإلخوة 
واألخوات السوريني. مل يِف االتحاد األورويب بوعوده يف هذا الصدد. وقد وعد االتحاد مببلغ 6 مليارات يورو لصالح 
الالجئني، لكن املبلغ املسلم بقي عند 725 مليون يورو فقط. أين ذهبت الوعود التي قطعت لنا؟. ولكن إن قدموا 

املساعدة لنا أو مل يقدموا فسنظل واقفني إىل جانب هؤالء املضطهدين. 

إن حزب التجديد واالبتكار واملستقبل يف تركيا، حزب العدالة والتنمية، مل يفقد روحه اإلصالحية رغم مرور 14 عاًما 
عىل تسلمه السلطة. إن بعض األطراف التي تنظر بذهول إىل اإلنجازات التي حققناها؛ لجأت لبث األوهام عقب 
النجاح الذي تحقق يف االستفتاء األخري يف 16 أبريل/ نيسان، والذي أظهر نضج العملية الدميقراطية يف بالدنا. ومع 
ذلك؛ فإن نجاح حزب العدالة والتنمية يرجع إىل حقيقة أن األمة تسري نحو مستقبل مرشق دون قطع روابطها مع 

جذورها وأصالتها. 

إن حزمة التعديالت الدستورية التي قبلت من قبل الشعب يف السادس عرش من أبريل/ نيسان، برقم تاريخي وقيايس 
بلغ حوايل 25 مليون و200 ألف صوت، كانت نتيجة حتمية لهذه العالقة االستثنائية والرابطة القوية التي أنشأناها 
مع شعبنا. إن النظام الرئايس الذي يعترب نظام إصالح كبري؛ كان حلاًم للعديد من رجال الدولة الذين سبقونا، لكنهم مل 
يستطيعوا وقتئذ تأسيس ذلك النظام لعدم كفاية الوسائل. أود التأكيد أن "عتبة الدميقراطية" يف تركيا مع هذا النظام 
سوف تزداد. إن بيئة االستقرار والثقة التي تأسست يف السنوات الـ 14 املاضية باتت مع إقرار حزمة التعديالت سابقة 
الذكر محمية مبوجب ضامنة دستورية. ومع إقرار هذه الحزمة بات الجميع قاب قوسني أو أدىن من تركيا أقوى من 
الناحية الدميقراطية واالقتصاد ومكافحة اإلرهاب، وأكرث نشاطًا يف الشؤون الدولية واتخاذ زمام املبادرة، وأكرث عزًما 
عىل تأسيس السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل. أنا واثق من أن تركيا الجديدة، ستغدو مصدًرا لألمل من أجل السالم 

واالستقرار بالنسبة ملواطنينا وسكان املنطقة. 

مل نَر بعض أصدقائنا بجانبنا يف 15 يوليو/ متوز 

لقد رأيتم جميًعا املواقف البطولية التي قدمها الشعب ليلة 15 يوليو/ متوز، مظهرًا أعىل درجات التالحم ملواجهة 
الصعوبات، وحامية االستقالل والدميقراطية. أنا فخور بهذا الشعب.

ويف الوقت الذي نعمل عىل محاسبة أولئك الذين أذاقوا األمل يف تلك الليلة ألبناء شعبنا وفًقا للقوانني النافذة، نعمل 
بالتزامن مع ذلك عىل تعزيز قوة بلدنا وزيادة تنميتها. 

لقد شهدت بالدنا محاولة انقالبية. ومع ذلك؛ مل نر بعض الدول بجانبنا. مل يكلفوا خاطرهم بإجراء اتصال هاتفي معنا 
بعد املحاولة االنقالبية ومل يقولوا "حمًدا لله عىل السالمة". لكن وبعد مرور أيام طوال وبعد فشل املحاولة االنقالبية 
يف الوصول إىل أهدافها بدأوا يتذكروننا. وعىل الرغم من كل هذا، سنواصل تعزيز وتنمية وتطوير بلدنا. وبإذن الله 

تعاىل لن يتمكنوا من الوصول إىل مبتغاهم يف االقتصاد مهام فعلوا. ألننا مخلصون. 

من املؤكد أن عىل عاتقكم مسؤوليات كبرية ليك تتجىل العدالة. عليكم وباعتباركم عيون وآذان بلدانكم يف تركيا، 
توجيه صناع القرار يف بالدكم بشكل صحيح. 



182

أصدقايئ األعزاء،

نحن نواجه مشاكل جديدة يف الوقت الذي مل ننته به بعد من حل املشاكل يف منطقتنا. إن قضية قطر واحدة من 

هذه املشاكل. أود أن أؤكد أننا ال نرى العقوبات املفروضة عىل قطر صائبة. إن هذه الحادثة، التي وقعت يف فرتة 

نحن بأشد الحاجة فيها إىل املزيد من التعاون والتضامن أكرث من أي وقت مىض، ال تخدم مصلحة أي بلد يف املنطقة. 

ونعتقد أن الحوار هو السبيل واألمل لحل املشاكل بني أعضاء مجلس التعاون الخليجي لحل القضايا فيام بينهم. ويف 

هذا اإلطار؛ نقدر املوقف الهادئ والبناء الذي أبدته دولة قطر تجاه األزمة. 

املنظامت اإلرهابية، لن تساهم يف حل أي  التي نعرف مدى فعاليتها يف مكافحة  املبذولة لعزل قطر،  الجهود  إن 

مشاكل. ونحن يف تركيا سنواصل تطوير عالقاتنا مع قطر، شأنها شأن جميع البلدان الصديقة التي شعرنا بدعمها 

القوي يف أصعب األوقات، السيام ليلة املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز. كام أننا مستعدون للقيام بكل مهمة تقع 

عىل عاتقنا لحل مشاكل البلدان األخرى مع قطر.

ويف هذا اإلطار، بدأنا ومنذ األمس بإجراء اتصاالت مختلفة. بداية أجريت اتصااًل هاتفيًا مع أخي أمري دولة قطر 

الشيخ متيم حيث أعربت له عن أسفي للتطورات األخرية. وبالطريقة نفسها، أجريت محادثة هاتفية مطوَّلة مع 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز. 

كام أجرينا مساء أمس اتصاالت هاتفية مع الرئيس الرويس بوتني، وأمري دولة الكويت الصباح، وأجرينا اليوم اتصاالت 

هاتفية حتى اآلن مع الرئيس الفرنس السيد ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناين الحريري، ورئيس وزراء ماليزيا نجيب 

رزاق، وملك البحرين آل خليفة، وملك األردن عبد الله الثاين، والرئيس اإلندونييس ويدودو.

القادمة. سنبذل كل الجهود املمكنة لحل أزمة الخليج بأرسع وقت  وسنواصل إجراء االتصاالت غًدا وخالل األيام 

ممكن. أمتنى أن يتم رفع جميع العقوبات املفروضة عىل قطر يف أقرب وقت ممكن.

أرى أن اتهام قطر بدعم اإلرهاب، هو اتهام خطري للغاية. ألنني أعرفهم عن قرب ولسنوات. لو أنهم يؤيدون ويدعمون 

اإلرهاب لكنت أول رئيس دولة يعرتض عىل ذلك. توجد هنا لعبة مختلفة. مل نتعرف عىل من يقف وراء هذه اللعبة بعد. 

وبوصفنا دواًل إقليمية، نحتاج إىل تحويل قوتنا وطاقتنا إىل املصادر الرئيسية للمشكلة بدالً من توجيهها إىل الداخل. 

علينا أن نجهض آمال أولئك الذين يرتقبون الفرص لزيادة التوتر والتعقيدات يف املنطقة. وبغري هذه الطريقة، ال ميكننا 

منع نريان اإلرهاب من االنتقال من سوريا والعراق واليمن وليبيا إىل أماكن أخرى.

سعادة السفراء،

يف ختام كلمتي أود منكم نقل أطيب التحيات واملشاعر القلبية باسم تركيا وشعبها إىل بلدانكم وشعوبكم. متمنيًا أن 

يحمل شهر رمضان وافر الخري لبلداننا وشعوبنا والبرشية جمعاء. وأود أن أعرب عن شكري لكم فرًدا فرًدا ملشاركتكم 

إيانا مائدة اإلفطار. أحييكم بكل مودة واحرتام وأستودعكم يف أمان الله وحفظه.
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الدورة االعتيادية الـ 24 للجمعية العامة ملجلس املصدرين األتراك – إسطنبول – 17 يونيو/ حزيران 2017

 سنكثف كافة جهودنا حتى عام 2019
من أجل دعم االقتصاد والصادرات واالستثامرات

السيد الرئيس، السادة مدراء مجلس املصدرين األتراك، وممثلو عامل األعامل يف بلدنا، السيدات والسادة، أحييكم 
بأطيب املشاعر القلبية. أهنئكم جميًعا مبناسبة شهر رمضان املبارك الذي شارف عىل االنتهاء. وأمتنى أن تكون ليلة 
القدر ومن بعدها عيد األضحى اللذان سيحالن األسبوع املقبل وسيلة خري للجميع. كام أهنئ اليوم جميع رجال 

األعامل الذين يساهمون يف تطور عجلة التجارة واإلنتاج يف بالدنا. 

لقد بدأت خالل كلمتي أمام الجمعية العامة ملجلس املصدرين األتراك يف العام املايض باإلعراب لكم عن شكري 
وامتناين. أجدد اليوم هذا الشكر واالمتنان، بالتزامن مع الزيادة التي حققتها صادراتنا بنسبة 8.9 % خالل األشهر 
الخمسة األوىل من العام، وذلك بفضل جهودكم وصربكم وعزمكم. لقد بلغ نصيب التجارة الخارجية 2.2 % من حجم 
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أن تجارتنا  املاضية. يرسين  القليلة  األيام  الربع األول وجرى اإلعالن عنها خالل  الذي تحقق وبنسبة 5 % يف  النمو 
مساهامت  أن  وأعتقد  النمو.  عملية  يف  رئيسيًا  محركًا  أصبحت  أرباع،   5 لنحو  النمو  يف  ساهمت  التي  الخارجية، 

صادراتنا والتجارة الخارجية يف النمو سوف تزداد تدريجيًا خالل الفرتة القادمة. 

إن استمرار ازدياد اإلنتاج الصناعي يظهر أن النمو ليس مرحليًا بل هو مستدام ويتسم باملرونة بسبب اعتامده عىل اإلنتاج. 

وبالطريقة نفسها ، أرى أن مرشوع التعبئة من أجل التوظيف الذي أطلقناه يف فرباير/ شباط وصل إىل رقم 1.2 مليونا، 
وانخفض معدل البطالة مبقدار نقطة واحدة. كام تجاوز رقم التوظيف الـ 27.5 مليونا، ليعود إىل مستوى ما قبل 
املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز. ومع ارتفاع معدل املشاركة يف القوى العاملة باستمرار، فإن الفجوة بني عدد 
الوظائف وعدد العاطلني عن العمل يف تناقص مستمر. ستستمر منو قطاع التوظيف خالل املوسم املقبل، وأنا واثق 
من أن أرقام البطالة سترتاجع يف أقرب وقت ممكن إىل الحد األدىن. حيث تشري جميع املؤرشات األخرى يف االقتصاد 

إىل انتعاش رسيع.

وبالطبع، فإن أهم يشء هو أن كل هذه التطورات تحدث يف وقت تسعى فيه بعض األطراف يف الداخل والخارج 
وكاالت  وخاصة  اقتصادنا،  مبستقبل  تتنبأ  التي  للمؤسسات  السلبية  املواقف  رغم  بالدنا.  ضد  أجواء  خلق  ملحاولة 
التصنيف االئتامين، فقد متكنا من تحويل جميع تلك املواقف لصالح بلدنا. لقد نجحتم أنتم يف ذلك واستطعتم نيل 

ثقة الجميع. أشكركم عىل هذا. 

إنكم أفضل من يعرف اإلمكانات والقدرة الحقيقية لرتكيا. عندما نقارن بني املالحظات التي نجريها يف الخارج وبني 
إمكانات بلدنا، نرى أن املرتبة التي نحن فيها يف االقتصاد ليست بالتأكيد يف املكان الذي نستحقه. تركيا اليوم تشغل 
املرتبة الـ 17 يف العامل من حيث الحجم االقتصادي، والـ 13 من حيث القوة الرشائية. عندما ننظر إىل البلدان التي 

تتقدمنا يف هذا الرتتيب، نرى بوضوح أن مكاننا الحقيقي يجب أن يكون يف مراتب مقدمة أكرث يف كال الفئتني. 

وبالطريقة نفسها أعتقد أن املركز 64 من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي ال يعكس الواقع عىل اإلطالق. إن 
مستوى الدخل القومي الذي أظهرته بعض بلدان االتحاد األورويب ما هو إال حرب عىل ورق. ليس من املمكن أن تكون 

تركيا بنفس مستوى تلك البلدان أبًدا. علينا النظر إىل مستوى معيشتهم لنعرف الحقيقة. 

يجب أن ندمج رأس املال املستور بأنشطة السوق

نأمل يف الوصول قريبًا إىل املراتب التي تعرب عن حقيقة قدراتنا وإمكانياتنا من خالل العمل بطريقة ممنهجة، ورفع 
قدراتنا اإلنتاجية ونسبة صادراتنا. لذلك علينا دمج رأس املال غري املسجل واملخبأ تحت الوسائد بأنشطة السوق. إن 
ما سبق يشكل أهمية كبرية لبلوغ أهدافنا للعام 2023. إن الهدف املتمثل يف الوصول إىل  500 مليار دوالر يف مجال 
الصادرات، هو أمر ميكن الوصول إليه بالنسبة لهذا البلد. رغم امتالكنا نسبة 1.14 % يف األرقام االفرتاضية ونسبة 1.66 
% من حيث القوة الرشائية عىل سلم الرتتيب العاملي للدخل القومي، إال أن بقاء حصتنا من الصادرات عند 0.96 %، 
يظهر لنا رضورة مواصلة العمل الدؤوب حتى بلوغ األهداف. إن حصتنا املبارشة من االستثامرات العاملية، تقرتب من 

حجم الصادرات بواقع 0.94 %. وهذا يعني أننا بحاجة ملزيد من العمل لبلوغ األهداف. 
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نجحنا يف تحقيق منو بواقع 3 أضعاف خالل السنوات الـ 14 املاضية، رغم جميع األحداث الجسام التي واجهتنا، ومرة 
أخرى وبنفس الطريقة، عازمون عىل تحقيق منو مامثل بالسري مًعا يًدا بيد. وآمل أن نستطيع تحقيق هذا النجاح من 

خالل التعاون املشرتك. 

ادة رجال األعامل، السَّ

إن املنطقة الجغرافية التي تقع فيها تركيا، تعترب مركز النظام العاملي الجديد الذي تأسس عىل املنافسة السياسية 
واالقتصادية والعسكرية. ولهذا السبب، انهمرت علينا املشاكل من كل حدب وصوب، ويف الوقت الذي نسعى فيه 
جاهدين للتعامل مع هذه املشاكل بدأت مشكلة جديدة تلوح يف األفق. وأزمة قطر هي املثال األخري عىل هذا. يف 
تركيا، سعينا ومنذ البداية، التخاذ مواقف منصفة. وعربنا وبوضوح أن االتهامات املوجهة إىل قطر غري صحيحة وأننا 
نعترب الحصار املفروض عىل قطر استناًدا إىل هذه االتهامات غري مربر. وأوضحنا أننا نتوقع من إخواننا يف الخليج بناء 
تضامن أقوى وأوثق فيام بينهم. ومن أجل حل األزمة؛ أجرينا اتصاالت مع جميع األطراف التي نعتقد بأنها معنية 

بهذه القضية بشكل مبارش أو غري مبارش. وأملنا هو أن تدخل هذه القضية مسار الحل بحلول العيد. 

الذي يتعرض له أصدقاؤنا يف قطر هو مسألة تختلف عن عالقتنا مع األصدقاء  الظلم  بالطبع، فإن االعرتاض عىل 
روابط  لدينا  األخرى.  مع  تتناقض  أو  بديلة  منهام  واحدة  وليست  منفصلتان  هاتان مسألتان  املنطقة.  اآلخرين يف 
متينة ومتعددة األوجه مع جميع الدول يف منطقة الخليج، وخاصة اململكة العربية السعودية. ونحن مصممون عىل 
تطوير وتعزيز عالقاتنا مع هذه البلدان يف جميع املجاالت التي نتوافق عليها. ولذلك عىل مواطني اململكة العربية 

السعودية ودول الخليج األخرى املستثمرين يف بلدنا أن يشعروا بالراحة.

إن عاهل اململكة العربية السعودية خادم الحرمني الرشيفني؛ هو مفتاح الحل لهذه األزمة. أرسلنا له تحياتنا عرب 
قنوات وزارة الخارجية. أنا واثق من قدرة خادم الحرمني الرشيفني عىل حل هذه األزمة برسعة. ألن العامل اإلسالمي 

ال ينبغي أن يشهد مثل هذه املشاكل والخصومات. نحن بحاجة إىل حل مشاكلنا من خالل الحوار. 

وباملثل، عىل جميع السياح الراغبني بالقدوم إىل بلدنا لالستجامم يف مصايف البحر األسود وسواحل البحر املتوسط 
وبحر إيجه، ومناطق أخرى يف بلدنا، أن يكونوا واثقني ببلدنا ويف أعىل درجات الراحة. 

تركيا بلد يتمتع بخربات وتجارب تفصل بني العالقات االقتصادية واإلنسانية عن وجهات النظر السياسية. إن اختالف 
وجهات نظرنا مع بعض دول الخليج حيال األزمة القطرية، ال ينعكس سلبًا عىل آفاق تعاوننا مع هذه البلدان يف 

قضايا أخرى السيام يف مجال العالقات اإلنسانية.

تركيا الوطن الثاين إلخواننا يف الخليج

من ناحية أخرى، إن تركيا هي دولة قانون أكرث تقدًما من العديد من الدول الغربية. لدرجة أننا رغم تعرضنا لهجامت 
نفذتها العديد من املنظامت اإلرهابية، إال أننا مل نحد عن القوانني يف محاربة اإلرهاب. كام أن هذا البلد مل ينتهك القانون 
حتى يف التعامل مع العصابة الخائنة التي حاولت القيام بانقالب عىل النظام الدميقراطي. إن االدعاءات التي تروج ملا 
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هو خالف ذلك ما هي إال حملة تشهري ودعاية سوداء. إن إخويت الحضور يعرفون من خالل العديد من األمثلة السابقة 
حجم الحمالت الظاملة التي ال أساس لها من الصحة والتي تتعرض لها تركيا. ستبقى تركيا الوطن الثاين لجميع إخواننا 
يف الخليج. إن بالدنا مفتوحة لجميع املستثمرين والزوار، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه، السيام منطقة الخليج. 

السادة رجال األعامل،

تصدرت تركيا طيلة السنوات الـ 14 املاضية معدالت النمو، إذا استثنينا االنكامش الذي جاء نتيجة األزمة االقتصادية 
العاملية عام 2009. إن حجم النمو الذي تحقق عام 2016 والذي يعد أحد أصعب األعوام بواقع 2.9 %، كان أعىل من 
حجم النمو يف بلدان االتحاد األورويب بواقع 1.5 %، وبلدان منظمة التنمية االقتصادية والتعاون بواقع 1.7 %، وبلدان 
مجموعة العرشين التي بلغ متوسط حجم النمو فيها 3.1 %. وأعتقد أن بلدنا الذي جاء يف املرتبة الثالثة بعد الصني 
والهند يف معدالت النمو خالل الربع األول، سيظهر أداًء جيًدا جًدا عىل مدار العام. وبالطبع، فإن تعزيز االستقرار 
السيايس يلعب دوًرا مهاًم يف هذا االنتعاش. كام أن االستفتاء الذي جرى يف 16 أبريل/ نيسان زاد من ثقة املواطنني 
باملستقبل. وهنا ال بد لنا من اإلشارة إىل أننا سرنكز كل اهتاممنا خالل السنتني اللتني ستستمران حتى انتخابات 2019، 

عىل االقتصاد والصادرات واالستثامرات. 

نرى  اإلجراءات،  تلك  أبرز  إىل  وبالنظر  االقتصاد.  لدعم  جًدا  مهمة  إجراءات  الحكومة  اتخذت  أخرى،  ناحية  من 
إنشاء صندوق ضامن االئتامنات الذي أكسب املعامالت االئتامنية للسوق مزيًدا من الراحة. كام أن الحوافز املعلنة 

لالستثامرات ستحفز جميع األفراد واملؤسسات الراغبة باالستثامر. 

وهنا أتفق مع ما جاء به السيد رئيس الوزراء بشأن الفائدة. أنا أيًضا أعاين من موضوع الفائدة. وعىل أي حال فأنا 
أعرب عن أفكاري حول هذه املسألة يف كل مناسبة. سنواصل تدخلنا بهذا املوضوع. يقال بأن "الرئيس يتدخل يف هذه 
املسائل رغم الحديث عن سوق حرة". إن التدخل الذي نعمل عليه يسمى "باملرور الناعم". وهذا "املرور الناعم" 

هو الذي يفتح املجاالت أمام االستثامر. 

عجلة  فإن  املرتفعة،  بالفائدة  عن حرصهم  الطرف  وغضضنا  القروض  مجال  يف  املستثمرين  عن  الدعم  رفعنا  إذا 
االستثامرات ستتوقف يف هذا البلد. وبالتايل فإن معدالت التوظيف ستنحرس ويتوقف اإلنتاج. نحن مصممون عىل 

الحصول عىل نتائج يف هذا الخصوص وسننجح يف ذلك. 

إن توفري حوافز التوظيف، يقدم تسهيالت مهمة للغاية ألولئك الذين يرغبون يف توسيع وتطوير أعاملهم. أنتم أفضل 
من يدرك أهمية الحوافز املقدمة للمصدرين. كام أن التخفيضات الرضيبية تشكل أيًضا حافزًا مهاًم للمستثمرين 
ورجال األعامل. إن تخفيف وقع العملة األجنبية وتحطيم البورصة أرقاًما قياسية تاريخية تصل إىل مستوى الـ 100 
التفاؤل لالقتصاد. إىل جانب ذلك؛ فإن انخفاض التمرد االئتامين واستقرار أدوات السوق مثل القروض  ألف، متنح 

والسندات، تظهر أن األمور قد دخلت إىل الطريق القويم. 

البعض ينتقد ذهابنا لطلب منو أعىل من الطلب املحيل نسبيًا. إن الزيادة يف الطلب املحيل تظهر حجم ثقة الشعب 
بنفسه وبلده. بالطبع، يجب علينا العمل عىل تقوية النمو من خالل تعزيز جميع املجاالت السيام الصادرات. ولهذا، 
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نقوم بتوسيع نطاق الدعم للمصدرين، ونعمل عىل زيادة موارد بنك أكزيم، وننرش العمل بتطبيق جوازات السفر 
الخرضاء. 

إننا ندرك جيًدا حقيقة أن املليارات العرشة التي فقدناها يف قطاع السياحة لتمويل الحساب الجاري، يجب تعويضها 
البنك املركزي مببلغ 107 مليارات دوالر  أيًضا رفع احتياطات  من خالل قطاع الصادرات. كام نعتقد أن من املهم 

إضافية من النقد األجنبي والذهب لدعم االحتياطي املوجود والبالغ 130 مليار دوالر. 

يخطئ من يظن أن الطرق تهرتئ بالسري عليها

ولكن هنا أريد أن ألفت االنتباه إىل قضية مهمة. أن الوحدة والتكاتف عامالن مهامن جًدا لنا كشعب. إذا عملنا مًعا 
بشكل متناغم، لن يكون بإمكان أي شخص تقويض أركان بلدنا تركيا. 

ودعا  الدستور  بأحكام  الحائط  عرض  رضب  البعض  دستورية.  دولة  نحن  الوقت  نفس  ويف  القانون.  نحرتم  نحن 
املواطنني للنزول إىل الشوارع. إن مثل هذه الدعوات ليست يف مصلحة البالد. أود أن أذكر مقولة للراحل دمرييل يف 
هذا العرض: "السري يف الطريق ال يسبب اهرتاءها". وهم أيًضا مخطئون إذا كانوا يعتقدون أن اهرتاء الطرقات ممكن 
من خالل امليش. وإذا كانوا يعتقدون أنهم بهذه الطريقة سيؤثرون عىل القانون، أقول لهم إن هذا غري ممكن أيًضا. 
ألنه ال يوجد يف القانون قاعدة عىل هذا النحو. السيام أن هناك واقعة مهمة ؛هذه الواقعة هي إيقاف شاحنات تابعة 
لوكالة االستخبارات الوطنية من قبل عنارص تسللت إىل القضاء وتتبع تنظيم "غولن" اإلرهايب، بهدف نرش صور لتلك 

الشاحنات يف العامل الفتعال فضيحة خطرية. 

ال يوجد تفسري النتقاد بعض املنظامت غري الحكومية الحكم القضايئ املتخذ ضد الشخص الذي يقف وراء هذا العمل؛ 
يف وقت تربز فيه جميع األدلة والقرائن بشكل واضح. ال ميكن تقديم تفسري النتهاك املادة 138 من الدستور. يجب 

عىل القضاء أال يتأثر بهذه الضغوط. إذا تأثر النظام القضايئ بهذا املوضوع ال ميكن تحقيق العدالة يف البالد. 

إن رفع الفتات كتب عليها العدالة والتجول بها يف الشوارع ال يحقق العدالة. إن الربملان هو املكان املناسب للبحث 
عن العدالة. إذا أردت قول يشء ما عليك أن تقوله عرب منصة الربملان. 

نحن نتحدث عن السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية. إن تضامن هذه القوى مع بعضها البعض مهم جًدا 
للبالد. إذا مل يتم احرتام مبدأ الفصل بني السلطات، فلن نكون قادرين عىل الوصول إىل أي من أهدافنا. مل يتم وضع 
املادة 138 من الدستور للسياسيني فقط. إن املادة 138 تشمل الجميع وإذا دعاكم القضاء يوًما استناًدا إىل هذه املادة 
فال تتفاجأوا. لذلك، فإن تضامننا ووحدتنا مسألة مهمة جًدا. إن دعوة الناس إىل النزول للشارع خالل شهر رمضان، 

ليست من الصواب بيشء.

مطار  من  االنقالبية  املحاولة  يوم  هربوا  الذين  حديث  إن  انقالب.  محاولة  متوز  يوليو/   15 يف  تركيا  شهدت 
أتاتورك إىل منزل رئيس بلدية بكركوي وبقوا حتى الصباح هناك، عن "الوقوف مبواجهة الدبابة" ال يبدو مقنًعا. 
يف  أصياًل  موقًفا  مظهرًا  الدبابات،  مواجهة  يف  خرج  عندما  وإرادته  موقفه  عن  متوز  يوليو/   15 يف  الشعب  عرب 
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مواجهة القنابل املنطلقة من املقاتالت )أف-16(. وخالف ذلك هو كذب. ليس من املمكن بلوغ األهداف برفقة 
األشخاص غري الصادقني. 

آمل أن تكون األيام العصيبة والسيئة قد أصبحت جزًءا من املايض. نحن جميًعا مقبلون عىل مرحلة نسري فيها نحو 
األمام بكل صرب وثبات، سائلني املوىل جل وعال العون واملساعدة. 

العامة ملجلس  الـ 24 للجمعية  الدورة االعتيادية  القلبية، وأمتنى أن تكون أعامل  وأخريًا، أحييكم بأطيب املشاعر 
املصدرين األتراك، وسيلة خري عىل بلدنا والقطاعات الصناعية والفعاليات االقتصادية. وأقدم جزيل الشكر للمصدرين 
الذين يعملون بال كلل أو ملل ويواجهون املخاطر يف جميع أنحاء العامل، وأمتنى لهم النجاح يف عملهم. أحييكم بكل 

مودة واحرتام وأترككم يف رعاية الله وحفظه.
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حفل افتتاح املؤمتر العاملي الثاين والعرشين للنفط – إسطنبول – 10 يوليو/ متوز 2017

هدفنا دعم االقتصاد مبوارد الطاقة املحلية

فخامة رؤساء الدول والحكومات أصحاب املعايل الوزراء السادة ممثلو قطاع الطاقة، الضيوف الكرام، أحييكم بأطيب 
املشاعر القلبية؛ وأرحب بكم يف مدينة إسطنبول. 

تسعدنا استضافة الدورة الثانية والعرشين للمؤمتر العاملي للنفط الذي يعقد مرة كل ثالث سنوات. أود أن أشكر كل 
من شارك يف تنظيم هذا الحدث، املعروف أيًضا باسم أوملبياد قطاع النفط. وأمتنى أن يساهم هذا املؤمتر الذي ينعقد 

تحت شعار "الطاقة جرس نحو املستقبل" يف تعميق التعاون يف مجال الطاقة عىل املستوى العاملي.  

ضيوفنا األعزاء،

إن الطريق إىل تحولنا لدولة قوية خالل القرنني األخريين كانت متر من خالل امتالك مصادر للطاقة أو التحكم بطرق 
نقلها. كام أننا نعرف أن مصادر الطاقة املوجودة يف مركز الرصاع العاملي والجهود الرامية إىل فرض هيمنة عىل طرق 
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نقل الطاقة، أدت يف الكثري من األحيان لنشوب حروب أهلية وانقالبات ورصاعات مسلحة واحتالل بلدان. جلبت 
موارد النفط والغاز الطبيعي التي ينبغي أن تجلب الرثوة والرخاء للمناطق التي توجد فيها، لسوء الحظ، املزيد من 
الحروب، والدم والدموع. دافعنا يف تركيا منذ البداية عن رضورة استخدام هذه املوارد من أجل املساهمة يف السالم 

واالزدهار للبرشية جمعاء. 

إن بلدنا وبسبب موقعه الجيوسيايس؛ يشكل جرًسا طبيعيًا بني كبار منتجي الطاقة واملستهلكني. إىل جانب كوننا 
يف قلب املناطق املنتجة للطاقة، يعترب بلدنا عامال مهاًم يف مجال الطاقة الدولية، وذلك بفضل االستقرار السيايس 
والتطور االقتصادي الذي ميتلكه. ستعزز خطوط نقل النفط والغاز الطبيعي جارية البناء أو تلك الخطوط الجديدة 
التي نخطط لبنائها يف الفرتة األخرية، دور تركيا كممٍر للطاقة. لقد أمتمنا وبنجاح بناء مرشوع باكو – تبلييس – جيهان 
لنقل النفط األذربيجاين إىل البحر املتوسط، ومرشوع باكو – تبلييس – أررضوم لنقل الغاز الطبيعي األذربيجاين أيًضا 

إىل أوروبا عرب بالدنا.

أولويتنا األوىل ضمن املشاريع الحديثة املدرجة عىل جدول أعاملنا هو ممر الغاز الجنويب. سيتم يف املرحلة األوىل نقل 
6 مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي إىل تركيا، و10 مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي إىل أوروبا؛ عرب خط 
أنابيب الغاز العابر لألناضول "تاناب" الذي يعترب أهم العنارص الرئيسية ملمر الغاز الجنويب.  ومع بدء تشغيل الخط 
منتصف العام املقبل، سيكون باإلمكان نقل الغاز الطبيعي يف أذربيجان وبحر قزوين وحتى مستقبل الغاز الطبيعي 
يف بلدان الرشق األوسط إىل أوروبا عرب بلدنا. كام نتوقع أن يبدأ خط نقل الغاز الطبيعي العابر للبحر األدرياتييك 
"تاب" بالعمل خالل العام 2020. ويف هذا الصدد، أود أن أعرب عن سعاديت البالغة لرؤيتي مدى التزام وعزم صديقي 

السيد علييف، والرشكات املشاركة يف بناء ممر الغاز الجنويب يف العمل من أجل إنجاز هذا املرشوع املهم. 

وهناك مرشوع آخر عىل قدر عاٍل من األهمية. وهو مرشوع "السيل الرتيك" الذي يعد أحد أهم مشاريع نقل الغاز 
الطبيعي من روسيا إىل العامل. وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نعرب عن استعدادنا لتقييم جميع املشاريع الجديدة وخاصة 
لنقل الغاز الطبيعي من منطقة رشق البحر املتوسط والعراق، طاملا كانت تؤمن املنفعة املشرتكة لجميع األطراف. 
وبفضل جميع هذه الجهود، بات خرباء الطاقة يطلقون عىل تركيا التي تعترب نقطة التقاء للحضارات، اسم "طريق 
الحرير يف مجال الطاقة". إننا نعمل وفق اإلمكانات التي متلكها بلدنا، عىل تحويل الطاقة إىل مصدر للسالم واالزدهار 
ال للدمار والتوتر والرصاعات. ولهذا نرى بأن هذا املؤمتر مهم من حيث دوره األسايس يف نقل رؤية بلدنا عن الطاقة 

لكافة بلدان العامل. 

توازنات الطاقة بدأت بالتغري

ضيوفنا األعزاء،

من املتوقع أن يبلغ الطلب العاملي عىل الطاقة عام 2050 ضعف ما هو عليه اليوم؛ بالتوازي مع زخم النمو املتصاعد 
يف االقتصادات العاملية، والتمدن الرسيع والنمو السكاين. أدت الخطوات األخرية التي اتخذت لتلبية هذه االحتياجات 
إىل تغريات هائلة يف مجال الطاقة. كام أن ظهور تقنيات جديدة واستثامرات متزايدة يف مجال االبتكارات العاملية 
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جعلت اإلنتاج ممكًنا يف مناطق مل يكن من املمكن أن تصلها الطاقة من قبل. باإلضافة إىل ذلك ، فإن اكتشاف مصادر 

جديدة للطاقة مكن بعض الدول، التي كانت يف السابق مستوردة للطاقة، من التحول إىل مصدرة للطاقة. وقد دفعت 

تطورات مثل ثورة الغاز الصخري التي بدأتها الواليات املتحدة وحركة الغاز الطبيعي املسال، إىل تكوين نظرة جديدة 

تجاه سياسات الطاقة. وبالتوازي مع النمو االقتصادي، بدأ الطلب عىل الطاقة يف التحول من الغرب إىل الرشق. ولقد 

نجحت الصني والهند وإفريقيا والرشق األوسط وجنوب رشق آسيا يف تنويع مصادر الطاقة لديها مبا يتامىش مع منوها 

وأدائها التنموي. 

كام أن نجاح البلدان التي تعتمد إىل حد كبري عىل الطاقة األجنبية يف تأمني مواردها من الطاقة بشكل اقتصادي 

وآمن، انعكس بشكل إيجايب عىل تحقيق النمو املستدام. نحن نحتل اليوم املرتبة األوىل بني دول منظمة التعاون 

املجال نفسه. ومن  الصني يف  بعد  العامل  الثاين يف  الطاقة، واملركز  الطلب عىل  زيادة  والتنمية يف مجال  االقتصادي 

ناحية أخرى، وبالنظر إىل مواردنا الهيدروكربونية املحدودة، نعترب يف تركيا بلًدا يعتمد إىل حد كبري عىل النفط والغاز 

الطبيعي املستورد من الخارج. لقد دفعنا يف السنوات العرشة املاضية، ما معدله 55 مليار دوالر سنويًا لتأمني واردات 

الطاقة والتعدين. وقد أدى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يف العامل خالل السنوات األخرية، بطبيعة الحال، إىل 

انكامش يف وارداتنا من الطاقة. ومع ذلك، فإننا ال نزال غري قادرين عىل صياغة األطر الخاصة بسياسات الطاقة طويلة 

األمد الخاصة بنا، يف ضوء التطورات املرحلية التي ال ميكننا التحكم بها بشكل مبارش. 

وللحد من االعتامد عىل الطاقة املستوردة من الخارج ينبغي علينا استخدام املوارد املحلية بأعىل املستويات لتحقيق 

النمو املستدام يف تركيا. إن الطريقة املثىل التي ميكننا من خاللها تلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة التي ستتضاعف يف 

السنوات العرش القادمة يكمن يف دمج طاقة إضافية مقدارها 50 ألف ميجاوات إضافية بحلول عام 2023. ولتلبية 

هذا الطلب املتزايد عىل الطاقة نعمل عىل تطوير سياسات تحت 6 عناوين رئيسية. 

أوالً، نهدف إىل تدعيم االقتصاد مبوارد الطاقة املحلية. ييل ذلك العمل عىل تنويع مصادر الطاقة الوطنية، وخاصة 

الطاقة املتجددة والنووية. سيظل تشجيع كفاءة الطاقة أولوية ال غنى عنها بالنسبة لنا. كام أننا نتخذ خطوات مهمة 

لزيادة تنويع التعامل مع بلدان املصدر وتنويع طريق التوريد. وإننا ندرك جيًدا أهمية البحر األسود والبحر املتوسط، 

من حيث موقع العبور واإلمكانيات التي يحتويانها يف السياسات املستقبلية للطاقة. 

وأخريًا، نحن مهتمون جًدا بتشجيع االستثامرات الدولية يف مجال الطاقة إىل جانب تشجيع املجاالت األخرى. ويف 

هة ستفتح الطريق أمام املستثمرين وتخلق طفرة كبرية يف مجاالت  هذا اإلطار، قمنا بتطوير اسرتاتيجية شفافة وموجَّ

استثامرات الطاقة والتعدين. حققنا يف الواقع، استثامرات بقيمة 6 مليارات دوالر يف قطاع الطاقة ببلدنا خالل العام 

املايض. وبفضل هذه االستثامرات؛ متكنا من إنتاج طاقة يبلغ إجاميل قدرتها 6 آالف و500 ميجاوات وذلك عن طريق 

استغالل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح إضافة إىل الطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية 

ومحطات الطاقة الحرارية. وخفضنا حصة الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء بنسبة 10 %، مخففني بذلك عىل تجارتنا 

الخارجية الضغط االقتصادي الناتج عن استرياد الغاز الطبيعي. وقد بلغ إنتاج الكهرباء من املصادر املحلية نسبة 

49.3 % بزيادة قياسية. إضافة إىل نجاحنا يف زيادة حصة إنتاج الفحم املحيل إىل 23 %. 



192

ومع زيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بواقع 31 %، استطعنا التقدم بهذا املجال عىل العديد من 
البلدان األجنبية، وخاصة األوروبية.

رسعنا خطواتنا يف مجال الطاقة النووية

تقدمت تركيا عىل العديد من البلدان األوروبية يف مجال الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة املتجددة، حيث غطت 
ما نسبته 30 % من احتياجات بلدنا من الطاقة. ونعمل يف هذه األثناء عىل دمج جيل جديد من محطات الطاقة 
املتجددة.  للطاقة  لتكون عونًا  باالقتصاد  املنتج محليًا  الفحم  التي تعتمد عىل  التكنولوجيا  للبيئة وعالية  الصديقة 
وما مرشوع محطة الطاقة الشمسية )قونية – قره بينار( الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 1000 ميجاوات، إال مثال عىل 
هذا التصميم. كام أننا بصدد اتخاذ خطوات مامثلة يف مجال طاقة الرياح. ونحن ملتزمون اليوم بتقديم أفضل أنواع 
الطاقة الصديقة للبيئة ملواطنينا باستخدام الفحم الذي ال يزال مصدر الطاقة األكرث أمانا يف العامل، بفضل تكنولوجيا 

عالية التطور.

إىل جانب ذلك، نعمل عىل اتخاذ خطوات رسيعة يف مجال الطاقة النووية. ومع دخول محطتي "آق قويو" و"سينوب" 
للطاقة النووية إىل الخدمة، سنكون وقتئٍذ قادرين بواسطة هاتني املحطتني عىل تلبية 10 % عىل األقل من احتياجات 
الطاقة. لقد قمنا بتعزيز مرشوع "آق قويو" الذي ننفذه بالتعاون مع روسيا، من خالل إرشاك رأس مالنا الوطني. 
ونريد البدء مبرحلة البناء يف مرشوع محطة "سينوب" يف أقرب وقت ممكن. لقد تبادلنا تفاصيل هذا املرشوع مع 
رئيس الوزراء الياباين السيد آيب خالل االجتامع األخري لدول مجموعة العرشين. كام بدأنا بالفعل بدراسة إمكانيات 
تنفيذ مرشوع ثالث ملحطة طاقة نووية. وقررنا االستفادة من التكنولوجيا النووية يف مجاالت مثل الصناعة والزراعة 

واألقامر الصناعية واالتصاالت والدراسات الفضائية واالبتكار وتطوير اإلنتاج، إىل جانب توليد الطاقة الكهربائية. 

إننا نقوم برتكيب نظام يخزن 20 % عىل األقل من استهالك الغاز الطبيعي السنوي من أجل توفري حل دائم ألمن 
يف  للنظر  الالفتة  االبتكارات  أكرث  أحد  الطاقة  تقنيات  إنتاج  يف  املحلية  الصناعات  معدل  زيادة  وستكون  التوريد. 
العهد الجديد. نحن مصممون عىل تحويل تركيا إىل مركز للطاقة إلنتاج التقنيات ذات القيمة املضافة العالية. كام 
أود اإلشارة إىل أن سفينة األبحاث الزلزالية التي بدأت عملها مؤخرًا للتنقيب عن املوارد الهيدروكربونية يف مجاالتنا 

البحرية وتحمل اسم "عروج ريس"، قد جرى بناؤها بنسبة 90 %، بخربات محلية. 

ويف إبريل/ نيسان املايض، نرشت وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكية، "وثيقة اسرتاتيجية سياسات الطاقة الوطنية" 
لتشارك الرأي العام املعلومات الخاصة بهذا املجال. وقد وضعت هذه الوثيقة خارطة طريق للعديد من املوضوعات 
مثل الحد من عجز الحساب الجاري، وخفض تكاليف الطاقة وزيادة فرص العمل باإلضافة إىل توفري إمدادات الطاقة 
اآلمنة واملستمرة. إن هدفنا من كل هذه األنشطة هو تلبية 3/2 عىل األقل من إنتاج الكهرباء بواسطة املوارد املحلية. 

ضيوفنا األعزاء،

بات بلدنا قادًرا عىل تنفيذ برامج طويلة األجل يف مجال الطاقة وغريها من املجاالت، بفضل االستقرار السيايس والبنية 
التحتية االقتصادية القوية التي حققها.  كام أن تركيا أضحت دولة جاذبة للمستثمرين الدوليني بفضل أجواء املنافسة 
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العادلة، ونظام الحوافز التي تسهل االستثامر، وشبكة املواصالت املتطورة التي متتلكها، وسهولة الوصول إىل األسواق، 
واالستقرار السيايس واالقتصاد القوي واملوارد البرشية الخبرية. لذلك، نحن نرى أنفسنا رشكاء أقوياء يف مشاريع الطاقة 

التي تساهم يف أمن إمدادات الطاقة العاملية ومصالح جميع األطراف. 

إن الرضر الذي يتعرض له مئات املاليني من الناس الذين ما زالوا غري قادرين عىل الوصول إىل الطاقة، يجعل التعاون 
بشأن توسيع نطاق الحصول عىل الطاقة أكرث أهمية. 

وبالطريقة نفسها، نويل أهمية كبرية لألمن واالستقرار والسالم يف منطقتنا الغنية باملوارد الهيدروكربونية. ويف هذا 
الصدد، نريد إزالة التوترات يف منطقة الخليج بأرسع ما ميكن. لقد فعلنا ما بوسعنا للتغلب عىل التوترات الناجمة 
عن األزمة مع قطر، وسنواصل القيام مبا يلزم عىل هذا الصعيد. كام يتعني عىل جميع األطراف أن تُبقي قنوات الحوار 
مفتوحة، للنظر يف هذه املسألة بطريقة منطقية ونهج واقعي. السيام أن العامل ومنطقتنا ليسوا بحاجة إىل أزمات 

ونزاعات جديدة، بل إلعالء روح التعاون والوحدة.  

يجب أال نتوقع بقاء تركيا دون ردود أفعال إزاء التطورات الجارية حولها

من ناحية أخرى، فإن األزمات يف ليبيا وسوريا والعراق وأوكرانيا واليمن تشكل تهديدات خطرية ألمن الطاقة. كام ينبغي 
تصحيح الظروف امليدانية يف سوريا للتمكن من بدء مفاوضات للتوصل إىل حل سيايس لهذه األزمة. ولهذا الغرض، 
نضطلع بدور نشط يف عملية جنيف ومفاوضات أستانة. وقد أحرزنا تقدًما ملحوظًا نحو تعزيز نظام وقف إطالق النار 
عرب اجتامعات أستانة. كام نلحظ وجود حراك متسارع يف عملية جنيف. وعليه فإن إعالن الواليات املتحدة وروسيا يف 

اجتامع مجموعة العرشين يف أملانيا التوصل التفاق يف هذا الصدد هو يف الواقع استمرار لهذه العملية اإليجابية. 

ويف العراق، تزداد أهمية الحفاظ عىل السالمة اإلقليمية للبالد يف هذه الفرتة، التي اقرتبت فيها الحرب عىل تنظيم 
"داعش" من مراحلها األخرية. كام أن الترصيحات التي تشري إىل اقرتاب الحسم يف املوصل تجعلنا نشعر بالسعادة 
ل تكلفة إعادة إعامر املدينة املدمرة وتسليمها إىل أهلها؟ ويف هذه الفرتة عىل وجه  يف الحقيقة. ولكن من سيتحمَّ

التحديد، تتزايد أهمية مراقبة الحفاظ عىل السالمة اإلقليمية للبالد. 

إن الرشط الذي ال غنى عنه لتحقيق سالم دائم هو إعادة دمج القطاعات الذي جرى اضطهادها يف املجتمع العراقي 
بالنظام السيايس واالقتصادي. كام أن عنارص من قبيل تجنب مبادرات أحادية الجانب مثل االستفتاء عىل االستقالل، والحد 
من تأثري امليليشيات وإنهاء وجود منظمة "يب يك يك" اإلرهابية، سيكون لها دوٌر حاسم يف مستقبل هذا البلد. السيام وأن 
أي خطوة من شأنها أن تفتح مشاكل جديدة للعراق، لن تؤدي إال إىل زيادة حالة عدم االستقرار يف هذا البلد الذي أنهكته 
الحروب. إن تأكيد املجتمع الدويل عىل هذه العناوين والقضايا بصوت عاٍل ستكون ذا فائدة لجميع األطراف يف العراق. 

ضيوفنا األعزاء،

إن إسطنبول التي ما فتئت تستضيف تجمعات كبار القادة والخرباء وقادة الرأي يف العامل لحل املشكالت العاملية، 
تناولها هنا، سوف  التي سيتم  القضايا  أن  أعتقد  والغاز. وعليه؛  النفط  الشخصيات يف قطاع  أبرز  اليوم  تستضيف 
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تساهم يف تطوير التعاون يف مجال الطاقة عىل نطاق عاملي، وتوحد املشاركني الذين لديهم اهتاممات مختلفة عىل 
أرضية مشرتكة. 

الالعبني  بني  الفاعل  بدورنا  وعينا  من  انطالقًا  اإلقليمي،  الطاقة  أمن  لضامن  ممكن  كل جهد  نبذل  تركيا،  يف  نحن 
الرئيسيني يف محور الطاقة األوروبية اآلسيوية. أود التأكيد عىل وجه الخصوص، أن الفوىض واالضطرابات التي تسببها 
املنظامت اإلرهابية يف املناطق املنتجة للطاقة، تجعل التعاون بني بالدنا مهاًم للغاية. كام أن تحقيق أمن مصادر 
الطاقة يعتمد عىل تصفية املنظامت اإلرهابية. دفعنا يف تركيا مثنا باهظا يف مجال مكافحة اإلرهاب. وكفاحنا هذا 
يرتبط ارتباطًا وثيًقا بأمننا القومي وأمن الطاقة يف العامل. ال يتوقعّن أحد أن تقف تركيا مكتوفة األيدي يف مواجهة 
الهجامت التي تستهدفها والتطورات التي تحدث يف محيطها. إننا ملتزمون أمام بلدنا وشعبنا بفعل ما ينبغي القيام 
به داخل حدودنا وخارجها، دون إذن من أحد. ونتوقع من الدول األخرى، وخاصة حلفائنا، الوقوف إىل جانبنا ضد 

املنظامت اإلرهابية. 

وعند الحديث عن أمن الطاقة، يجدر بنا التطرق باختصار إىل التطورات الجارية يف رشق املتوسط. لسوء الحظ، فقدنا 
األسبوع املنرصم فرصة مهمة يف رشق البحر املتوسط. ورغم النهج البناء الذي التزمنا به مع الجانب القربيص الرتيك، 
إال أننا نشعر بالحزن بسبب املوقف السلبي للجانب القربيص اليوناين الذي أغلق السبل مرة أخرى أمام فرص حل 
النزاع يف الجزيرة.  ورغم املواقف الواضحة لألطراف يف الجزيرة، إال أن بعض رشكات الطاقة أرادت أن تكون جزًءا 
من الخطوات غري املسؤولة التي يتخذها الجانب القربيص اليوناين. هذا النهج بالتأكيد ال ميكن تفهمه. إن العدالة 
والقانون الدويل يتطلبان أن تكون املوارد الهيدروكربونية لجميع األطراف يف الجزيرة. ونتوقع من جميع األطراف التي 
هي جزء من التطورات يف قربص، تجنب الخطوات التي قد تؤدي إىل ضغوط جديدة يف املنطقة. وإال فنوّد أن نذكرهم 

أنهم سيكونون يف مواجهة خطر فقدان صديق مثل تركيا، ليس يف املنطقة فحسب بل يف العامل أجمع.

وأخريًا، أنا واثق بأن هذا املؤمتر الذي ينعقد تحت شعار "الطاقة جرس نحو املستقبل"، أصبح رمزًا ورسالة إلسطنبول 
يف مجال الطاقة، السيام وأن هذه املدينة قد شكلت ومنذ فجر التاريخ جرًسا لتوحيد الثقافات والحضارات والقارات. 
أعرب مرة أخرى عن تهنئتي وشكري لكل من بذل جهًدا لتنظيم هذا املؤمتر. أحييكم بكل مودة واحرتام وأترككم يف 

أمان الله وحفظه.
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االجتامع االستشاري الثاين التحاد الغرف والبورصات الرتكية واملستثمرين الدوليني – أنقرة – 12 يوليو/ متوز 2017

تركيا هي امليناء األكرث أمانا يف املنطقة

ممثلو عامل األعامل األعزاء، السادة املستثمرون الدوليون، سيدايت وساديت، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية. كام أشكر 
اتحاد الغرف والبورصات الرتكية وجمعية املستثمرين الدوليني عىل تنظيم هذا امللتقى الذي جمعنا مجدًدا. 

لقد التقينا للمرة األوىل معكم، يف الثاين من أغسطس/ آب، بعد أسبوعني تقريبًا من املحاولة االنقالبية املظلمة التي 
وقعت يف 15 يوليو/ متوز 2016. يف ذلك االجتامع، شاركتكم أوالً تفاصيل االنقالب. ثم تطرقنا إىل التطورات االقتصادية 
رغم األجواء السلبية التي سادت يف تلك املرحلة، وأكّدت لكم وقتها أن مستقبلنا سيكون مرشقًا. وكام هو معروف، 
فقد حققنا عام 2013 معدل منو وصل إىل 8.5 %، رغم أحداث "غيزي بارك" والهجامت التي نفذها تنظيم "غولن" 
ثم  املحلية،  اإلدارات  انتخابات  عام 2014،  األول. وخضنا يف  كانون  ديسمرب/  إىل 25  بني 17  ما  الفرتة  اإلرهايب يف 
االنتخابات الرئاسية، وحققنا معدل منو بلغ 5.2 %. ورغم خوضنا انتخابات عامة مرتني وتعرضنا لهجامت إرهابية عام 
2015، إال أننا حققنا معدل منو بلغ 6.1 %؛ متحدين بذلك جميع األطراف املنشغلة بحياكة املكائد. ويف عام 2016، 
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حققنا منواً بنسبة 2.9 % رغم املحاولة االنقالبية الفاشلة يف 15 يوليو/ متوز ومكافحة اإلرهاب يف الداخل والخارج. 
لقد جعلنا الراغبني يف تدمري االقتصاد والدميقراطية الرتكية يشعرون بخيبة أمل عارمة.

وميكننا القول أننا نحقق أداًء اقتصاديًا جيًّدا للعام 2017. إن تحقيقنا معدل منو 5 % خالل الربع األول يبعث األمل 
يف نفوس الجميع. وأعتقد أننا سنكمل هذا العام مبعدل منو أعىل بكثري من التوقعات. إىل جانب ذلك، فإن قطاع 
الصادرات يف بلدنا يحقق ارتفاًعا ملحوظًا حيث حقق زيادة 8.2 % خالل األشهر الستة األوىل من السنة، وال يزال 
االرتفاع مستمرًا. ويف قطاع التوظيف، فإن معدالت البطالة تتجه مجدًدا نحو خانات مؤلفة من رقم واحد، وذلك 
بالتوازي مع التحسن يف االقتصاد وبفضل حملة التعبئة من أجل التوظيف التي بدأناها بالتعاون مع اتحاد الغرف 
والبورصات الرتكية. إضافة إىل ما سبق، فإن بورصة األوراق املالية يف إسطنبول تحطم كل يوم تقريبًا أرقاًما قياسية 
جديدة. وقد بلغت احتياطاتنا من النقد األجنبي يف البنك املركزي 110 مليارات دوالر، وهي آخذة يف االرتفاع. نحن 
ندخل مرحلة التعايف وتعويض الخسائر يف قطاع السياحة. كام أننا ملتزمون بالعمل نحو تحقيق أهدافنا السيام وأننا 

نشغل املركز السابع عرش عىل قامئة أكرب االقتصادات عىل مستوى العامل والسادس أوروبيًا. 

أصدقايئ األعزاء،

نحن نعترب املستثمرين ورجال األعامل، وال سيام رأس املال الدويل، أحد العنارص الرئيسية لتطورنا، ونعلق عليهم آماال 
كبرية. حتى أنني أفّكر بالتّايل: من املمكن إضفاء طابع مؤسيس عىل ممثيل رأس املال الدويل، وإجراء لقاءات تشاورية 
دورية معهم. لتبادل اآلراء حول مواضيع شتى مبشاركة وزرائنا وممثلني عن اتحاد الغرف والبورصات الرتكية وجمعية 

املستثمرين الدوليني. 

تعمل تركيا، منذ عام 1980 وفق منوذج منو يقوده القطاع الخاص. ومتكن بلدنا من النجاح يف تطبيق منوذج منو قائم 
عىل القطاع الخاص باستثامر دويل قدره 173 مليار دوالر، خاّصة يف الفرتة ما بني 2003-2016. ولكم يسعدنا ارتفاع 
عدد الرشكات الدولية العاملة يف بلدنا يف نفس الفرتة، من 5 آالف إىل 51 ألًفا. عالوة عىل ذلك، فإن اإلصالحات التي 
حققناها، أسست مناًخا استثامريًا جذابا للجميع عن طريق إزالة التمييز بني املستثمرين املحليني واألجانب. كام 
فتحنا الطريق أمام نجاح املستثمرين الدوليني عرب تأسيسنا وكالة دعم وتشجيع االستثامر يف رئاسة الوزراء. هذه 
الوكالة التي تم تأسيسها لتعزيز الفرص التي يقدمها بلدنا للمستثمرين هي دامئًا يف خدمتكم. إن هذه الوكالة تُعنى 
بتنفيذ جميع أنواع األنشطة التي تسهل عمل املستثمرين، وخاصة العمليات البريوقراطية، وتوفري االتصال املبارش 
معي شخصيًا عند الرضورة. أرجو من جميع رجال األعامل يف بلدنا التوجه مبارشة إىل الوكالة وإجراء االستشارات 

الالزمة والحصول عىل املعلومات الخاصة باستثامراتهم ومعامالتهم، دون الحاجة إىل أي وسيط.

اهتامم املستثمرين األجانب برتكيا يتزايد يوًما بعد يوم 

أدرك جيًدا مدى االهتامم الذي يبديه كل من اتحاد الغرف والبورصات الرتكية وجمعية املستثمرين الدوليني بشؤون 
املستثمرين األجانب؛ كام أعمل عىل عقد اجتامعات مع ممثيل الرشكات التي تستثمر يف بلدنا يف كل مناسبة. ورغم 
السنوات الصعبة التي عشناها، إال أن الجهود التي بذلناها تكللت بالنجاح ومتكنا من جذب 12.3 مليار دوالر من 
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العام،  األوىل من هذا  األربع  األشهر  مليار دوالر خالل   3.6 تجاوز  أداًء  أظهرنا  بلدنا. كام  إىل  الدولية  االستثامرات 
مظهرين تفوقًا عىل األرقام التي حققناها خالل العام املايض. 

وبفضل حافظة االستثامرات التي أسسنا لها، نرى ارتفاع حصة دول الخليج والرشق األقىص اآلسيوية إىل جانب تزايد 
حصة أمريكا وأوروبا. وعالوة عىل ذلك، شهدنا مناخات استثامرية أكرث تنوًعا يف املنطقة، وزيادة مهمة يف قطاعات 

الصناعة والطاقة عىل وجه الخصوص.

ومع ذلك، فإن حصة تركيا البالغة 1 % من االستثامرات الدولية، ال تزال تحت املستوى املطلوب الذي يتناسب مع إمكانيات 
بالدنا. وعليه؛ يتحتم علينا العمل مًعا يف الفرتة املقبلة لجعل مستوى االستثامر والتصدير يتناسب مع إمكانات بالدنا. 
وهنا أود التأكيد عىل التزامنا بتحقيق هدفنا املتمثل يف دخول مصايف أفضل 10 اقتصادات حول العامل بحلول العام 2023. 

أصدقايئ األعزاء،

أعلم أن التطورات يف بلدنا تطرح عالمات استفهام مختلفة لدى املستثمرين الدوليني. ومع ذلك، أود أن تُرى الحقائق 
ويتم إجراء التقييامت وفًقا لذلك. رغم وجود تركيا وسط منطقة مليئة بالرصاعات والنزاعات األخطر يف العامل، إال 
أن هذا البلد مل يسمح أبًدا بتعرض استقراره وأمنه للخطر. لذلك، أرجو منكم عدم مقارنة تركيا مع الدول املحيطة 
وتشبيهها بهم. نحن بلد مختلف بتقاليد دولتنا التي ترجع آلالف السنني وتاريخنا يف هذه املنطقة الذي يعود أللف 

عام، وأهدافنا وطموحاتنا التي تتطلع نحو املستقبل. نحن بحق بلٌد مختلف. 

إن املنطقة التي نقع فيها تشكل ميزة بالنسبة لنا. ألن اختالف تركيا عن هذه املنطقة سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا 
يجعل منها مالًذا آمنا لتكون امليناء األكرث أمانًا يف املنطقة. عالوة عىل ذلك، فإن أي مرشوع ال توجد بلدنا ضمن 
معادلته، من غري املمكن تنفيذه يف منطقتنا أو العامل عىل حد سواء. وإن موقفنا هذا غري مبني عىل الغرور والرغبة 
يف اتباع سياسة الفرض، بل عىل تقييم آفاق السالم والرفاه مع جميع أصدقائنا وإخوتنا يف املنطقة. وهذا هو الهدف 

الحقيقي من الكفاح الذي نبذله بال هوادة ضد املنظامت اإلرهابية. 

الشعب هو الذي يضع حدوًدا لحالة الطوارئ

إن املحاولة االنقالبية التي أجراها تنظيم "غولن" اإلرهايب يف 15 يوليو/ متوز 2016، كانت موجهة أيًضا إىل اقتصادنا 
إضافة إىل قيم الدميقراطية والحرية يف بلدنا. إن تصفية فلول هذه املنظمة من الدولة واملجتمع وكل جزء من حياتنا 
مسؤولية مهمة لضامن مستقبل اقتصادنا. وأنا أشعر باألسف ألن أصدقاءنا الغربيني عىل وجه الخصوص، مل يستطيعوا 

اختيار محاوريهم بشكل مناسب يف هذا اإلطار.

أجد أنه من املفيد تذكري مديري جمعية املستثمرين الدوليني األعزاء بقضية مهمة. يف األيام املاضية، عقدت قمة 
مجموعة العرشين يف هامبورغ األملانية. خالل القمة، ضّجت مدينة هامبورغ وأوكلت مهمة حفظ األمن يف املدينة 
لعرشات اآلالف من أفراد الرشطة. وقد عقدت نفس القمة يف أنطاليا قبل عامني، ومل تحدث أي مشكلة خالل انعقاد 

القمة. جميع من لقيته من األصدقاء قالوا يل: "قمة أنطاليا كانت مختلفة متاًما".
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أصدقايئ األعزاء،

أنتم كممثلني عن الرشكات  أرجو منكم  نتخذها.  كنا دامئًا صادقني ومخلصني وملتزمني وعىل دراية يف كل خطوة 

والدول، رشح حقيقة أن تركيا مالذ وميناء آمن. 

ال يوجد انتهاكات لحرية الفكر والصحافة يف بلدنا كام يدعي البعض. وأساًسا ال يوجد حرية بال حدود يف وسائل 

اإلعالم. إذا كانت وسائل اإلعالم تعمل عىل استغالل جميع حدود الحريات من أجل بث الفتنة ودفع البالد نحو 

الفوىض، وقتئذ بإمكان القضاء الرتيك املستقل القيام مبا يلزم أيًضا. وأود أن أذكركم أن الغرب نفسه يتخذ مواقف 

أقىس يف مواجهة هذا النوع من سلوك الصحافة. 

نحن عىل دراية بنوع العمل الذي تقوم به بعض املنظامت يف بالدنا تحت اسم منظامت املجتمع املدين. ولقد منعت 

الدول األوروبية وزراء بلدنا قبل االستفتاء من لقاء الناخبني عىل أراضيها والتحدث إليهم. ألستم أنتم من كان يويل 

أهمية قصوى للحريات، ما الذي حدث؟. الغرب خائف من حرية الفكر. ومع ذلك، نحن ال نخاف أبداً من الحرية 

ألننا نثق بأفكارنا. 

لقد نظموا مسرية يف تركيا استمرت 25 يوًما. من الذي وفر األمن لهذه املسرية؟ هل شهدت املسرية أي حدث؟ مل 

تشهد. هل نظموا تظاهرة شعبية يف نهاية املسرية؟ طبًعا فعلوا. هل ال يزالون يزعمون أنه ال توجد حريات وأمن يف 

هذا البلد؟ إذا كان األمر كذلك، فعىل اإلنسان أن يشعر بالخجل قلياًل.

أحدهم وضع نصب عينيه استهداف موضوع حالة الطوارئ. لو مل نعلن حالة الطوارئ ملا كان بإمكان أحد الشعور 

بهذه الراحة والهدوء. ال ميكن للغربيني تحديد حدود حالة الطوارئ. الشعب وحده من يضع حدوًدا لحالة الطوارئ. 

إن هذا الشعب قد خولنا بهذه السلطة. ونحن واستناًدا إىل السلطة التي خولنا بها هذا الشعب، أعلنا حالة الطوارئ 

من أجل سالمة مواطنينا ورجال أعاملنا. وبفضل حالة الطوارئ املشار إليها؛ متكنا من محاربة املنظامت اإلرهابية 

بفعالية أكرب. 

البالغة مساحتها 780 ألف كيلومرت وعدد سكانها  الناحية األوىل الجمهورية الرتكية  الصورة واضحة متاًما. هنا من 

ال أفَّاك. االختيار سيتم بني هذين  80 مليون نسمة. ومن ناحية أخرى، هناك تنظيم إرهايب نذر روحه وجسده لدجَّ

االثنني. القضية ليست متعلقة بحقوق اإلنسان والقانون والعدالة من قريب أو بعيد. إننا نجري عمليات مكافحة 

اإلرهاب بالطريقة واملقاييس املتبعة يف جميع أنحاء العامل ذاتها.

أصدقايئ األعزاء،

قبل عام من اآلن، يف 15 يوليو/ متوز، قدمنا 250 شهيًدا، وألفني و193 جريًحا من مواطنينا. نحن نحاول أن نكون 

جديرين بتضحياتهم. أجريت خالل األسبوع املايض زيارة لبعض الجرحى الذين ال يزالون يتلقون العالج يف مستشفى 

غل هانة الجامعي يف أنقرة. تبادلت معهم أطراف الحديث. لنرتك كل هذا جانبًا، هل ينبغي علينا اآلن الترصف كأمنا 

لو مل نتعرض أبًدا ملحاولة انقالب؟ إذا قمنا بإلغاء حالة الطوارئ فسيعود هؤالء مرة أخرى للتحرك كام يحلو لهم. ال 
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ميكننا أبًدا الوقوف مكتويف األيدي حيال أولئك الذين يريدون االنقالب عىل الدولة وإرادة الشعب. كام تعلمون، لقد 
أخرجوا حوايل 500 ألف موظف من العمل عندما اتحدت األملانيتان الرشقية والغربية. مل يسائل أحد أملانيا وقتها عن 

األسباب التي دفعتها التخاذ هذا القرار. سنواصل النضال ضد هذه املنظمة من أجل سالمة بالدنا. 

نحن نكافح اإلرهاب ضمن حدود القانون

من الدولة التي ستترصف بشكل مختلف مع مسلحني إرهابيني ومؤيديهم؛ قتلوا 250 مواطناً وجرحوا ألفني و193 
آخرين؟. واليشء ذاته ينطبق عىل منظمتي "يب يك يك" و"واي يب جي" اإلرهابيتني. أي دولة تستطيع الترصف بشكل 
مختلف تجاه منظمة إرهابية قامت خالل العامني األخريين فقط، بقتل أكرث من ألفني من قوات األمن يف بلدنا وارتكاب 
جرائم تطهري عرقي واضطهاد يف كل مكان سيطرت عليه يف سوريا؟. إن رجاءنا الوحيد منكم ومن أصدقائنا الغربيني، 
هو أن يضعوا أنفسهم مكاننا. تخيلوا معي وجود منظمة إرهابية قامت بقصف الربملان يف برلني ، وقوات األمن يف 
روما، ومباين البلديات يف بروكسل، وإغالق الجسور يف نيويورك ورضب كل من حاول عبور تلك الجسور، ودهس الناس 
واملركبات بالدبابات يف شوارع لندن. بنفس الطريقة، تخيلوا وجود منظمة أخرى عىل حدودكم، تشن باستمرار هجامت 
ضد جنودكم عىل الحدود، تتحرش مبناطقكم الحدودية وتقتل مواطنيكم يف تلك املناطق. ماذا ستفعلون ؟. بالتأكيد تلك 

الدول كانت ستفعل أكرث بكثري مام تفعله تركيا. أنا واثق من هذا جيًدا. لقد رأيت ذلك جيًدا يف هامبورغ مؤخرًا. 

كونوا متأكدين من أن تركيا، تقوم مبكافحة اإلرهاب بطريقة تضمن سيادة القانون أكرث من أي بلد آخر. وأنها تواصل 
هذا النهج بالطريقة ذاتها. إن العمليات واألحكام، يجري إجراؤها واتخاذها أمام تركيا قاطبة وأمام أعني العامل كله. 
أعتقد أن بلًدا يدين بالوالء للقانون والعدل بهذا الشكل، حتى رغم تعرضه لهجامت بهذا الحجم، ينبغي أن يبنى 
تجاهه نهج أكرث تفهامً وعدالً وعقالنية. إن املعارضة األم واملعارضة املدعومة من قبل املنظمة اإلرهابية االنفصالية 

يف تركيا، تعمالن عىل نرش أكاذيب تضليلية ضد تركيا يف الغرب. 

أصدقايئ األعزاء،

يف ليلة 15 يوليو/ متوز، هرب رئيس املعارضة األم من املطار. جميع الوثائق اآلن قد بدأت بالظهور. لسوء الحظ، لدينا 
زعيم معارض رئيسية تابع أحداث تلك الليلة وتطوراتها من عىل شاشة التلفاز يف منزل رئيس بلدية بكركوي. زعيم 
املعارضة الرئيسية تابع والقول له "انقالب تحت السيطرة" من عىل التلفاز. واآلن يخرج علينا ليدعي أنه يريد الوقوف 
أمام الدبابات إذا ما حدث انقالب. ملاذا مل تخرج وتواجه الدبابات أمام مطار أتاتورك يف 15 يوليو/ متوز؟ إن االنقالبيني 
هم من أبعدوك من هناك. لكن شعبي العزيز قام بالتصدي وبدعوة منا للدبابات ومقاتالت الـ )أف-16( بصدور عارية. 

حالة الطوارئ مقترصة عىل مكافحة اإلرهاب

السادة رجال األعامل،

إن املشاكل التي تحدث يف محيطنا والقضايا التي نواجهها يف الداخل ال تشكل عائًقا أمام جدول أعاملنا الذي نعكف 
عىل تحقيقه. إن النمو مبعدل ثالثة أضعاف الذي حققناه يف تركيا خالل األعوام الـ 15 املنرصمة، جرى تحقيقه بفضل 
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اإلصالحات واالستثامرات التي قمنا بها. ولهذا نحن مصممون عىل االستمرار مبسرية اإلصالحات واالستثامرات. لقد جددنا 
نظامنا القانوين وحالة الطوارئ التي بدأنا بتطبيقها بعد املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز مقترصة عىل مكافحة اإلرهاب 
فقط. ليس من املمكن أبًدا أن نجعل حالة الطوارئ سببًا إلقالق راحة مواطنينا واملستثمرين الدوليني يف بلدنا. وأنتم خري 

من يعلم ذلك. إذا ترضر أحد ما من حالة الطوارئ أرجو منه إخبار الجهات املعنية أو إخباري شخصيًا وبشكل مبارش.

لن نتسامح أبًدا مع من يتذرع بحالة الطوارئ إلعاقة مسرية عجلة النمو والتطوير يف تركيا. وبطبيعة الحال، سوف 
ننهي العمل بحالة الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها يف إطار مكافحة اإلرهاب. لقد بدأت الدعاوى القضائية املتعلقة 
بتنظيم "غولن" اإلرهايب تأخذ شكلها النهايئ. كام قطعنا شوطًا مهاًم يف الحرب عىل منظمة "يب يك يك" اإلرهابية. لذلك، 

ورغم التطبيق املحدود لحالة الطوارئ، فمن املمكن إلغاء العمل بها يف مستقبل غري بعيد. 

حققت تركيا أعظم إصالحاتها اإلدارية يف التاريخ، عرب االستفتاء الذي أجرته يف 16 أبريل/ نيسان املايض. باإلضافة إىل 
ذلك، قمنا بسن العديد من القوانني اإلصالحية، وخاصة ما يتعلق بحزمة الحوافز الجديدة. وقد عززنا ذلك بحزمة 
تبادلنا معها املشورة خالل مسريتنا  الرتكية، أقرب مؤسسة  الغرف والبورصات  اتحاد  التعديالت اإلدارية. وكان  من 
اإلصالحية. وسيظل االقتصاد يف الفرتة القادمة يف طليعة أولوياتنا وجدول أعاملنا نحو مزيد من اإلصالحات. وبالتوازي 
مع التحسن النسبي يف االقتصاد العاملي، نتوقع أيضا حدوث تطورات إيجابية يف بلدنا. وسنعمل جاهدين أكرث من 
أي وقت مىض للوصول إىل هدفنا املتمثل يف االنتقال من وضع "البلدان النامية" إىل وضع "البلدان املتقدمة". لقد 
أدركت األمة الرتكية أهمية الدميقراطية واالزدهار. وليس من املمكن أبًدا أن نحيد عن هذا الطريق. وينبغي عىل 
أولئك الذين يتساءلون عن سبب حصويل وحزيب عىل دعم يتجاوز الـ 50 % من الشعب رغم جميع الصعوبات التي 

نواجهها، أن ينظروا إىل املسافة التي قطعها بلدنا خالل السنوات الخمس عرشة املاضية. 

إننا مستمرون يف مسرية النجاح بفضل الخدمات التي قمنا بتحقيقها يف مجاالت التعليم والصحة والنقل واإلسكان 
العام واالتصاالت والطاقة واملساعدة االجتامعية وجميع املجاالت األخرى، إىل جانب التزامنا بالدميقراطية والحريات. 
ونقول لجميع املستثمرين وجميع األصدقاء، دعونا نعمل معاً، ونربح معاً، ونحمل بلدنا معاً إىل مزيد من التقدم 
وقوتنا  البرشية  ومواردنا  سوقنا  نحن  سنقدم  فيام  والتقنيات،  والخربات  املال  رأس  أنتم  تقدمون  سوف  والنجاح. 
اإلقليمية وأحالمنا املستقبلية، وسوف نسري مًعا. أوالً سنميش مًعا نحو عام 2023، ثم سنعمل من أجل الثالثينيات 
من القرن الحايل، بهدف الوصول لتحقيق أهدافنا للعامني 2053 و2071. لن يكون هناك خارس يف هذا التعاون. نحن 

نعمل من أجل مصالحنا املشرتكة. 

ويف الوقت نفسه، تعترب هذه الدعوة ودية وصادقة، إىل جانب ما تحتويه من رسائل اقتصادية. ومع حلول الذكرى 
الذين  الشهداء  لجميع  الله  من  الرحمة  أمتنى  السبت،  ليلة  أي  متوز  يوليو/   15 يف  االنقالبية  للمحاولة  السنوية 
استشهدوا أثناء الذود عن وطنهم وإرادة شعبهم، معربًا عن عميق التعازي ألقاربهم. وأمتنى الشفاء العاجل والصحة 

والسالمة للجرحى. كام أشكركم فرًدا فرًدا لوثوقكم بدولتنا ووقوفكم إىل جانب شعبنا يف األيام الصعبة. 

وأجدد مرة أخرى شكري التحاد الغرف والبورصات الرتكية ومديري جمعية املستثمرين. وأحييكم مجدًدا بأطيب 
مشاعر الحب واالحرتام.
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حفل عشاء املؤمتر الدويل اإلفريقي للصحة – إسطنبول – 21 يوليو/ متوز 2017

 إفريقيا هي القارة التي ستضع بصمتها
عىل القرن الواحد والعرشين

السادة مدراء وقف الحياة األفاضل، ومنتسبو جامعة الحضارة يف إسطنبول، والطالب األعزاء. أيها السيدات والسادة. 
أحييكم بأطيب املشاعر القلبية.

يرسين جدا أن أكون معكم اليوم يف حفل العشاء هذا. وأمتنى كل النجاح لـ "مؤمتر الصحة يف إفريقيا" والذي ينظمه 
اتحاد الجمعيات الطبية اإلسالمية ووقف الحياة مبساهمة من وزارة الصحة وجامعة الحضارة يف إسطنبول. وأهنئ 
جميع املؤسسات واملنظامت واألفراد املشاركني يف تنظيم املؤمتر. كام أرحب أميا ترحيب بالضيوف واملشاركني األجانب 

الذين انضموا إلينا من 40 دولة مختلفة من العامل، شاكرًا إياهم عىل مشاركتهم ودعمهم. 



202



203

آمل أن يتمكن املؤمتر املنعقد تحت عنوان "الصحة يف إفريقيا" من ملء ثغرة مهمة يف مجال الصحة، واملساهمة يف 
حل املشاكل الصحية الهائلة التي تواجه القارة. كام آمل أيضاً أن يواصل املؤمتر تطوير العالقات الثنائية مع القارة 

اإلفريقية والتي تعود جذورها إىل القرن العارش امليالدي. 

وعىل الرغم من أن عالقات بلدنا مع القارة شهدت خالل القرن املايض ركوًدا بفعل أسباب مختلفة؛ إال أن تركيا مل 
تدر ظهرها أبًدا ألشقائها يف إفريقيا. كام أنها بذلت قصارى الجهود لرتسيخ أوارص الصداقة مع شعوب إفريقيا، رغم 

التحوالت املؤملة التي مرت بها. 

وبطبيعة الحال، فإن التحول الرئييس فيام يتعلق بالعالقات مع القارة اإلفريقية كان يف عهد حزب العدالة والتنمية. 
قامئة  األوىل عىل  املرتبة  إىل  أخرى  إفريقيا مرة  عام 2005، وعادت  منذ  العالقات عهًدا جديًدا  تلك  حيث دخلت 

أولويات السياسة الخارجية الرتكية. 

أعلنا العام 2005 يف إطار هذه املرحلة الجديدة، عاًما إلفريقيا، ونواصل العمل، ومنذ 12 عاًما، عىل تعزيز عالقات 
مستقرة مع القارة، لنقلها إىل مستويات أكرث تطوًرا. كانت لدينا قبل 10 سنوات 12 سفارة 7 منها يف دول إفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى، إال أن هذا العدد ارتفع اآلن إىل 39 سفارة. فيام بلغ عدد سفارات الدول اإلفريقية يف تركيا 33 
سفارة عام 2017. فيام تقوم الخطوط الجوية الرتكية اليوم بتنظيم رحالت جوية إىل 51 وجهة يف 32 دولة إفريقية. 
يف حني كان حجم التجارة الثنائية بني بالدنا والقارة اإلفريقية ككل 6.8 مليار دوالر عام 2005، ارتفع هذا الرقم إىل 
17 مليار دوالر عام 2016. إن املسافة التي قطعناها خالل السنوات الـ 12 املاضية؛ أثبتت أن عالقات تركيا مع القارة 
اإلفريقية ليست مؤقتة أو مرحلية. إن القمة بني تركيا والبلدان اإلفريقية التي عقدت للمرة األوىل يف إسطنبول عام 
2008، والثانية التي عقدت يف عاصمة غينيا االستوائية ماالبو عام 2014، أظهرت جدية تركيا وكشفت األهمية التي 

توليها للعالقات مع القارة اإلفريقية. 

وكام أقول دامئًا؛ نحن ال نرى أبًدا أن إخواننا األفارقة بعيدون عّنا. وال ننظر نحوهم بتعاٍل. لقد زرت الصومال للمرة 
األوىل بصفتي رئيًسا للوزراء برفقة زوجتي ووزير الخارجية الرتيك، خالل فرتة مل يكن فيها أحد يجري أي زيارة إىل 

ذلك البلد. ولقد استطعنا من خالل هذه الزيارة تغيري وجهة نظر العامل تجاه الصومال. 

مرتبطون مع إفريقيا مبصري مشرتك فشعبها صديق عند الضيق 

مل ننب مواقفنا تجاه إفريقيا عىل أنها قارة عذراء يجب استغالل مواردها. ألننا نرى أننا مرتبطون مع شعبها باملصري 
املتبادل  إفريقيا؛ تستند إىل االحرتام  نريد تطوير عالقات طويلة األمد مع  الضيق. نحن  املشرتك، فهو صديق عند 
أيًضا  نسعى  التجاري؛  التبادل  حجم  زيادة  أجل  من  فيه  نعمل  الذي  الوقت  ويف  املشرتكة.  واالستفادة  واملساواة 
نفذنا  لقد  التنمية.  ومستوى  اإلنسانية  املساعدات  نسبة  وزيادة  القارة  سكان  عن  العبء  تخفيف  يف  للمساهمة 
العديد من املشاريع الناجحة يف مجال الصحة وفحوصات الصحة العامة، وجراحات املياه البيضاء وتشييد مستشفيات 
جديدة. كام قدمنا مساعدات بقيمة 5 ماليني دوالر من املساعدات املادية والعينية ملكافحة وباء اإليبوال الذي قىض 

عىل حياة أكرث من 12 مليون شخص غرب القارة. 
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كام إننا نقدم إمكانية الحصول عىل منح تعليمية آلالف الطالب من 54 بلًدا إفريقيا للتعويض عن النقص يف املوارد 
البرشية املؤهلة التي تشكل حاجة ملحة للنمو يف القارة. واليوم هناك 4 آالف و500 طالب من البلدان اإلفريقية 
يتلقون التعليم الجامعي مبنح تركية يف بالدنا. إننا نعطي الطالب الراغبني بالدراسة يف مجاالت مثل الزراعة والطب 

والهندسة والتعدين أولوية خاصة للدفع بعجلة التنمية يف إفريقيا نحو األمام. 

نحن موجودون يف امليدان لتقديم العون إلفريقيا، مبؤسساتنا مثل "تيكا" والهالل األحمر وآفاد إضافة إىل جامعاتنا 
ورجال األعامل ومنظامت املجتمع املدين أيضا.

أيها اإلخوة واألخوات،

تعد الصومال البلد اإلفريقي الذي تتجىل فيه السياسة الخارجية الرتكية تجاه القارة. لقد كانت الصومال عام 2011 
دولة تواجه الجفاف، وترك املاليني من مواطنيها للموت فيام أدار العامل كله ظهره تاركًا هذا البلد يرزح تحت وطأة 
الحرب األهلية والرصاعات الداخلية. لقد تخىل املجتمع الدويل الذي وصف الصومال بأنها "دولة منهارة" عن هذا 
البلد متاماً وتركها لتواجه مصريها. مل يكن بإمكاننا ترك إخواننا ليواجهوا مصريهم مبفردهم ويصارعوا الجوع والجفاف 
واملجاعة. حيث أجرينا يف أغسطس/ آب 2011 ، زيارة إىل مقديشو برفقة وفد كبري ضم ممثلني وفنانني وسياسيني 
وممثلني عن منظامت غري حكومية. إن تلك الزيارة ولله الحمد، مل تغري مصري الصومال فقط بل مصري رشق أفريقيا. 
لقد عادت الصومال بفضل دعم تركيا، من حافة الهاوية، ومتكنت من النهوض مرة أخرى. لقد أصبح الصومال الذي 
جرت اإلشارة إليه عىل أنه "دولة منهارة"، يشكل مصدر أمل للبلدان ذات الظروف املامثلة. ويحدونا األمل بأن يسري 

الصومال نحو قصة نجاح أكرب بدعم من تركيا وبلدان أخرى يف املنطقة. 

وبالطبع، أجد أنه من املفيد اإلشارة إىل أن االستعامر الذي استنزف خريات إفريقيا ملدة أربعة قرون؛ يعد السبب 
الرئييس للمشاكل املزمنة التي تعاين منها القارة. رغم أن دول القارة قد حصلت عىل استقاللها منذ مطلع الستينيات، 
إال أنه لألسف مل يتم مسح آثار الرتاث املرير الذي خلفه املستعمرون. وال تزال القارة حتى اليوم تدفع مثناً باهظاً. ألن 
املستعمرين مل ينتهكوا فقط املوارد الطبيعية والرثوات الباطنية، بل قاموا أيضاً بتدمري النسيج االجتامعي والسيايس 

والبرشي للقارة. 

إن املستعمرين الذين تقاسموا القارة فيام بينهم؛ عمدوا عىل إثارة الرصاعات بني القبائل ورسم الحدود بشكل يعمق 
من خطوط الصدع العرقية. لقد شتتوا شمل األرس والعائالت الواحدة، ونهبوا األرايض، وأعطوا العامل الذين عملوا 
الذين اعرتضوا عىل تلك  العمل أو  الذين مل يقبلوا  أما  اليوم الكحول بداًل من األجور.  لـ 16-17 ساعة يف  كالعبيد 

الظروف فقد قتلوا بال رحمة. 

املستعمرون تركوا يف إفريقيا دماًرا كبريًا

كام تعلمون أعمل عىل إجراء زيارة إىل إفريقيا كل عام تقريبًا. وخالل فرتة رئاستي للجمهورية ورئاستي للوزراء، قمت 
بزيارة 23 دولة إفريقية. زرت بعض البلدان عدة مرات. لقد شهدت يف كل بلد إفريقي، مآيس مامثلة وقصصا غري 
إنسانية مامثلة وأحداثًا مفجعة. إننا نرى جيًدا اليوم حجم الدمار الذي تركه أولئك الذين يحاولون إعطاءنا دروًسا يف 
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الدميقراطية والقانون وحقوق اإلنسان. إننا نعرف جيًدا حجم املآيس التي شهدتها ناميبيا يف بداية القرن، والكونغو، 
ورواندا، واملجازر التي شهدتها هذه البلدان وكلفتها فقدان املاليني من مواطنيها. كلنا نعرف جيدا حجم الرفاهية 
التي تعيشها الدول الغربية اليوم، هذه الرفاهية املدينة كام نعرف ألرواح ودماء وعرق من يوجد تحت هذه املباين 
املبهرجة املوجودة يف يومنا هذا يف الدول الغربية. يجب أال نسمح أبًدا لهذا التاريخ املظلم الدموي أن ينىس رغم 
محاوالت البعض دفعنا نحو النسيان. يجب أن نستمر يف كشف الوجه الحقيقي للحضارات التي بنيت عىل أكتاف 

املظلومني األفارقة ودموعهم واستغالل مقدراتهم. 

أصدقايئ األعزاء،

رغم حجم املعاناة التي تعيشها إفريقيا اليوم واملشاكل والصعوبات والجوع واألمراض التي تكابدها، إال أن هذه 
القارة سترتك بصمتها عىل القرن الواحد والعرشين. لن تستطيع أي قوة أن متنع إفريقيا من التحرك نحو األمام ألن 
إفريقيا متتلك ديناميكية واقتصاًدا وإمكانات تجارية وإنسانية يشار إليها بالبنان. لن تستطيع تلك القوى، وخاصة 
واالستقالل  والنمو  النهضة  تحقيق  من  القارة  هذه  منع  لها،  خلفية  كحديقة  إفريقيا  إىل  تنظر  تزال  ال  التي  تلك 

الحقيقي. ويف هذه املرحلة ستقف تركيا، ذات التاريخ الناصع بقيم العدالة، إىل جانب أشقائها يف إفريقيا.

أكد بعض إخوتنا خالل هذا الربنامج؛ عىل شعارنا "العامل أكرب من خمسة". نعم إن البلدان الـ 196 األعضاء يف األمم 
املتحدة غري مدركني حقيقة القوى التي تختزنها بلدانهم. يف الواقع، إن البلدان الـ 15 التي تحمل صفة أعضاء مؤقتني 
يف مجلس األمن الدويل ال ميلكون أي تأثري يف هذا املجلس. ولألسف فإن مصري العامل يحدد من قبل خمسة أعضاء 

دامئني يف مجلس األمن. جميع القرارات يف الحقيقة تصدر من قبل هذه البلدان الخمسة. 

عالوة عىل أن بنية مجلس األمن ال تقوم عىل العدل. يجب أن يضم مجلس األمن ممثلني لكل قارة ومعتقد. اليوجد 
يف الوقت الحايل بلد يف األمم املتحدة ميثل القارة اإلفريقية. كام ال يوجد بلد ميثل املسلمني. هل هناك تناقض مثل 

هذا؟ بالطبع عندما تكون هناك بنية غري عادلة بهذه الصورة، يستطيعون اللعب مبصري املسلمني كام يحلو لهم.

شهدت مدينة القدس اليوم اعتداًء عىل املسلمني عقب خروجهم من صالة الجمعة، ما أدى الستشهاد 3 فلسطينيني، 
وإصابة 350 آخرين بجروح. لقد أجريت الليلة املاضية اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس اإلرسائييل وحذرته من مغبة االعتداء 
عىل املصلني وطلبت منه التدخل يف هذا اإلطار. قال الرئيس اإلرسائييل يل "نحن نحارب اإلرهاب". وعقب ذلك قلت 
له: "هذا النهج خاطئ للغاية. هؤالء الناس يذهبون إىل مقدساتهم. إنهم يذهبون لتأدية صالة الجمعة. ال ميكن اعتبار 
هؤالء إرهابيني. نحن يف تركيا ال نعترب اليهود الذين يذهبون إىل كنسهم للصالة إرهابيني. كيف لكم أن تصفوا املصلني 
بهذا الوصف؟. نحن ال نقبل بأن يتعرض الناس لهذا االضطهاد بسبب عقائدهم الدينية. إن نهجكم تجاه إخواننا 
خاطئ ومضلل. عليكم العدول عن هذه املامرسات". وبالطبع مل نستطع إقناعهم بيشء رغم كل ما بذلناه من جهود.

نحن منفتحون عىل التواصل مع الجميع. ونتحدث مع الجميع حول حقوق املسلمني. سنكون دامئًا وحتى النهاية 
مدافعني عن حقوقنا وحقوقهم، كام نعترب الصمت عىل أفعال الحكام الذين ميارسون االضطهاد مشاركة يف االضطهاد 

بغض النظر عّمن يكونوا.



206

يف كل يوم مييض، تزداد عالقات الصداقة بني إفريقيا وتركيا قوة ورسوًخا. وأعترب أن انعقاد مؤمترات من هذا النوع، 
تعميق  إىل  باإلضافة  األمام  نحو  قدًما  اإلفريقية  والدول  تركيا  بني  التعاون  ويدفع  العالقة  املشاكل  يساهم يف حل 

أوارصها، فضاًل عن أنها فرصة مهمة لتبادل الخربات.

ومن هذا املنرب؛ أهنئ كل من بذل جهًدا يف سبيل تنظيم هذا املؤمتر، داعيًا الله أن يضطلع هذا املؤمتر بدور أسايس يف 
تعزيز العالقات الثنائية بني تركيا وبلدان القارة اإلفريقية. وأرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام من جميع أنحاء العامل، 

أستودعكم الله بأطيب مشاعر املحبة واالحرتام.
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مؤمتر إنشاء منطقة للتعليم العايل يف العامل اإلسالمي – أنقرة – 26 يوليو/ متوز 2017

 علينا الحذر من الكيانات
التي تحّول شبابنا إىل أعداء ألوطانهم

األساتذة األفاضل مدراء مؤسسات التعليم العايل يف العامل اإلسالمي، األساتذة عمداء الكليات، الضيوف الكرام، أحييكم 
بأطيب املشاعر القلبية، وأقول لكم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أمتنى أن تتسم أعامل مؤمتر إنشاء منطقة للتعليم العايل يف العامل اإلسالمي والذي يجري برعاية من مؤسسة التعليم 
العايل الرتكية، بالنجاح، وأن يحمل كل الفائدة لبلدنا وللمجتمع األكادميي. كام أرحب ترحيبًا خاًصا بضيوفنا املوقرين 

الذين قدموا للمشاركة يف املؤمتر من جميع أنحاء العامل اإلسالمي.

قال أجدادنا: "رشارة الحقيقة تظهر من تصادم األفكار". إن األوساط األكادميية والجامعات هي الجهة األوىل املعنية 
بهذه الجملة. وأعتقد أن مؤمترنا هذا، سيمهد الطريق ملناقشة أوسع لقضايا التعليم العايل وفتح األبواب أمام تطوير 
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فرص جديدة للتعاون يف املنطقة الحضارية التي ننتمي إليها. ويف هذا اإلطار؛ أود أن أشكر السيد رئيس مؤسسة 
التعليم العايل يف بلدنا والفريق املساعد له عىل الجهود التي بذلوها لتنظيم املؤمتر. 

األساتذة األفاضل، الضيوف الكرام،

إن جوهر الحضارة اإلسالمية التي نفتخر باالنتامء إليها؛ هو األخوة والتضامن والتعاضد كالبنيان املرصوص. وبالنظر 
إىل املوضوع من هذه الزاوية، نرى أن الفوارق الثقافية أو السياسية أو الطائفية أو العرقية ال تشكل عقبة يف طريقنا، 
بل تشكل مصدر غنى يذخر بفرص بالغة األهمية. وكام جاء يف كتابنا املقدس القرآن الكريم الذي هو دليلنا ومرشدنا 
يف الحياة " إمنا املؤمنون إخوة". لذلك؛ لن نسمح للحدود أن تفرق بيننا، وال للمسافات أن تشتت شملنا. من ناحية 

أخرى، فإن األحداث التي شهدناها مؤخراً أرضت بهويتنا املشرتكة وبنت بيننا جدرانًا وحواجز جديدة. 

ذكرتها  التي  الحواجز  إزالة  زياريت هو  كان سبب  األسبوع.  نهاية  والكويت وقطر خالل عطلة  السعودية  كنت يف 
للتو. إن األزمة التي خيمت عىل العالقات بني الدول الشقيقة الثالث ترض بنا جميًعا. ملاذا وقعنا يف هذه الحالة؟ 
يجب علينا أن نحل أزماتنا وخالفاتنا من خالل الحوار. مباذا يأمرنا ربنا يف القرآن الكريم، إنه يأمرنا دوًما بـ"الشورى" 
الحل علينا أن نلجأ إىل الشورى واالستشارة. إن  بينهم". إن كان هناك معضلة تستوجب  فيقول: "وأمرهم شورى 
الطرق واألساليب خارج نطاق التشاور ال تناسبنا نحن املسلمني عىل اإلطالق، يجب علينا التغلب عىل تلك الوسائل 
اآلن لحاجتنا إىل التضامن واألخوة أكرث من أي وقت مىض. إضافة إىل ما سبق، فإننا بحاجة إىل التبادل الفكري، وهذا 

الحفل الكريم ميثل حجر األساس لهذا التبادل.

السالم. إن  الوحدة، والرصاعات عوًضا عن  بالترشذم عوًضا عن روح  اليوم  العامل اإلسالمي  املؤمل حًقا أن يذكر  من 
األزمات والحروب بني اإلخوة وسياسات االستسالم تشتت شملنا وتأخذنا كل يوم بعيداً عن بعضنا بعضاً. من الذين 
ميوتون يف سوريا والعراق؟ إنهم املسلمون. ومن القاتل؟ أشخاص يتسرتون تحت عباءة اإلسالم. بل ويصيحون بـ "ال 
إله إال الله" قبل أن ميارسوا فعل القتل. هل هناك ال منطقية كهذه؟ ال ولكن لسوء الحظ نحن نعيش هذه األحداث. 

الحفاظ عىل املسجد االقىص هو مسؤولية العامل اإلسالمي كله

لقد تحولت املدن ذات اآلثار التي ترجع آلالف السنني وتحمل ملسات حضاراتنا يف كل من سوريا والعراق إىل أكوام 
من الحطام. إن املدائن التي عاشت لقرون يف أجواء من السكينة والسلم تنئ اليوم تحت وطأة رصخات املظلومني 
التي تحولت  تقع بجوارنا مثل حلب، وإدلب، وحامه، وحمص  ينطبق عىل مدائن  املثال  ودموعهم والدمار. هذا 
لخرابات، وعىل مكتبة املوصل التي تعرضت للنهب بعد أن كانت منهاًل لكل عاشٍق للمعرفة. جرى تدمري أو رسقة 
آالف الكتب واملخطوطات والقطع األثرية النادرة، التي ال يقدر كل واحد منها بثمن. إن مكتباتنا وبيوتنا وكلياتنا 

ومبانينا األثرية التي سحرت الزوار بهندستنا املعامرية الرائعة، تختفي واحدة تلو أخرى. 

إن مدينة القدس والتي هي رمز السالم تحاول البقاء عىل قيد الحياة رغم الهجامت التي تستهدف شخصيتها اإلسالمية 
ونسيجها التاريخي. الحكومة اإلرسائيلية، التي تستلهم الشجاعة من تجزؤ املسلمني وضعفهم الحايل، تعمل عىل تدمري 
الطابع اإلسالمي للقدس عرب مامرسات جديدة تتخذها يوميًا. ويف غضون ذلك، فإن البلدان التي ال توفر فرصة من 
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أجل انتقادنا يف كل مناسبة، تقف صامتة متاًما كلام تحول املوضوع إىل القضية الفلسطينية والقدس واألقىص وحقوق 
أوىل  األقىص،  املسجد  عزّة ورشف  إن حامية  النفاق.  هذا  تجاه  صامتني  وقوفنا  أحد  يتوقعّن  ال  ولذلك؛  املسلمني.  

القبلتني، ليست مسؤولية إخواننا الفلسطينيني وحسب، بل مسؤولية ملقاة عىل عاتق العامل اإلسالمي كله. 

نحن نرغب يف سالمة وأمن منتسبي مختلف األديان يف املنطقة. يف إسطنبول تنترش الُكُنُس واملعابد. حاول البعض 
مهاجمة تلك الكنس بسبب ارتفاع التوتر عىل خلفية األحداث التي يشهدها املسجد األقىص. أصدرت تعليامت عىل 
الفور إىل وايل إسطنبول ومدير األمن مبنع وقوع مثل هذه األحداث والهجامت. لسوء الحظ، إرسائيل ال متلك هذا 

التسامح املوجود لدينا تجاه أماكن العبادة. 

ويف هذا اإلطار، فإن عدول إرسائيل عن تطبيق إجراء البوابات املعدنية يف القدس، يعترب خطوة يف االتجاه الصحيح 
لتخفيف التوتر. بالطبع، نحن سعداء لهذا العدول. لكن هل هذا يكفي؟. بالطبع ال يكفي. ذلك أنه ليس من املمكن 
أن نتحمل منع املسلمني من الوصول إىل املسجد األقىص وإغالق األبواب أمام املتوجهني إىل املسجد إلقامة صالة 
الجمعة. خاصة وأن املسجد األقىص ليس مجرد دار عبادة لسكان فلسطني، بل هو مكان مقدس لدى جميع املسلمني. 
ال ميكن إغالق املسجد األقىص يف وجه مسلمي العامل. يجب عىل إرسائيل احرتام األعراف والقانون الدويل وحقوق 

اإلنسان املتعلقة بالقدس. 

لقد عربت عن أفكاري هذه حول املسجد األقىص يف محادثة هاتفية مع الرئيس اإلرسائييل السيد ريفلني. من املفيد 
تذكري الحكومة اإلرسائيلية بأنهم إذا كانوا يريدون العيش يف هذا العامل بسالم، فعليهم تجنب السياسات التي من 

شأنها تصعيد التوترات يف املنطقة. 

األساتذة األفاضل،

يف الحقيقة إننا نواجه مشهًدا مليئًا باملشاكل. رغم كل الصعوبات التي مررنا بها عىل مدى القرون القليلة املاضية، 
فإن الحضارة اإلسالمية هي الحضارة الوحيدة التي مل يستطع الغرب ابتالعها أو هزميتها. وعىل الرغم من األرضار 
الجسيمة التي تلقتها حضارتنا إال أن بذرتها الصلبة ال تزال ثابتة وراسخة. كام أن خيار إصالح األرضار ال يزال بيدنا. إن 
طريقة العالج الصحيحة متر أوالً عن طريق وضع التشخيص بشكل صحيح. دعونا ال ننىس أن الجميع يرى كل يشء. 
لهذا، يجب علينا أوال أن نحاسب أنفسنا ونتبنى مواقف تستند إىل النقد الذايت البنَّاء. إن اعتبار الخارج هو املصدر 
الرئييس ملشاكلنا والسعي لحل مشاكلنا عن طريق االستعانة بالخارج سيقودنا لطرق خاطئة. عىل املسلمني البحث 
عن أسباب التخلف الذي وقعوا فيه؛ يف أنفسهم ومن خالل العمل بأدوات املعرفة والحكمة ومناهل العلم. كلام 
كانت هذه العالقة أكرث إحكاًما، كلام كانت البنية أقوى. نحن منتسبو دين كان أمره األول لنا "اقرأ". إن ديننا ال يحض 
عىل الجهل، بل عىل العكس، إنه يحضنا عىل التسلح بالعلم. ومع ذلك، فقد ابتعدنا خالل القرون القليلة املاضية 
عن الكتب واملكاتب واألقالم والتفكر. إن حقيقة أن 55 % من سكان العامل اإلسالمي ال يعرفون حتى القراءة والكتابة 
التعاون االقتصادي والتنمية 5.2 من ميزانياتها  ال تزال تدمي قلوبنا. ويف الوقت الذي تخصص فيه بلدان منظمة 
للتعليم، نرى أن هذه النسبة يف بلدان العامل اإلسالمي ال تصل حتى إىل 1 %. إن هذه األرقام توضح لنا األسباب الكامنة 

وراء جفاف مناهل الحكمة التي غذت أرواحنا لقرون. 
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ينبغي عىل جميع األفكار التي مل تتلوث باإلرهاب أن تأخذ مواقعها يف الجامعات

عندما تولينا مسؤولية إدارة هذا البلد قبل 15 عاماً، وضعنا التعليم يف مقدمة أولوياتنا. وكذلك شغل التعليم املرتبة 
األوىل عىل قامئة امليزانية، واتخذنا خطوات إلنشاء بنية تحتية تعليمية قوية يف كل مناطق البالد، تضمنت زيادة عدة 
الفصول الدراسية وتحسني نوعيتها، وزيادة أعداد الجامعات واملعاهد والكليات واملنح الدراسية. ومع ذلك، ما زلنا 
نرى أن املرتبة التي وصلنا إليها يف هذا املجال غري كافية. يف الواقع، إننا مثل باقي املجتمعات يف العامل اإلسالمي، نفضل 
سلوك درب االستسهال، بداًل من الدروب التي تحتاج الصرب واملثابرة والعمل. يف الواقع؛ إذا مل نتمكن من بناء جيل 
قادر عىل إثارة األسئلة وطرحها وتَبَّني املواقف، سنكون وقتئذ قد تركنا خلفنا جيال يسري عىل هدي الحامس املؤقت. 

يف الحقيقة، لن تتمكن الشعوب التي ال تستطيع تطوير أنظمة تعليمية خاصة بها، يف املستقبل من تحديد طريقها 
ومصريها. ويف هذا اإلطار، فإن الجامعات تضطلع مبسؤولية كبرية، السيام وأنها مراكز إنتاج للعلوم األصلية والحرة. 
إن أي فكر مل يتلوث باإلرهاب وال يحض عىل العنف، يجب أن يتبوأ مكانه يف الجامعات. يجب عىل منابر الجامعات 
أال تكون منابر إللقاء املحارضات، بل ينبغي عليها أن تفتح آفاق الطالب من خالل تشجيع الحوار وتبادل وجهات 

النظر املختلفة حول العامل. 

يقول املثل الرتيك، أن الشخص املقدام ينهض من حيث سقط، أما الشخص التائه فيجري البحث عنه يف املكان الذي 
فقد فيه. إن حضارتنا بدأت بالرتاجع مع انهيار مدارسنا، ونهضتنا تبدأ من املكان ذاته. لهذا، نحتاج أوالً إىل تبادل 
الخربات بني جامعاتنا، وزيادة حركة التبادل بني األكادمييني وحركة الطالب. لقد تحدث رئيس مؤسسة التعليم العايل 
الرتكية عن برنامج "موالنا" للتبادل الطاليب. أود من رئيس مؤسسة التعليم العايل تحويل هذا الربنامج إىل برنامج 
أنظمة  بعًدا عامليًا ويشمل  يأخذ  أن  تقدًما منه عىل  أكرث  أو حتى  الطاليب  للتبادل  ايراسموس  تبادل شبيه بربنامج 
التعليم العايل يف جميع بلدان العامل اإلسالمي. ومن الرضوري أيضاً أال يقترص برنامج التبادل عىل األكادمييني والطالب، 

بل ينبغي الذهاب إىل مستويات أعىل تشمل تفعيل برامج الشهادات املشرتكة.

متتلك مؤسسة التعليم العايل الرتكية حاليا برنامج شهادات مشرتكة مع أكرث من 250 جامعة يف الدول الغربية. وعليه فإين 
أطلب من السيد رئيس مؤسسة التعليم العايل يف بلدنا، العمل عىل إرشاك 15 جامعة من جامعات الدول اإلسالمية عىل 
األقل، يف برامج مامثلة تتضمن منح درجة جامعية مشرتكة يف املرحلة الجامعية والدراسات العليا ومستويات الدكتوراه.

واآلن أسألكم من خالل هذا املنرب، هل تجدون العمل برتبة معاون أستاذ مساعد يف الجامعات صحيًحا؟ لقد تشاورت 
مع رئيس مؤسسة التعليم العايل. أطلب منكم أيها السادة عمداء الجامعات إيجاد حل لهذه املشكلة. علينا وضع آلية 
تفتح الطريق لجميع األكادمييني الذين نالوا درجة الدكتوراه ليكونوا أساتذة مساعدين. كم عدد الجامعات يف العامل 
التي تستخدم لقب معاون أستاذ مساعد مثلنا؟ ميكنني التأكيد عىل أنني مل أر مثل هذا يف البلدان التي بحثت فيها.

يف الواقع، إن نظام التعليم العايل يف تركيا، وما ميلكه من 7.3 مليون طالب وطالبة و184 جامعة، و150 ألف أكادميي 
بينهم 75 ألفا من حملة درجة الدكتوراه، ميتلك بالتأكيد بنية قوية جًدا. كام أعتقد برضورة أن تقوم مؤسسة التعليم 

العايل يف بلدنا مبشاركة هذه املعرفة والخربات مع أنظمة التعليم العايل يف البلدان اإلسالمية. 
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علينا التحرك ضد الذين يعتربون التقية والكذب عبادة 

األساتذة األفاضل، 

ال يوجد سوى عدد قليل من مؤسسات الدول اإلسالمية التعليمية تندرج ضمن أفضل 500 جامعة يف العامل. نحن 
نفقد أذىك طالبنا كمجتمعات إسالمية، لصالح مؤسسات تعليمية غربية. فالشباب الذين ال يرون مستقباًل باهرًا يف 
بالدهم وجامعاتهم، يتجهون نحو الغرب بشكل متزايد. وعالوة عىل ذلك، نقوم بتحويل أموالنا إىل الدول الغربية 
من أجل دعم ذلك. حيث نتوقع وبشكل طبيعي عودة أولئك الطلبة إىل بلدانهم بعد االنتهاء من العمل األكادميي 
ليخدموا شعبهم. لكن، ويف معظم األحيان، فإن الطالب الذين ينهون دراستهم ال يعودون إىل وطنهم، بل يبقون يف 
املكان الذي يدرسون فيه. ال شك يف أن عدم الرغبة يف التخيل عن مستوى الحياة يعترب عاماًل مؤثرًا للغاية يف هذا 
تدفع  التي  الرئيسية  األسباب  التفكري يف  كعمداء جامعات،  وعليكم  دول،  كرؤساء  علينا  ينبغي  ذلك،  ومع  اإلطار. 
الطالب لالبتعاد عن جامعاتنا. يجب علينا تفعيل اإلجراءات التي متنع "هجرة األدمغة" يف أرسع وقت ممكن، ملنع 

التصحر العلمي والفكري يف حياتنا. 

كام يجب علينا أيًضا أن نكون حذرين يف التعامل مع املؤسسات التعليمية التي تعمل عىل تحويل شبابنا إىل روبوتات 
تحمل يف أذهانها العداء لبلدانها وأوطانها. لقد شهد شعبنا عىل أرض الواقع ليلة 15 يوليو/ متوز املايض، ما ميكن 
لدجال يتخفى بكسوة داعية فعله من خالل قيادة مجموعة من الشباب نحو خيانة بلدهم. لقد قاد هذا الدجال 
املتخفي بثوب الداعية، مجموعة من األساتذة الجامعيني واألكادمييني. لقد قال الله سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم: 
"صم بكم عمي فهم ال يرجعون". بعض القلوب ختم عليها الجهل والوهن حتى قالت "إنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد". وعالوة عىل ذلك، فإن أولئك الذين يدافعون عن هذه الرؤية املنحرفة هم من الطبقة املتعلمة التي تعرف 

أن الله وحده هو األقرب إلينا من حبل الوريد. يجب أن نكون حذرين من أولئك الذين يحملون أفكاًرا منحرفة. 

تنظيم "غولن" اإلرهايب،  استشهد 250 من مواطنينا، تسعة وعرشون منهم يف محيط هذا املجمع، عىل يد خونة 
وأصيب ألفان و193 آخرون بجروح. كان بني الشهداء بروفسوٌر و8 طلبة جامعيني. إننا نخوض كفاًحا كبريًا داخل 
اته اإلرهابية لتطال 170 بلًدا حول العامل. عليكم أساتذتنا األفاضل  وخارج البالد، ضد هذا التنظيم الذي امتدت مجسَّ
يتورعون عن سفك  وال  العبادات  من  والكذب جزًءا  التقية  يعتربون  الذين  أولئك  تجاه  الحذر  غاية  تكونوا يف  أن 
الدماء الزكية يف سبيل تحقيق طموحاتهم الوضيعة. نتوقع منكم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وعدم السامح أبًدا لهؤالء 

اإلرهابيني بالتسلل إىل املؤسسات التي تتواجدون فيها من خالل التخفي تحت كسوة الحوار والخدمات والتعليم.

إن املطلوب إنجازه لتحقيق مستقبل أكرث إرشاقًا واضح إىل حد كبري. علينا نبذ الحدود والحواجز النفسية واألحكام 
املسبقة التي توضع بني الدول اإلسالمية يوًما بعد يوم، إلبعادها عن بعضها البعض. فاملسلم ليس من يحبس نفسه 
الفاشلة  التجارب  تكرار  إن  والجغرافية.  املادية  الحدود  وضمن  اآلخرون،  له  وضعها  إدراك  أطر  ضمن  ويحجمها 
عليك  اللؤلؤ،  تطلب  "فإن  الرومي  الدين  موالنا جالل  قال  أهدافنا. وكام  إىل  يقودنا  لن  اآلخرين  بتقليد  واالكتفاء 
بالغوص يف عمق البحر فام عىل الشاطئ غري الزبد"، من الرضوري توقع خوض غامر رحلة صعبة محفوفة باملخاطر 
للوصول إىل اللؤلؤ، الذي ميثل القيم الثمينة. ويف هذا الصدد، ينبغي أن نبدأ العمل عىل الفور وفق خطط قصرية 



212

ومتوسطة وطويلة األجل. يجب أن نسري بصرب دون أن ننىس أن الخطوات التي نتخذها اليوم ستثمر بعد سنوات 
عديدة. 

أرى أن هذا االجتامع خطوة مثينة يف االتجاه الصحيح. وأعتقد أننا سوف ننهض بالعامل اإلسالمي من خالل النهوض 
بالجامعات، واضعني نصب أعيننا أننا أبناء أمة النبي محمد صىل الله عليه وسلم الذي جعل من املساجد مجالس 
علم قبل أن تكون أماكن ذكر. كام أود أن أهنئ كل من بذل جهوًدا يف تنظيم هذا املؤمتر وأمتنى لكم النجاح يف 
عملكم. وأمتنى منكم نقل أطيب التحيات باسمي وباسم شعبي لجميع اإلخوة واألخوات يف بلدانكم. كان الله يف 

عونكم وسدد خطاكم. أستودعكم الله مقدًما لكم أطيب مشاعر املحبة واالحرتام.
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قمة منظمة التعاون اإلسالمي للعلوم والتكنولوجيا – أستانة / كازاخستان – 10 سبتمرب/ أيلول 2017

 لن نسمح بتاتا
بانتهاك حرمة القدس والحرم الرشيف

السيد الرئيس، أخي العزيز نور سلطان نزارباييف، فخامة رؤساء دول وحكومات البلدان األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي، معايل الوزراء، السيد األمني العام، املشاركون األكارم، السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته. 

تسعدين املشاركة يف أعامل قمة منظمة التعاون اإلسالمي األوىل للعلوم والتكنولوجيا والتواجد معكم يف هذا املكان. 
وبصفتي الرئيس الدوري ملنظمة التعاون اإلسالمي، أشكر أخي السيد نزارباييف عىل مبادرته التاريخية هذه. 

كام أهنئ سلطات كازاخستان، عىل التنظيم الناجح ملعرض "طاقة املستقبل" الذي يكتسب أهمية عاملية. لقد قّدمت 
العلوم  قمة  تنظيم  يف  مهمة  مساهامت  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  والتكنولوجي  العلمي  للتعاون  الدامئة  اللجنة 
للعام 2026  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  أعامل  اإلسالمي ووثيقة جدول  التعاون  األوىل يف منظمة  والتكنولوجيا 
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املقرر املصادقة عليها اليوم. ولهذا، أقدم امتناين وشكري ألخي املوقر، رئيس اللجنة الدامئة، الرئيس الباكستاين، ممنون 
حسني، وجميع أعضاء اللجنة. وأمتنى أن يكون اجتامعنا ذا فائدة للبرشية جمعاء. 

العامل  عن  نيابة  جًدا  مهمة  خطوة  اتخاذ  بصدد  اليوم  نحن  إسطنبول؛  قمة  يف  اتخذناها  التي  بالقرارات  والتزاًما 
اإلسالمي. السيام وأننا منتسبون لديٍن كانت وصيته األوىل هي القراءة، وأن العلم هو من املهد إىل اللحد. إن الحضارة 
اإلسالمية يف جوهرها هي حضارة علوم وعرفان. إن الفرتة التي قاد فيها املسلمون السياسة العاملية؛ كانت فرتة ثراء 
معريف وإشعاع حضاري. وعندما أصبحت القراءة والتعلم واملعرفة يف الدرجة الثانية عىل قامئة األولويات يف حياة 
املسلمني، بدأت فرتة التخلف واالنهيار. 55 % من سكان العامل اإلسالمي اليوم ال يعرفون القراءة والكتابة. ويف الوقت 
الذي تخصص فيه بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 5.2 % من ميزانياتها للتعليم، نرى أن هذه النسبة يف 
بلدان العامل اإلسالمي ال تصل حتى إىل 1 %. إن هذه األرقام توضح لنا األسباب الكامنة وراء جفاف مناهل الحكمة 

التي غذت أرواحنا لقرون.

نحن نفقد أذىك طالبنا كمجتمعات إسالمية، لصالح مؤسسات تعليمية غربية. فالشباب الذين ال يرون مستقباًل باهرًا 
يف بالدهم وجامعاتهم، يتجهون نحو الغرب بشكل متزايد. فضاًل عن أننا مستهلكون للتكنولوجيا ولسنا منتجني لها. 

هذا الوضع يجعلنا أكرث هشاشة يف كثري من النواحي، وخاصًة يف مجال األمن القومي. 

أنواع  استعداد لجميع  تركيا عىل  املعريف. وأن  اإلنتاج  لبناء دولة قوية، مير من خالل  الطريق  أن  التأكيد عىل  أود 
التعاون يف مجاالت مثل تبادل الخربات التكنولوجية والتعاون يف مجال التعليم، وتبادل الطالب واألكادمييني واملنح 
البلدان  من  و500 طالب  آالف   9 حاليًا  يستضيف  بلدنا  وأن  الجامعات، خاصة  بني  املشرتكة  واملشاريع  الدراسية، 

األعضاء يف املنظمة، يدرسون مبنح دراسية مقدمة من الجمهورية الرتكية. 

يجب علينا تعزيز البنية التحتية والقانونية والتقنية يف إطار مكافحة الجرائم اإللكرتونية

أيها اإلخوة واألخوات،

إن مسؤولية اإلنسان يف معتقدنا ليست السيطرة عىل الطبيعة والعامل، بل غاية اإلنسان االستفادة من النعم التي 
خلقها الله القدير، وخلقنا وخلق الطبيعة والعامل والكون كله، وتسليمها لألجيال القادمة. فنحن ال نستطيع تبني 
منهاج تنمية يستند إىل تلوث البيئة واملوارد الطبيعية وإعالء املكاسب املاّدية حتى لو كانت عىل حساب الحرب 

والرصاعات وإضفاء الرشعية عىل املذابح. وعليه نحن نعمل وفق فهم يستند إىل التضامن واملساعدة واملشاركة. 

انتشار أدوات  القانون. ال بد من الرتكيز عىل ذلك يف ظل  أبًدا عدم الشعور باملسؤولية أو غياب  الحرية ال تعني 
والدولة  واملجتمع  للفرد  بالنسبة  وامليسور  الرسيع  اإلنرتنت  أهمية  يف  شك  ال  اإلنرتنت.  وشبكة  الحديثة  االتصال 
والتجارة واالقتصاد. لكن علينا أال ننىس بأن وسائل التواصل االجتامعي واإلنرتنت تستخدم بفعالية من قبل املنظامت 
املعادية لإلسالم، واملنظامت اإلرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" و"غولن". وعلينا يف الدول اإلسالمية، حامية 
مواطنينا من اآلثار الضارة لإلنرتنت، بالتزامن مع إتاحة وصولها للجميع لالستفادة من نعمها ومميزاتها. ويف هذا 
اإلطار، يجب علينا تعزيز بنيتنا التحتية والقانونية والتقنية يف إطار مكافحة جرائم اإلنرتنت والهجامت اإللكرتونية. 
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كام ينبغي علينا التصدي للعصابة الدموية التي تتسبب بأرضار كبرية لإلنسانية واإلسالم من خالل عملياتها اإلرهابية، 
وتختطف شبابنا أي مستقبلنا، من أجل تفريغ قيمنا من محتوياتها النبيلة. 

أيها اإلخوة واألخوات،

ال ميكننا تحقيق التطور والتقدم دون تحقيق السالم واالستقرار واألمن. كام أن الدول اإلسالمية ليست بحاجة للفرقة 
والتوتر، السيام يف هذه املرحلة، بل هي بحاجة للحكمة والوحدة والعيش املشرتك. واألحداث التي شهدناها مؤخرًا 
أكدت لنا ذلك مرة أخرى. إن األزمة التي تشهدها منطقة الخليج أحزنتنا جميًعا. وبصفتي الرئيس الدوري ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، أعرب عن رغبتنا جميًعا يف حل هذه األزمة بأرسع وقت ممكن. ونحن من جهتنا سنواصل دعم 

جهود الوساطة الكويتية. 

نحن نشهد مرحلة يعيش فيها املسلمون يف جميع أنحاء العامل تبعات محن كبرية. وينبغي علينا كدول إسالمية، عدم 
هدر طاقاتنا يف مثل هذه األزمات، بل يجب أن نعبئ طاقتنا من أجل تعزيز الرشاكة والتضامن فيام بيننا. من ناحية 
أخرى، ال ميكننا أبداً السامح بانتهاك حرمة القدس واملسجد األقىص. علينا إبداء مواقف أكرث رصامة من أجل منع 

التحريض واالستفزاز الذي يجري تجاه املسجد األقىص. 

وباملثل، يجب علينا جميعاً أن نسعى معاً إلنهاء االضطهاد الذي يتعرض إليه إخواننا املسلمون يف ميامنار. اتخذنا يف 
تركيا العديد من الخطوات يف هذا االتجاه، من أجل العمل مع حكومتي ميامنار وبنغالدش للتغلب عىل هذه املأساة 
للمسلمني  الالزمة  واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات  بتقديم  املتعلق  بقرارنا  البنغالية  السلطات  أبلغنا  كام  اإلنسانية. 
الذين لجأوا إىل أرايض بنغالديش هربًا من االضطهاد واملذابح. علينا يف الدول اإلسالمية، استخدام جميع اإلمكانيات 

املتاحة إلنهاء هذا االضطهاد.

أيها اإلخوة واألخوات،

أؤيد  لذلك،  والتكنولوجيا.  العلوم  مجال  تعاوننا يف  تعزيز  إىل جانب  توجًها سياسيًا  إعطاء جهودنا  أعتقد برضورة 
االقرتاح الداعي إىل عقد مؤمترات القمة العلمية والتكنولوجية بشكل دوري من أجل متابعة تنفيذ القرارات التي 

يجري اتخاذها. 

وازدهار  لرفاه  إيجابية  إسهامات  وتقدم  فائدة  ذات  هذا  اجتامعنا  نتائج  تكون  أن  وجل  عز  الله  من  أمتنى  كام 
ومستقبل البرشية جمعاء. 

وأود أن أشكر األخ العزيز رئيس كازاخستان، نزارباييف، عىل إسهامه الصادق يف استضافة هذه القمة كام أشكر 
األمانة العامة واللجنة الدامئة للتعاون العلمي والتكنولوجي ملنظمة التعاون اإلسالمي.
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الدورة الـ 72 للجمعية العامة لألمم املتحدة – نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية – 19 سبتمرب/ أيلول 2017

 ينبغي تحويل مجلس األمن 
إىل كيان دميقراطي شفاف وعادل وفعال

السيد الرئيس، السيد األمني العام، فخامة رؤساء الدول والحكومات والوفود الكرمية، أحييكم باسمي وباسم بالدي. 
وأود أن أشكر السيد بيرت طومسون عىل عمله الناجح طوال العام املايض كرئيس للدورة الحادية والسبعني للجمعية 
العامة لألمم املتحدة. كام أقدم أطيب التهاين للسيد مريوسالف الجاك، الذي توىل الرئاسة الدورية للجمعية العامة. 
كام يحدوين األمل يف أن تكون دورة الجمعية العامة الحالية التي تعقد تحت عنوان "اإلنسان هو الغاية، والنضال 
من أجل سالم وحياة كرمية للجميع يف ظل عامل مستدام"، ملصلحة جميع شعوب العامل التي تسعى للسالم واألمان. 

السيد الرئيس، املندوبون األكارم،

مام يؤسف له أن السالم واالستقرار العامليني تراجعا خالل العام املايض، وما زلنا نرى الوجه القبيح لإلرهاب والحرب 
يف مختلف أنحاء العامل، كام أن اإلرهابيني الذين يتغذون من بيئات الرصاع باتوا ينرشون أنشطتهم يف مناطق مختلفة. 



218

إضافة إىل أننا ال زلنا نتابع وبقلق أعامل العنف التي ترتكبها الحركات الراديكالية التي تلتقي مع كراهية األجانب 
العمل  تحقيق  يف  تكمن  هذه،  السلبية  الصورة  لعكس  الوحيدة  الوسيلة  إن  واإلسالموفوبيا.  الثقافية،  والعنرصية 
املشرتك تحت سقف األمم املتحدة. إننا بحاجة إىل تطوير منظور جديد للسالم العاملي، وال ميكن حل أي ازمة أو 
تهديد من خالل تركها لعنرص الزمن. يتوجب علينا التعاون الحقيقي لحل األزمات. تسعى تركيا لذلك استناًدا إىل هذا 

الفهم من خالل سياستها الخارجية التي تستند إىل التفاعل وتلتزم بالبعد اإلنساين. 

السيد الرئيس، املندوبون األعزاء،

البلد واملنطقة والعامل بأرسه. ُدّمرت  تسبب الرصاع السوري، الذي دخل عامه السابع، بجروح عميقة أرضت بهذا 
حضارة بكاملها يف سوريا، إىل جانب مقتل األطفال األبرياء واملدنيني، واإلرهاب الذي تغذى عىل االضطهاد وحالة 
عدم االستقرار التي سادت هذا البلد، ينترش مثل الرسطان عابرا للحدود. فالشعب السوري الذي طالب بالدميقراطية 

والحرية والعدالة واملستقبل املرشق، تُرك وحيًدا من قبل املجتمع الدويل. 

والميكننا يف تركيا أن نتجاهل املأساة التي يعيشها الشعب السوري بكافة أطيافه العرقية واملذهبية والذي تربطنا 
به عالقة تاريخية عميقة. فمنذ بداية الرصاع يف سوريا ربيع عام 2011، قدمت تركيا جميع أنواع املساعي اإلنسانية 
السياسية لحل املشكلة، واستضافت أكرث من 3 ماليني سوري وأكرث من 200 ألف الجئ عراقي. لقد متت إعادة إحياء 
مبادرة جنيف التي ظلت عالقة لفرتة طويلة؛ بعد أن بدأنا اجتامعات أستانة مبشاركة روسيا وإيران وجميع األطراف 
للوصول إىل تسوية سلمية لألزمة السورية. إننا نعمل اآلن يف إطار مباحثات أستانة عىل خطة جديدة تتعلق بتوفري 
األمن يف محافظة إدلب. كام نؤيد كل خطوة تهدف لبناء سوريا مستقرة ومزدهرة، عىل أساس وحدة الرتاب واحرتام 

املطالب الدميقراطية للشعب. 

يجب الوفاء بالوعود املقدمة بشأن الالجئني السوريني

األصدقاء األعزاء،

منا املأوى  اتخذنا منذ بداية األزمة السورية، جميع أنواع االحتياطات للحد من تدفق الالجئني إىل بالدنا وأوروبا. وقدَّ
التي  الخدمات  نالت  الالجئني، حتى  احتياجات  كافة  لبينا  كام  التعليم،  الصحية وحتى  والرعاية  واللباس،  والغذاء 
قدمناها لالجئني احرتام وتقدير كل من زار بالدنا من السياسيني الذين اطلعوا عىل تلك الخدمات. إال أن تركيا مل 
تحصل عىل دعم كاٍف من االتحاد األورويب واملجتمع الدويل لقاء العمل الذي قامت به، وبلغت املبالغ التي أنفقتها 
غري  واملنظامت  الحكومة  قبل  من  تقدميها  جرى  دوالر  مليار   30 وخارجها  املخيامت  داخل  الالجئني  لصالح  تركيا 
الحكومية ومن الشعب، ويف املقابل وعد االتحاد األورويب بتقديم 3 مليارات يورو ثم 3 مليارات يورو أخرى، لكنه مل 

يرسل سوى 820 مليون يورو فقط، باإلضافة لـ 520 مليون دوالر من األمم املتحدة.

أود أن اسرتعي انتباهكم بأن املساعدات املقدمة لالجئني السوريني مل تدخل امليزانية الرتكية ومل يجر تسليمها إال 
للمحتاجني من خالل وكاالت املعونة التابعة لألمم املتحدة. ومن هنا أدعو جميع الدول واملنظامت الدولية التي 

تركت عبء 3.2 مليون الجئ عىل عاتق تركيا، إىل الوفاء بالوعود التي قطعتها عىل نفسها. 
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العامل، وليس فقط لالجئني  أنحاء  إمنائية يف جميع  إنسانية ومساعدات  تقدم مساعدات  تركيا دولة  إن  الواقع،  يف 
املوجودين عىل أراضيها. بل تساعد كل مظلوم يف كل مكان يف العامل من خالل املؤسسات واملنظامت مثل تيكا وآفاد 
والهالل األحمر باإلضافة للمنظامت غري الحكومية املختلفة، فعىل سبيل املثال، قدمت تركيا نحو مليار دوالر إلعادة 
هيكلة الصومال من خالل مؤسساتها الرسمية واملنظامت غري الحكومية، والعمل الذي قدمناه يف الصومال والنتائج 
التي حققناها ستكون مثاال للجميع. ووفقا لإلحصاءات النهائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام 
2016، فإن بلدنا تحتل املرتبة الثانية يف املساعدات اإلمنائية البرشية مببلغ وصل إىل 6 مليارات دوالر، وتحتل تركيا 
املرتبة ال 17 كأكرب اقتصاد يف العامل، حيث وصلت نسبة املساعدات اإلمنائية بالنسبة للدخل القومي % 0.8، ويف هذا 
اإلطار فإن تركيا إحدى الدول الست التي ميكنها أن تحافظ عىل أهداف األمم املتحدة. تركيا تعمل بكل ما بوسعها 

من أجل تحقيق هدف "العامل املستدام" الذي يشكل الرسالة الرئيسية للجمعية العامة.

أسرتعي انتباهكم إىل أن أيًا من املساعدات املوجهة لصالح الالجئني السوريني مل تدخل ميزانية بلدنا. جميع هذه 
املساعدات جرى تسليمها للمحتاجني من خالل املؤسسات الخريية التابعة للمؤسسات ذات الصلة باألمم املتحدة. 
التي  تركيا  كاهل  عىل  العبء  كل  ترك  وعدم  بالتزاماتها  للوفاء  الدولية  املنظامت  أدعو  أجمع،  العامل  وأمام  وهنا 

تستضيف عىل أراضيها أكرث من 3.2 مليون الجئ. 

يف الواقع، إن تركيا ال تكتفي باحتضان الالجئني عىل أراضيها، بل هي إحدى البلدان املهمة التي تقدم املساعدات 
اإلنسانية واإلمنائية حول العامل. كام أن تركيا، تسارع ملد يد العون للضحايا األبرياء ومساعدة جميع املحتاجني من 
خالل مؤسساتها املعنية مثل إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية "آفاد" ووكالة التنسيق والتعاون "تيكا، والهالل األحمر، 
والعديد من منظامت املجتمع املدين، وعىل سبيل املثال، متكنت تركيا من تأمني مصادر متويلية بقيمة مليار دوالر 
أمرييك إلعادة هيكلة الصومال، من خالل املؤسسات الرسمية ومنظامت املجتمع املدين. إن األعامل التي أنجزناها 

بشأن الصومال والنتائج التي حققناها؛ تعترب مثااًل يحتذى به. 

ووفًقا إلحصاءات منظمة التعاون والتنمية، فإن تركيا احتلت عام 2016 املرتبة الثانية عامليًا يف املساعدات اإلمنائية 
البرشية بواقع 6 مليارات دوالر، واملرتبة األوىل من حيث الدخل القومي. ويف هذا اإلطار فإن تركيا إحدى الدول 

الست التي متكنت من تحقيق أهداف األمم املتحدة. 

وكام ترون، فإن بالدنا تعمل بكل قوتها من أجل هدف "عامل مستدام" وهذا يشكل الرسالة الرئيسية للجمعية العامة. 
سنواصل طريقنا نحو املستقبل بهذه الحساسية والحرص.

هناك من يستخدم "داعش" لتحقيق مخططاته الخاصة 

السيد الرئيس، املندوبون األعزاء،

"داعش" و"يب يك يك"  املنطقة مثل  يف  تأثرياً  األكرث دموية واألكرث  اإلرهابية  املنظامت  تركيا يف رصاع رشس ضد  إن 
أيًضا ضد تنظيم  الحرب  التي تتغذى عىل حالة عدم االستقرار يف سوريا والعراق. إضافة إىل ذلك، فإن  اإلرهابية، 
"غولن" اإلرهايب الساعي إىل تغيري النظام الدميقراطي يف تركيا، ال تزال مستمرة عىل قدم وساق. لقد متكنت قواتنا 
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"داعش"، فضاًل  تنظيم  كيلومرت من  ألفي  وأكرث من  تطهري 243 حيا سكنيا  الفرات من  املسلحة وعرب عملية درع 

عن تحييد ما يقارب من 3 آالف من مقاتليه، فاتحًة بذلك الطريق أمام ما يقارب من 100 ألف سوري للعودة إىل 

مناطقهم. إن عملية درع الفرات هي أكرب إنجاز ضد داعش منذ احتالله للمنطقة.  

بتمرير  تقوم  "داعش"  التي تدعي محاربة  القوى واملجموعات  إن  أمام حرضاتكم.  بالحقيقة  التذكري  بد يل من  ال 

أجندتها الخاصة، وإن املامرسات التي تقوم بها منظمة "يب واي دي/ واي يب جي" اإلرهابية لتغيري دميغرافية املنطقة 

ومصادرة ممتلكات الشعب وقتل ونفي املعارضني لهام، هي جرمية ضد اإلنسانية، وإذا مل يتم إيقافهام فإن العامل 

سيكون أمام تهديد "دواعش جديدة".

هناك منهج مامثل يجري اتباعه يف العراق. هذا البلد بحاجة إىل رؤية تستند إىل التوافق وبناء مستقبل مشرتك عىل 

أساس وحدة الرتاب الوطني. لذلك؛ يجب االبتعاد عن مطالب االستقالل التي سوف تخلق أزمات ورصاعات جديدة 

يف املنطقة. ومن هنا أدعو الحكومة اإلقليمية الكردية العراقية إىل التخيل عن هذه املبادرة، ولنعمل معاً من أجل بناء 

السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة. ذلك ألن تجاهل مواقف تركيا الواضحة جدا يف هذه املسألة، قد يفتح الطريق 

أمام مرحلة تخرس فيها حكومة إقليم شامل العراق اإلمكانات والفرص التي يف متناول يدها. وبداًل من إشعال فتيل 

رصاعات جديدة، يجب علينا جميعا أن نعمل مًعا إلحالل السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة. 

السيد الرئيس، املندوبون أعزاء، 

تتابع تركيا عن كثب جميع املناطق التي تحاول فيها املنظامت اإلرهابية خلق مجاالت نفوذ وسيطرة يف بلدان مثل 

سوريا والعراق وليبيا واليمن. كام أن دعم اإلدارة الرشعية يف ليبيا من قبل املجتمع الدويل سيسهم إسهاًما هاًما يف 

استقرار هذا البلد. وإن تكرار األخطاء التي جرى ارتكابها يف سوريا والعراق مرة أخرى يف ليبيا، سيرتك العامل كله مبا 

يف ذلك أوروبا يف مواجهة تهديدات أكرب بكثري. 

وهناك مسألة مهمة أخرى أيًضا ينبغي التوقف عندها. وهي إيجاد حل لألزمة التي بدأت يف منطقة الخليج. وأعتقد 

وقبل كل يشء؛ برضورة رفع العقوبات التي تؤثر سلبًا عىل الظروف املعيشية لشعب قطر، وأود أن أعرب هنا عن 

تأييدنا لجهود الوساطة التي يبذلها أمري الكويت الشيخ الصباح، متمنني أن تتمخَّض عن نتائج طيبة. وأمتنى أن تُظِهر 

اململكة العربية السعودية التي هي مبثابة األخ األكرب ملنطقة الخليج، اإلرادة الصادقة يف حل املشكلة. 

املسلمون يف أراكان يتعرضون لتطهري عرقي

هناك أزمة أخرى مهمة هي قضية فلسطني، هذا الجرح النازف الذي يدمي قلب العامل، وقضية الحفاظ عىل الوضع 

مدى  أظهرت  املايض،  متوز  يوليو/  يف  الرشيف  الحرم  شهدها  التي  األزمة  إن  الرشيف.  والحرم  للقدس  التاريخي 

حساسية املشكلة. ال ميكن استمرار عملية السالم إال إذا أوقفت إرسائيل عىل الفور أنشطتها االستيطانية غري القانونية 

واتخذت خطوات نحو حل الدولتني. ويف هذا السياق، أدعو املجتمع الدويل إىل دعم إخواننا الفلسطينيني يف القدس 

الرشقية والضفة الغربية وقطاع غزة، يف نضالهم من أجل إنشاء دولة فلسطينية تتمتع بسلطة مستقلة عىل أراضيها. 



221

أما منطقة البلقان، فهي منطقة ال تزال تواجه اختبارات خطرية للغاية، رغم عدم وجود رصاعات ساخنة. ولهذا؛ فإننا 
البلقان مع املؤسسات األوروبية األطلسية. وسنواصل أداء واجباتنا من أجل  اندماج دول  نعلق أهمية كبرية عىل 

ضامن السالم واالستقرار واالزدهار يف هذه املنطقة االستثنائية من العامل. 

كام أن ضامن توفري السالمة اإلقليمية ألذربيجان وجورجيا يف جنوب القوقاز؛ هو مفتاح االستقرار اإلقليمي. ولهذا 
السبب، ينبغي أن نبذل املزيد من الجهود لحل الرصاعات يف إقليم قره باغ وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 

يجب أال ننىس أبداً أن كل أزمة نتجاهلها اليوم من املمكن أن تشتعل وتتحول إىل أزمة إقليمية وحتى عاملية. ويف 
هذا السياق؛ أود أن أشري عىل وجه الخصوص إىل أننا ضد كافة أنوع األسلحة النووية التي شغلت وعىل نحو متزايد 
جدول األعامل العاملي يف اآلونة األخرية. من الواضح أننا لن نكون قادرين عىل التغلب عىل املشاكل الكربى، ما مل 

نُطّهر العامل من األسلحة النووية. 

نشعر بالحزن ألن عملية املفاوضات الشاملة يف قربص، والتي بدأت عام 2008، مل تحرز نتائج حاسمة بسبب موقف 
الجانب الرومي غري املفهوم. سنبذل جهودا شاملة لضامن أن تخدم املوارد الطبيعية املكتشفة يف رشق البحر املتوسط 
خالل السنوات األخرية، السالم واالستقرار واالزدهار يف املنطقة. ونحن عىل استعداد لتقييم مقرتحات الخاصة بالحلول 

التي تحرتم حقوق القبارصة األتراك. 

السيد الرئيس، املندوبون األعزاء،

لقد اهتز عاملنا الذي يكافح ضد العديد من املشاكل العاملية واإلقليمية، مرة أخرى أملًا، جراء األنباء املروعة التي وردتنا 
من ميامنار قبل بضعة أسابيع. إن املجتمع املسلم يف منطقة أراكان يف ميامنار يتعرض لعملية تطهري عرقي تحت ذريعة 
وقوع أعامل إرهابية استفزازية. ويف هذا اإلطار؛ يتم حرق القرويني من مسلمي أراكان، الذين يعيشون بالفعل يف 
فقر وبؤس شديد للغاية بعد أن انتزع حق املواطنة من أيديهم، ويضطر مئات اآلالف من الناس للهجرة من املنطقة 

والبالد. معظم هؤالء الناس يتوجهون إىل مخيامت ال تلبي حتى الحد األدىن من االحتياجات البرشية يف بنغالديش. 

مل يتمكن املجتمع الدويل من تقديم اختبار جيد تجاه املأساة اإلنسانية التي يتعرض لها مسلمو أراكان كام هو الحال 
يف سوريا. وإذا مل يتم إيجاد حل للأمساة الجارية يف ميامنار، فإن هذه األحداث ستبقى وصمة عار يف تاريخ البرشية. 
واليشء األسايس هنا هو ضامن توفري حياة آمنة، وتحقيق أجواء السالم واالستقرار، واالزدهار، لسكان أراكان الذين 

لجؤوا إىل خارج البالد، وخاصة يف بنغالديش، عىل أرضهم التي سكنوها لقروٍن طويلة. 

نعيش هذه املأساة بسبب عدم إجراء إصالح يف مجلس األمن الدويل

نحن يف تركيا، نبذل مساعي حثيثة إليجاد حلول لهذه األزمة. لقد عقدنا جلسة خاصة بشأن هذه املسألة مع الدول 
املشاركة يف اجتامع منظمة التعاون اإلسالمي بالعاصمة الكازاخية أستانة خالل األيام املاضية. كام سنعقد يف وقت 
التعاون  التابعة ملنظمة  اليوم، اجتامعاً يف مقر األمم املتحدة، ملجموعة االتصال الخاصة مبسلمي الروهنغيا  الحق 

اإلسالمي. 
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ويف 7 سبتمرب/ أيلول املايض، أي بعد األزمة األخرية مبارشة، أجرت زوجتي وابني ووزراء يف الحكومة الرتكية، زيارة 
أن  كام  الشعب.  هذا  يعيشها  التي  اإلنسانية  املأساة  العني حجم  بأم  وشاهدوا  بنغالديش،  يف  الروهنغيا  ملخيامت 
منظمة املساعدة اإلمنائية الرسمية لبلدنا "تيكا"، تعترب اليوم املنظمة الوحيدة يف ميامنار القادرة عىل القيام بأنشطة 
إغاثية. فيام تواصل مؤسسات رسمية تركية أخرى، مثل آفاد والهالل األحمر، ومنظامت غري حكومية مختلفة مثل 
وقف الديانة القيام بأنشطة إغاثية لصالح ضحايا مسلمي الروهنغيا يف بنغالديش ودول أخرى. ونود أن نتابع أنشطتنا 
يف مجال املساعدات عىل نطاق أوسع يف حال متكنت بعض البلدان املعنية من توفري اإلمكانات الالزمة. لقد أجريت 
اليوم مباحثات مع األمني العام لألمم املتحدة السيد غوترييس بخصوص هذه القضايا املهمة. نحن اآلن مستعدون 

التخاذ الخطوات الالزمة وبرسعة. 

السيد الرئيس، املندوبون األعزاء، 

كل هذه التطورات واملآيس اإلنسانية، تؤكد رشعية رؤية تركيا التي نخترصها بعبارة "العامل أكرب من خمسة"، والتي 
تهدف إلعادة هيكلة مجلس األمن الدويل. كام أن هذه املأساة، توضح مدى التأخر الحاصل عىل صعيد إصالح مجلس 

األمن الدويل. 

إذا مل نستطع نحن املجتمعون تحت سقف هذا املكان الذي ميثل العامل إظهار اإلرادة الحقيقية لوضع حد للمنظامت 
اإلرهابية واألزمات اإلنسانية واملظامل، وقتئذ، سنتوجه فرادى لحل املشاكل التي تعرتض بالدنا. إن لجوء بلدان العامل 
إىل هذه الوسيلة، سيجر عاملنا إىل فوىض وأزمات جديدة ستكون عصية عىل الحل. وإذا مل تستطع الدول الغربية حد 
موجات كراهية األجانب والعنرصية والخوف من اإلسالم. وإذا مل تستطع الدول املعنية باألزمات يف املنطقة، إظهار 
إرادة حقيقية ضد الفقر واملنظامت اإلرهابية. وإذا مل نستطع إحداث تعاون يضمنا جميًعا. كيف لنا وقتئذ العيش 

يف عامل مستدام تخيم عليه أجواء السالم والعيش الكريم للجميع؟. 

نحن نعمل يف تعاون وثيق مع األمني العام كام كّنا نعمل معه خالل فرتة رئاسته الدورية للمفوضية السامية لشؤون 
الخري  تحمل  ملموسة  خطوات  يقدم  ال  الذي  املهرتئ  النظام  هذا  استمرار  عىل  اإلرصار  أن  نؤكّد  وهنا؛  الالجئني. 

للبرشية، ليس يف مصلحة أحد. 

نريد أن يتحول مجلس األمن إىل بنية تتسم بالدميقراطية والشفافية والعدالة والفعالية. وإن عرضنا ملا يخص مجلس 
األمن، يعني أن يتحول إىل بنية متنح حقوقًا وامتيازات متساوية لجميع األعضاء، يجري تجديد أعضائها العرش كل 

عام. وبالتايل، فإن جميع دول العامل سيكون لها رأي فعال يف هذه املؤسسة عند توليهم مهامهم بشكل دوري. 

اتخاذ  إىل  الجميع  وأدعو  واحدة،  دموعنا  فإن  عيوننا  أو  برشتنا  لون  كان  مهام  بأنه  أذكركم  أن  أريد  الختام؛  ويف 
اإلجراءات الالزمة يف أقرب وقت إليقاف تدفق الدموع يف مختلف أنحاء العامل، وآمل أن يسهم عمل الجمعية العامة 

الثانية والسبعني يف هذا االتجاه بالخروج بنتائج إيجابية تخدم البرشية جمعاء. 

وأخريًا؛ أحيي باسمي وباسم بالدي جميع الدول والشعوب املمثلة تحت هذا السقف الذي هو مبثابة برملان للبرشية 
بأكملها، بأطيب مشاعر املحبة واالحرتام.
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 االجتامع مع ممثيل املجتمع الرتيك األمرييك واإلسالمي األمرييك
نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية – 21 سبتمرب/ أيلول 2017

 األزمات التي نعيشها
تظهر حاجة العامل اإلسالمي لصحوة جديدة

السادة أعضاء املجتمع الرتيك األمرييك الكرام، اإلخوة املسلمون األمريكيون املحرتمون، أيها السيدات والسادة، أحييكم 
بأطيب املشاعر القلبية. كام أود أن أشكر اللجنة التوجيهية الوطنية الرتكية األمريكية لتنظيم هذا االجتامع. 

لقد قدم املجتمع الرتيك األمرييك مساهامت مهمة يف العالقات بني البلدين لسنوات عديدة وجعلنا نفتخر بإنجازاته. 
وأعتقد أنه سيواصل نشاطه بنفس الزخم والنهج يف الفرتة القادمة. لدينا 6 ماليني مواطن مقيمون يف دول مختلفة 
حول العامل. ونتبع سياسة تهدف إىل "تكامل" أبناء الجاليات الرتكية مع املجتمعات األخرى يف تلك البلدان وتناهض 
أهم  هم  فيه  يعيشون  الذي  املجتمع  مع  يندمجون  الذين  األتراك  األمريكيون  أيًضا،  هنا  "االستيعاب".  سياسيات 

املكاسب بالنسبة لنا. 
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إن أميل بكم ال يقترص عىل تحقيق العيش يف انسجام مع أطياف املجتمع األمرييك، بل عىل املشاركة بنشاط يف الحياة 

االجتامعية والسياسية لهذا البلد. إن زيادة مستوى متثيل األمريكيني األتراك عىل املستوى املحيل واالتحادي سيكون 

مفيدا لنا جميًعا. 

ومع ذلك ال تنسوا أن البعض سيقيمون من خالل هويتكم الرتكية األمريكية فقط، ويترصف معكم وفًقا لذلك، بغض 

النظر عن مدى الجهود التي تبذلونها للتكامل واالندماج داخل املجتمع األمرييك. لذلك، من األهمية مبكان أن يكون 

حراككم قامئًا عىل أساس الوحدة والتعاون، يف ظل تحييد االختالفات السياسية واأليديولوجية أو غريها بينكم. إن 

الوحدة هي عامد النجاح، والوصول إىل األهداف. وعليه، أعترب أنشطة اللجنة التوجيهية الوطنية الرتكية األمريكية، 

التي تجمع الجمعيات الرتكية يف أمريكا بأنشطة مشرتكة، مهمة يف هذا الصدد. وأعتقد أن هذه اللجنة التي تجمع 

أهدافنا  والتضامن عىل طريق تحقيق  الوحدة  األتراك تحت مظلة واحدة، ستساهم يف تحقيق  األمريكيني  جميع 

الوطنية.

نظمت اللجنة التوجيهية الوطنية الرتكية األمريكية "مسرية السالم والتضامن" هذا العام يف 23 أبريل/ نيسان املايض. 

يف نهاية املسرية، احتفل اآلالف من األمريكيني األتراك بيوم السيادة الوطنية وعيد الطفل بكثري من الحامس. أمتنى 

أن تتزايد روح الوحدة والتآلف وتستمر خالل السنوات القادمة. 

تنظيم "غولن" اإلرهايب يقوم بغسيل األموال من خالل مدارس "شارتر" 

أيها اإلخوة واألخوات،

تعرضنا يف السنة املاضية لواحدة من أخس الهجامت التي استهدفت استقاللنا ومستقبلنا عرب التاريخ. شنت عصابة 

"غولن" الخائنة، محاولة انقالب ضد دولتنا وبلدنا وشعبنا يف ليلة الـ 15 من يوليو / متوز. لكننا وباالتحاد مع شعبنا، 

استطعنا توجيه لكمة حديدية لهذه العصابة املارقة وتحطيم مخططاتها. 

إن زعيم هذه العصابة الغادرة يعيش يف منطقة ليست بعيدة عن هنا، يف والية بنسلفانيا. تنشط املدارس والجمعيات 

والرشكات املرتبطة بهذا التنظيم اإلرهايب يف العديد من املناطق األمريكية. إن هذا التنظيم اإلرهايب يجني من مدرسة 

"شارتر" وحدها؛ ما بني 700-750 مليون دوالر سنويًا. ويف الوقت نفسه يقوم بغسل األموال من خالل املؤسسات 

التعليمية. نقلنا إىل الجانب األمرييك معلومات بهذا الخصوص. كام سلمنا األصدقاء يف الواليات املتحدة، 5 طرود من 

الوثائق املتعلقة بهذا التنظيم.

لقد قدمنا مبادرات عديدة للواليات املتحدة األمريكية بخصوص تسليم زعيم التنظيم اإلرهايب غولن وأعضاء التنظيم 

إىل تركيا وإيقاف أنشطة التنظيم يف أمريكا. ولألسف، مل نحصل عىل نتائج من هذه املبادرات. هناك حملة تشويه 

تشنها وسائل اإلعالم الغربية ضد بلدنا. إن الهدف من هذه الحمالت هو ثني بلدنا عن محاربة املنظامت اإلرهابية. 

اإلرهايب  "غولن"  لتنظيم  الحقيقي  الوجه  املناسب،  الوقت  يف  سرتى  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  من  واثق  أنا 

واملنظامت اإلرهابية األخرى التي تتعاون معها. 
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ولهذا؛ نحن بحاجة إىل دعم عام قوي من الرأي العام. ونرجو منكم أن ترشحوا بشكل مستمر ألصدقائكم هنا عن الدماء 
التي سفكها تنظيم "غولن" اإلرهايب يف تركيا، وعمليات القتل التي ارتكبتها منظمة "يب يك يك" اإلرهابية. عىل الرأي العام 
األمرييك أن يعرف ما يجري يف تركيا من خالل شخصيات رشيفة ونظيفة مثلكم، وليس عرب القنوات الكاذبة أو املضللة 
أو املساندة للمنظامت اإلرهابية. من الواضح أن النجاح سيكون حليفنا إذا ما كشفنا للشعب األمرييك واملؤسسات 
يف أمريكا عن الوجه الحقيقي للمنظامت اإلرهابية. كام أنني واثق من أن املجتمع الرتيك األمرييك واملجتمع اإلسالمي 

األمرييك، لن يؤوي بني أعضائه أحًدا من األشخاص املرتبطني باملنظامت اإلرهابية، وال سيام تنظيم "غولن". 

أيها اإلخوة واألخوات، 

إن بعض الدوائر يف الواليات املتحدة وأماكن أخرى من العامل، تسعى بشكل دؤوب إللصاق موضوع "إبادة األرمن" 
والذي يشكل واحًدا من العمليات الوقحة لتشويه الحقائق التاريخية، بشعبنا. يجب أن نواصل الكفاح ضد هذه 
االدعاءات الباطلة التي ال أساس لها من الصحة والدفاع عن الحقائق التاريخية. ونتوقع من الجمعيات املسلمة عىل 
وجه الخصوص، واألصدقاء واملجتمعات الشقيقة يف أمريكا، دعمنا يف هذا النضال. إن هذه االدعاءات يف الواقع، هي 
نتاج لجهود بعض األوساط يف العامل الغريب من أجل بث روح الكراهية لإلسالم عرب استخدام تنظيم "داعش" اإلرهايب. 

"داعش" تنظيم إرهايب ال صلة له باإلسالم

يجب علنا أن نُظهر موقًفا قويًا ضد العداء املتزايد تجاه اإلسالم يف السنوات األخرية. سأقوم بتوضيح نقطة هامة. 
انظروا... يتعرض املسلمون يف أراكان اآلن للقتل وهناك نحو مليون إنسان منهم يبذلون جهوًدا حثيثة للجوء إىل 
عبارة  أبداً  نستخدم  مل  الجامعية،  اإلبادة  وعمليات  املذابح  ورغم  الجامعية.  اإلبادة  تهديدات  بسبب  بنغالديش 

"البوذيون يشنون حرب إبادة ضد املسلمني الروهنغيا". 

إنني أخاطب أولئك املتملقني املدافعني عن البوذيني. بأي حق تستخدمون تعبري "اإلرهاب اإلسالمي"؟. هل تعرفون 
تعريف املسلم يف اإلسالم؟. املسلم من سلم الناس من لسانه ويده. املسلم ال يرض أحًدا. وإذا قتل املسلم نفًسا بغري 
حق فكأمّنا قتل الّناس جميًعا. ولهذا السبب، ليس من املمكن ذكر اإلرهاب جنبًا إىل جنب مع اإلسالم. ال ينظرّن أحد 

لداعش عىل أنه اإلسالم، داعش ال عالقة له باإلسالم، إنه تنظيم إرهايب. 

تركيا هي الدولة التي قادت حملة املكافحة األكرث فعالية ضد تنظيم داعش. لقد هزمنا التنظيم اإلرهايب يف شامل 
الحر،  السوري  الجيش  قوات  بالتعاون مع فصائل  املسلحة،  قواتنا  نفذتها  التي  الفرات،  بفضل عملية درع  سوريا 
محررة بذلك مدن جرابلس والراعي ودابق والباب من سيطرة التنظيم. كام ُحيِّد يف هذه العملية أكرث من 3 آالف 
إرهايب من داعش. واآلن أقول ألصدقايئ يف أمريكا كم داعشيّا حيدتم حتى اآلن؟. كان أملنا يف أن يتم تطهري الرقة من 
داعش بواسطة القوات املسلحة الرتكية وقوات الجيش السوري الحر والتحالف الدويل، وليس بواسطة تنظيم "يب واي 

دي/ واي يب جي" اإلرهايب. لكن البعض مل يشأ ذلك.  

إذا مل نتمكن من وضع حّد لهذه الحملة التي تستند إىل اسرتاتيجية تصّور كل املسلمني كإرهابيني، فإن حقوقكم 
وحرياتكم هنا ستتعرض للخطر. ويف هذا اإلطار، أدعو للعمل بشكل موحد بني جميع الجمعيات التي متثل جميع 
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املجتمعات الصديقة والشقيقة يف أمريكا. ويُعد مركز الديانة يف أمريكا، الذي افتتحناه العام املايض، فرصة مهمة يف 
هذا الصدد. حيث يلعب هذا املركز، الذي ال يخدم املجتمع الرتيك فقط بل جميع املسلمني يف واشنطن، دوًرا هاًما 
يف تعزيز الثقافة الدينية بني أبناء املسلمني يف أمريكا. علينا تقييم هذه الفرص بأفضل طريقة ممكنة، وقتها، أعتقد 

أننا سنكون قادرين عىل امليض قدًما يف الدفاع عن حقوقنا يف أمريكا بطريقة أفضل. 

واإلرهابيني  اإلرهابية  املنظامت  قبل  توجيهها من  يجري  هنا،  املرشوع  النضال  توجه ضد  أكرب رضبة  فإن  لألسف، 
الذين يزعمون أنهم مسلمون. أنتم متثلون الوجه املرشق لإلسالم، يف مواجهة املشاريع االستفزازية املتمثلة باملنظامت 

اإلرهابية مثل داعش والقاعدة، بوكو حرام، وغولن. 

مساعي تهميش املسلمني ستمنى بالفشل بفضل جهودكم 

إذا الحظتم، يجري تنظيم أعامل إرهابية من قبل أشخاص ينتمون إىل جامعات دينية مختلفة يف أماكن مختلفة 
بالعامل. لكن أيّا من هذه األفعال ال تلصق بدين منفذها إال إذا كان الجاين مسلاًم فيطلق عىل الجرمية اسم "اإلرهاب 
اإلسالمي". أما إذا كان الجانب ينتمي ألي من الديانات األخرى، فالجرمية تعترب "قضية جنائية" عادية. هل سمعتم 
حتى اليوم بتعابري من قبيل "اإلرهاب املسيحي" و"اإلرهاب اليهودي" و"اإلرهاب البوذي"، "أو اإلرهاب اإللحادي" إذا 
كان الشخص ال ينتمي إىل أي دين معني؟. هل سمعتم مبثل هذا التوصيف خالل املذابح التي تعرض لها املسلمون يف 
ميامنار، هذا املوضوع الذي سأتطرق إليه بالتفصيل يف وقت الحق. التصنيف وفق الدين ال يجري إال إذا كان منفذ 
الجرمية مسلاًم. هذا املوقف ال ينم أبًدا عن حسن نية، وإمنا هو جزء من "اإلسالموفوبيا العاملية". هناك جهود حثيثة 
تبذل يف الدول الغربية وعىل املستوى العاملي أيًضا من أجل إقران مفهوم اإلرهاب باإلسالم. سنجهض هذه اللعبة. 

واليشء الوحيد الذي عليكم القيام به هو الثقة بأنفسكم. 

يجب عىل املسلم أن يتمسك باألخالق اإلسالمية واألسس األخالقية لرسالة القرآن وتوصيات النبي صىل الله عليه 
وسلّم وأن يكون شخًصا يشار إليه بالبنان وشخصية يحتذى بها يف املجتمع الذي يعيش فيه. وبالقدر الذي تستطيعون 
فيه رسم هذه الصورة لشخصية املسلم الصحيح، ميكننا إجهاض الهجامت اإلرهابية املوجهة ضد عقيدتنا. ويف هذا 
الصدد، فأنا أعتمد عىل املجتمع اإلسالمي يف أمريكا، وخاصة األتراك األمريكيني. وأتقدم بالشكر لكم فرًدا فرًدا عىل 
الجهود التي تبذلونها للكشف عن الفهم الحقيقي لإلسالم يف نصف الكرة الغريب، يف هذه األوقات الحرجة التي يجري 

فيها بث روح كراهية اإلسالم يف العامل، 

ال بد أن تبوء جهود تهميش املسلمني يف أمريكا بالفشل، وأنا عىل ثقة أنكم ومن خالل مواقفكم النبيلة وتضامنكم 
االجتامعية  الحياة  تاريخ  من  اإلسالمية  والهوية  اإلسالم  القتالع  يسعى  من  لكل  األفضل  اإلجابة  القوي، ستوجهون 

األمريكية. إن قوة املجتمع املسلم يف الواليات املتحدة، هي مصدر ثقة وشجاعة لجميع املسلمني. 

اإلخوة واألخوات،

يف الوقت الذي يواجه فيه العامل اإلسالمي رصاعات يف سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، وكذلك يف أماكن مثل أفغانستان 
والصومال، وما يرافق ذلك من مآٍس إنسانية، فإن األخبار القادمة من ميامنار، تدمي قلوبنا مرة أخرى. نحن نتابع 
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عن كثب القتل الوحيش ، الذي يتعرض له مسلمو أراكان، وعمليات حرق املنازل واإلبادة الجامعية التي تدفعهم إىل 
الفرار من أرضهم ووطنهم. إن حجم املساعدات اإلنسانية التي أرسلتها تركيا للمنطقة، منذ عام 2012، تتجاوز الـ 70 
مليون دوالر. ويف األزمة األخرية، نسعى لبذل قصارى الجهود ملساعدة مسلمي أراكان عىل جانبي الحدود، يف ميامنار 

ويف مخيامت الالجئني يف بنغالديش. 

أجرت عقيلتي برفقة ابني وعدد من الوزراء يف الحكومة الرتكية زيارة تفقدية إىل مخيامت الالجئني يف بنغالديش. من 
املستحيل أال يشعر اإلنسان بالقهر أمام هذه املأساة اإلنسانية التي يعيشها مسلمو الروهنغيا. إن مسلمي الروهنغيا 
يكافحون اليوم من أجل البقاء عىل قيد الحياة؛ بعد أن اغتصبت جميع حقوقهم يف املايض، ويتعرضون اليوم للرتحيل 
عن ديارهم من خالل حرق منازلهم وقراهم والقمع والقتل، واملجازر التي فتكت بأرواح مئات اآلالف منهم. إن 
الظروف الصعبة التي مير بها مسلمو أراكان، هي امتحان للبرشية جمعاء، ولكنه امتحاٌن للعامل اإلسالمي بوجه خاص. 
إن هذا االمتحان ودون أدىن شك، يشمل الجالية املسلمة يف أمريكا. أتوقع منكم السعي من أجل الدفاع عن إخوانكم 
املظلومني يف أراكان. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عليكم السعي لضامن اهتامم اإلدارة األمريكية بهذه املسألة عن كثب. 

لقد أدرجت املأساة التي يتعرض لها مسلمو أراكان، عىل جدول أعامل مقابلتي مع الرئيس األمرييك السيد دونالد 
ترامب. وبعد هذه املقابلة، سمعت ترصيحات لوزير الخارجية األمرييك حول ميامنار. كام أدرجت هذه القضية يف 
اجتامع منظمة التعاون اإلسالمي يف كازاخستان التي انعقدت خالل األيام األخرية، وكذلك اجتامعات الجمعية العامة 

لألمم املتحدة أمس، واجتامع مجموعة االتصال الخاصة مبسلمي الروهنغيا التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

تركيا ستتابع تطورات األحداث يف ميامنار حتى النهاية

إن اقتالع شعٍب كامٍل من أرض بذريعة وقوع هجامت إرهابية هو عبارة عن جرمية ضد اإلنسانية قبل كل يشء. إذا 
مل يجر اتخاذ التدابري الطارئة، فإن مسألة وقوع كارثة مامثلة لتلك التي عاشتها البوسنة أو رواندا يف ميامنار ما هي 

إال مسألة وقت. وسنتابع يف تركيا هذه القضية حتى النهاية. 

إن حامية جميع املظلومني يف كافة أرجاء العامل، مبا يف ذلك حامية حقوق مسلمي أراكان، هي عنرص أسايس من 
عنارص عقيدتنا وثقافتنا. إن ما يزعجنا حًقا هو حالة الالمباالة يف العامل اإلسالمي. لو أن رشيحة أخرى يف العامل تعرضت 
الذي  االضطهاد  الصمت عن هذا  إن  بآخر.  أو  بشكل  التكهن  تستطيعون  كان سيحدث.  الذي  فام  املعاملة  لهذه 

يتعرض له املسلمون أمر يسبب لنا أملًا كبريًا. 

إننا منر بأيام نحتاج فيها إىل فهم وتطبيق لرسالة "هناك رحمة يف الوحدة، ومصاعب يف الترشذم" أكرث من أي وقت 
مايض. آمل التغلب عىل الالمباالة من خالل إعالء التعاون والعمل املشرتك. ولهذا؛ علينا نبذ الطائفية املوجودة بني 

املسلمني. نحن ننتسب لدين واحد، وهو اإلسالم. والباقي هو تفاصيل. 

يف الواقع، إن األزمات التي نعيشها، تظهر حاجة العامل اإلسالمي لصحوة جديدة، ونحن كمسلمني، علينا أن نبني 
أنفسنا ملستقبل جديد من خالل الدمج بني املبادئ واملامرسات األصيلة لإلسالم. علينا التغلب عىل الخالفات التي 
نشأت بعد وفاة النبي محمد صىل الله عليه وسلم وانترشت يف العامل اإلسالمي، من خالل تقييم أفضل للخربات وبناء 
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صحوة مشرتكة لنا جميًعا، والوقوف بشكل صلب ضد االنحرافات االعتقادية، وإظهار التسامح تجاه االختالفات يف 
التفسري.

ومن الحقائق أيًضا أن أي مجموعة تلطخت باإلرهاب هي يف الوقت نفسه تعيش انحرافًا عقيديًا واضًحا. ونحن 
كمنتسبني لدين يعترب "أن قتل نفس بغري حق كقتل البرشية جمعاء"، ال ميكننا ارتكاب املجازر أبًدا. يف الثقافات 
األخرى، قد يتم النظر إىل مقتل شخص عىل أنه مأساة، ومقتل مليون عىل أنه عملية إحصائية. ولكن األمر بالنسبة 

للمسلم الحق هو أن روح كل شخص بريء تعادل العامل كله. 

تُصّدرُها  املنحرفة والتي  االعتقادات  الحذر من  املسلمة، والعلامء، والفقهاء،  املجتمعات  الرأي يف  قادة  يجب عىل 
املنظامت اإلرهابية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها. إن إظهار املواقف الصارمة يف هذا اإلطار هو أمانة سنحاسب 

عليها جميًعا أمام التاريخ.

بالحيوية،  أقوياء، وسنكون مفعمني  أيها اإلخوة واألخوات، هل نحن مستعدون؟ سنكون وحدة متكاتفة، سنكون 
سنكون إخوة، سنكون متعاونني. ولنتذكر دامئًا، أن لون عيوننا قد يكون مختلًفا، لكن دموعنا متشابهة.
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املؤمتر الدويل ألمناء املظامل – إسطنبول – 25 سبتمرب/ أيلول 2017

 استفتاء االنفصال عن العراق
قرار غري مرشوع ويف حكم امللغي دون النظر إىل نتائجه

السيد رئيس الربملان، السيد رئيس الوزراء، السيدات والسادة أمناء املظامل يف الجمهورية الرتكية والدول الصديقة، 
النجاح لهذا املؤمتر الدويل الذي يجمع أمناء املظامل يف الرشق  القلبية. وأمتنى  أحييكم باملحبة وأصدق األحاسيس 

والغرب مبدينة إسطنبول.

 كام أهّنئ اتحاد أمناء املظامل لدول منظمة التعاون اإلسالمي الذي ستتوىل بالدي أمانته العامة بعد تأسيسه، فقرار 
تأسيس االتحاد الذي تّم اتخاذه يف االجتامع الذي عقد يف باكستان عام 2014، نجد نتيجته امللموسة هذا اليوم، وهذا 

تطور مهم.



230

كام أُعرب عن سعاديت لحدوث هذا التطور املهم يف العام الذي نتوىل فيه رئاسة الدورة الحالية لقمة منظمة التعاون 
اإلسالمي، وكذلك أمتنى النجاح الجتامع مجلس إدارة اتحاد أمناء مظامل الدول املطلة عىل البحر األبيض املتوسط الذي 

سينعقد عىل هامش هذا املؤمتر.

وأتوجه بالشكر لهيئة رقابة املؤسسات العامة يف تركيا وكبري املراقبني وزمالئه يف العمل، عىل إسهاماتهم يف عقد هذا 
االجتامع املهم، وأقول لكل أصدقائنا املشاركني يف االجتامع أهال وسهال بكم يف تركيا ويف إسطنبول.

أوّد أن أوصيكم بالتنزّه يف مدينة إسطنبول ورؤية سحرها وجاملها الذي يصفه أحد شعرائنا بهذه األبيات :

مدينة إسطنبول ال نظري لها يف البهاء

أفدي ملك العجم قاطبة بحجر من أحجارها

قطعة فريدة من الجوهر محروسة وسط بحرين

إنها أغىل من الشمس التي تنري العامل

أمتنى أن تعود األفكار واملقرتحات والرؤى والتجارب التي ستطرح هنا عىل مدى اليومني القادمني، بالخري والفائدة ملستقبلنا. 

أصدقايئ األعزاء،

املفهوم الذي يطلق عليه يف بالدنا باسم أمناء املظامل أو ما يُعرف بـ "هيئة رقابة املؤسسات العامة"، كان موجوداً 
يف تاريخنا عرب تطبيقات مختلفة، ونعلم أنّه يف مفهوم الدولة الرتكية كانت توجد مؤسسات مثل ديوان املظامل ودار 
العدل، تهدف لخدمة الرقابة. ففي الدولة العثامنية كانت توجد سلطات مثل ديوان السلطان، والقايض العسكر، 
املناسبة لهم.  الحلول  املواطنني وإيجاد  السلطات االستامع إىل شكاوى  وشيخ اإلسالم والقضاء، وكانت مهمة هذه 
وكذلك ايضاً كان من عادة إداريي الدولة، االستامع إىل مشاكل الشعب عقب صالة الجمعة. ومن أحد أسباب قوة 
ونجاح واستمرارية دولنا عرب التاريخ، إيجاد اآلليات التي تتيح لإلداريني االستامع ملشاكل املواطنني يف كافة أنحاء 

الدولة التي كانت متتد عىل مساحات واسعة. وبالتايل فإّن التطبيق، ليس غريباً علينا.

هيئة رقابة املؤسسات العامة، رمز ملساعينا الرامية لتوسيع نطاق الحريات

يف الفرتة السابقة من تاريخ بالدنا، مل نتمكن من تأسيس هيئة رقابة املؤسسات العامة، وذلك رغم الحديث والنقاشات 
الهيئة يف عام 2006. ولكن يف تلك الفرتة ألغت املحكمة  أننا أقدمنا عىل الخطوة األوىل لتأسيس هذه  إاّل  حولها، 
الدستورية هذه الخطوة، وبذلك بقيت هذه املحاولة دون نتيجة. وبعد إجراء تغيريات يف الدستور عام 2010، قمنا 

بتأسيس هيئة رقابة املؤسسات العامة يف عام 2012، وجلعناها مرتبطة مبجلس األمة الرتكية.

التاريخ  العامة يف تركيا فعالياتها بشكل رسمي يف عام 2013، واستقبلت منذ ذلك  وبدأت هيئة رقابة املؤسسات 
إىل اآلن، أكرث من 36 ألف مراجع، وكلام زاد مستوى شهرة الهيئة يف الشارع الرتيك، ازداد معها عدد املراجعني. وقد 



231

استقبلت الهيئة حتى الخامس عرش من سبتمرب/ أيلول العام الحايل، 11 ألفا و348 مراجعاً، وتّم حل قضايا 1286 
مراجعاً بالرتايض بني األطراف، وهذا أمر مهم.

وقد وصلت نسبة امتثال اإلدارة لتوصيات الهيئة إىل 50 %، وهذا أيضاً أمر يدعو للرسور، وهدفنا هو رفع نسبة حل 
مشاكل املراجعني بالرتايض وامتثال اإلدارة للقرارات إىل أعىل املستويات. وآمل أن تتجه طلبات البحث عن الحقوق 

من رئاسة الجمهورية ومجلس األمة ورئاسة الوزراء، إىل هيئة رقابة املؤسسات العامة.

وكلام كانت وسائل البحث عن الحقوق بني اإلدارة والشعب، موثوقة وفعالة، ترّسخ املبدأ الذي ننادي إليه دامئاً وهو 
أن "إحياء اإلنسان وسيلة إلحياء الدولة". فنحن نؤمن بأّن الله وحده هو املعصوم عن الخطأ، وما دون ذلك ال ، 

فاإلنسان أو املؤسسات معرضون للخطأ، املهم أن تكون وسائل حل مثل هذه املشاكل مفتوحة.

ودفاع الشعب عن دولته ال ميكن أن يتحقق إال من خالل الروابط القوية التي يتم تأسيسها بني الطرفني، وهيئة رقابة 
املؤسسات العامة، هي واحدة من أهم اآلليات التي تعزز متانة تلك الروابط. وما زلنا نواصل دعم العاملني يف الهيئة 

منذ تأسيسها حتّى اآلن.

أصدقايئ األعزاء،

أرى يف هيئة رقابة املؤسسات العامة يف تركيا، رمزاً ملحاوالت توسيع نطاق الحريات والحقوق وتعزيز الدميقراطية 
واإلصالحات التاريخية التي أُنجزت يف تركيا خالل السنوات الـ 15 املاضية. 

نحن أمة رأت يف املايض كيف كانت الدولة تتدخل يف معتقدات ومذاهب وأعراق وأشكال ولباس ولسان الشعب، 
ورأينا أيضاً كيف كانت الدولة تحاول إدخال الناس يف قالب موحد، وعشنا مرارة تلك الفرتات مبا فيه الكفاية. ولله 

الحمد استطعنا بفضل دعم شعبنا، تجاوز تلك الفرتة العصيبة، واآلن نتطلع إىل األمام.

االتحاد األورويب يغري قواعد اللعبة أثناء املباراة

غري  األورويب،  االتحاد  إىل  االنضامم  محادثات  مسرية  بها خالل  قمنا  التي  والرسيعة  الصادقة  اإلجراءات  تكون  قد 
الكيل  األورويب  االتحاد  بدأ  وعندما  كثرياً،  دميقراطيتنا  معايري  رفعنا  لكننا  االتحاد،  يف  التامة  العضوية  لنيل  كافية 
مبكيالني، خرجنا وقلنا "نقلب اسم معايري كوبنهاغن إىل معايري أنقرة ونستمر يف طريقنا"، وليست لدينا أزمة مع 
معايري الدميقراطية والحريات والحقوق، كام أنه ليس لدينا أي مشكلة مع شعوب الدول األخرى، وإن كانت لدينا 
مشاكل، فإّن هذه املشاكل تكون مع إدارات الدول وكيفية إدارتهم. ولن نسكت أبدا عن األخطاء التي تُرتكب بحقنا، 

وسنستمر يف الرد عىل ذلك.

قمنا بالعديد من اإلصالحات ونحن مصممون عىل مواصلة ما نقوم به، وذلك من أجل شعبنا، وحتّى لو مل يطلب مّنا 
االتحاد األورويب أو أي مؤسسة أخرى إجراء هذه اإلصالحات، فنحن عازمون عىل مواصلة درب اإلصالحات. ونعرتض 
عىل تغيري قواعد اللعبة أثناء املباراة، فقوانني االتحاد األورويب معروفة، وعندما بدأت محادثات االنضامم كان عدد 
الفصول 15 فصالً، وبعد ذلك أرادوا رفع هذا العدد إىل 35 فصالً، وفُتحت الفصول للمحادثات، لكنها مل تُغلق بشكل 
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من األشكال، ولهذا السبب مل تُعقد قمة بني تركيا واالتحاد األورويب عىل مستوى الزعامء. واألن هل سيكون لنا موقف 
تجاه ازدواجية املعايري هذه؟، بالطبع إننا نقول الصواب وسنستمر يف ذلك، وعندما يكون األمر متعلقاً بانضامم دول 
أخرى إىل االتحاد هناك العديد من املعايري ال يتم ذكرها، لكن عندما يتعلق األمر مبحادثات انضامم تركيا، نجد وكأن 
املعايري تُخلق من الاليشء، وهذا األمر مل نقبله ولن نقبله. تركيا قامت بتفعيل تقويم العضوية التامة لالتحاد األورويب 
االتحاد  وفاء  أي مشكلة سوى عدم  نواجه  وال  للترشيعات،  واالمتثال  الفصول  مبناقشة  تام  بشكل  والتزمنا  حرفياً، 

األورويب بالتزاماته.

االتحاد األورويب أخل مبوثوقيته من خالل عدم إغالق فصول عضوية تركيا، واغتصابه حقنا يف حرية التنقل، وعدم 
وفائهم بالوعود التي قطعوها لنا حيال مسألة الالجئني. وال ندري إىل متى ستستطيع هذه املؤسسة التي بُنيت عىل 
أساس حامية مصالح وحقوق الدول األعضاء فيها، الحفاظ عىل استمرارية وجودها، يف ظل حالة عدم الثقة التي 
تحيط بها. لكن عىل الجميع أن يعلم، أّن تركيا لن تكون أول من ينسحب من املفاوضات التي تحولت إىل مرسحية. 

فاالتحاد يجب أن يقرر ويعلن للعامل موقفه من املحادثات، ونحن سننتظر بصرب إىل أن نسمع هذا القرار.

أصدقايئ األعزاء،

األزمات اإلنسانية الحاصلة يف منطقتنا وأماكن مختلفة من العامل، تجعلنا نواجه مسؤولياتنا تجاه أنفسنا واإلنسانية 
بشكل عام، وعىل وجه الخصوص، ألّن الدول الغربية تبدي حساسية بالغة حيال أمن ورخاء مواطنيها، لكن ولألسف 
فإن هذه الدول بعيدة عن إبداء الحساسية نفسها من أجل باقي العامل. علامً أننا نعيش يف زمن نتحدث فيه عن 
العوملة وتحول العامل إىل قرية. ولقد رأينا يف أمثلة عديدة، كيف أّن األحداث التي تجري خارج حدودنا، ال بد وأن 

يأيت يوم وتقرتب مّنا وتصل إىل أبوابنا.

النظام العاملي الحايل ال ميكن أن يستمر

التهديدات هي  اإلنسانية، سواء كانت هذه  التي تستهدف طأُمنينة  التهديدات  للكفاح ضد  التوّحد جميعا  علينا 
التنظيامت اإلرهابية أو تّجار املخدرات أو الذين ينتهزون الفرص الستغالل االقتصاد أو الذين يعبثون بالقوانني، من 
أشخاص أو مؤسسات. ففي حال قمتم باحتكار كافة اإلمكانات ألنفسكم وحّملتم التكاليف لآلخرين، فإّن هذا النظام 
ال ميكن أن يستمر، النظام العاملي الحايل ال ميكن أن يستمر. ألّن األمم املتحدة واملؤسسات الدولية األخرى، التي تشبه 

هيئة رقابة املؤسسات العامة، مل تنجح يف الدفاع عن حقوق املظلومني لألسف.

يف األيام املاضية تم قبول طلبنا بخصوص مسلمي الروهينغيا يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، وعقدت جلسة من 
أجل مناقشة الطلب. وكانت املشاركة يف الجلسة ضعيفة، فقد شارك رئيس جمهورية واحد، ورئيسا وزراء، وهذا األمر 
يدعو للتفكري، فهل ميكن بهذا الشكل الدفاع عن حقوق الروهنغيا. عرشات اآلالف من البرش ميوتون، و600 ألف 

آخرون يريدون االنتقال إىل بنغالديش، وكل ذلك ال يقابله سوى بيان إدانة.

أقولها بكل وضوح، تحدث يف إقليم أراكان مبيامنار إبادة، والذين يتحدثون عن اإلرهاب اإلسالمي ال يرون هذه اإلبادة، 
وال يسمعون عنها، إضافة إىل ذلك ال يوجد من يصف هذه اإلبادة بـ "اإلرهاب البوذي"، بل يستمرون يف مساعي 
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إظهار البوذيني عىل أنهم سفراء للنوايا الحسنة. يوجد يف ميامنار إرهاب بوذي. وألنني أقول ذلك فإنهم سيهاجمونني، 
ال يهمني هجومهم، فهناك أمر واقع، وإن مل ننقل ما نعلمه إىل من يجهل ما يحدث يف ميامنار، فإّن عرشات اآلالف 

بل مئات اآلالف الجدد من البرش، سيواجهون الفناء، ال ميكن أن نسمح بحدوث هذا األمر.

وأوجاع  بآالم  وشعرنا  أراكان،  إىل  توجهوا  االجتامعية،  والسياسات  األرسة  ووزيرة  خارجيتنا  ووزير  وأوالدي  زوجتي 
إخوتنا الروهنغيا، واآلن بإذن الله رئيس وزرائنا ونائبه ووزير البيئة والتطوير العمراين، سيزورون املنطقة، وسيقومون 

مببادرات من أجل املخيامت التي سنبنيها هناك.

إن البطء والعبء املايل الذي يشوب اآلليات البريوقراطية لألمم املتحدة فيام يخص تقديم املساعدات اإلنسانية، 
وتسليم  الضحايا.  مساعدة  أجل  من  وليس  املؤسسات  هذه  عمل  لخدمة  أنشئ  قد  النظام  بأن  االنطباع  يعطيان 
شؤون مجلس األمن الدويل الذي يعد القوة التشغيلية لألمم املتحدة، إىل الدول الخمس الدامئة العضوية فيه، يشل 
النظام العاملي ويجعله غري قادر عىل الحركة. فاليوم ال نستطيع أن نرى وجودا لألمم املتحدة يف املناطق التي تعاين 
من أزمات والتي يحتاج سكانها للمساعدات اإلنسانية. فالعمليات التي يجب أن تُنّفذ، يتم تأجيلها باستمرار ألنّها 
قد متس مبصالح إحدى الدول األعضاء يف مجلس األمن الدويل، واإلدارات الظاملة التي تستغل هذا الوضع، تواصل 

ضغوطها عىل املظلومني، وتوسع نطاق مامرساتها الظاملة.

ففي سوريا قُتل أكرث من مليون شخص خالل السنوات السبع األخرية، وبينام تحول هذا البلد إىل حلبة تقتتل فيها 
دول مختلفة وتنظيامت إرهابية متنوعة، فإّن األمم املتحدة ال تحرك ساكنا، هل رأيتم األمم املتحدة يف سوريا، وهل 
سمعتم لها صوتا هناك؟ أكرث من 3 ماليني سوري فروا من الحرب الدائرة يف بالدهم وأتوا إىل بالدنا، وهناك 5 ماليني 
آخرين يف دول أخرى. وال ميكننا أن نقول بأّن األمم املتحدة قدمت مساعدات لتسهيل حياة هؤالء الالجئني، فعىل 
سبيل املثال التمويل الذي وصل إىل الالجئني السوريني املوجودين يف بالدنا، يعادل 520 مليون دوالر فقط، بينام 

وصلت النفقات الرتكية مقارنة مبعايري األمم املتحدة، إىل 30 مليار دوالر.

اآلن مل  الروهنغيا، وإىل  يعيشها مسلمو  التي  اإلنسانية  املأساة  نفسها نجدها ظاهرة بشكل واضح حيال  املواقف 
نتمكن من إحصاء عدد الذين لقوا مرصعهم نتيجة الهجامت التي تحصل يف أراكان، والذين ميوتون أثناء فرارهم من 
ديارهم. ونشعر بخيبة أمل وحزن من اإلسهامات الضئيلة للمبادرات الدولية التي حدثت نتيجة ضغوط تركيا. فالعامل 

ال يستطيع تحّمل هذا القدر من الظلم.

دعونا كأمناء للمظامل نجعل العامل مكانا مناسباً للعيش

آهات املظلومني ال تشبه شيئاً آخراً، فهي ال تبقى يف األرض، بل تهز عرش الرحمن. لذا فإننا ندعو يف كل فرصة، إلعادة 
هيكلة املؤسسات الدولية التي تسعى لحل املشاكل املشرتكة لإلنسانية، عىل أساس الحق والعدالة. وسنقف وراء 

طلبنا هذا وسنستمر يف الدفاع عنه.

وأنتظر منكم أنتم )أمناء املظامل( أن تدعموا دعوتنا إلعادة هيكلة املؤسسات الدولية واإلغاثية،  تعالوا لنحّول العامل 
سويًة إىل مكان أكرث جامالً وُحسناً، ونجعله مالمئا للعيش أكرث، علينا توسيع دور الوساطة التي نقوم بها يف العالقات 
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بني اإلدارة واملواطن، ليشمل اإلنسانية والنظام العاملي بأرسهام، وإاّل فإننا سنبقى جميعاً تحت أنقاض النظام الذي 

سينهار، علينا أاّل ننىس ذلك.

أصدقايئ األعزاء،

األزمات واالشتباكات الحاصلة يف منطقتنا، باتت أكرث تعقيداً مع الخطوات التي تّم اإلقدام عليها يف سوريا وشامل 

العراق. فقرار االستفتاء املُتّخذ من ِقبل إدارة إقليم شامل العراق، ما هو إاّل مبادرة الغتنام الفرصة، نظراً لألوضاع 

التي متر بها البالد. فال ميكن قبول الخطوات الرامية لالنفصال، يف الوقت الذي نرى فيه العراق مجتمعاً ودولًة، بأمس 

الحاجة للوحدة واالتحاد والتضامن، أكرث من أي وقت آخر.

نحن كغرينا نحرتم مطالب وحقوق وأمن ورخاء إخوتنا األكراد يف شامل العراق، ال سيام أننا وقفنا إىل جانب إدارة 

كافة  لهم  وقّدمنا  أوقاتهم  أصعب  إىل جانبهم يف  ووقفنا  املطالب،  لتحقيق هذه  العراق يف مساعيها  إقليم شامل 

والرتكامن  العرب  حقوق  نحرتم  نحن  نفسه،  الوقت  يف  لكن  الخدمات.  تقديم  عىل  قادرين  يكونوا  يك  اإلمكانات 

واليزيديني والكلدانيني والرسيانيني يف العراق. وشامل العراق يعترب مساحة مشرتكة تعيش فوقها كافة هذه الشعوب. 

ومحاولة إخضاع تلك املنطقة لسيطرة مجموعة واحدة، ال تُعّد إاّل إنذاراً ببدء اشتباكات وآالم ومظامل ومجازر جديدة 

قد تستمر لسنوات طويلة.

وإدارة اإلقليم الحالية فشلت متاما يف تقاسم اإلمكانات والقوة الخاضعة لها مع املجموعات األخرى. وهذا األمر زعزع 

الثقة بها، وهذه الثقة ستتزعزع أكرث بعد إعالن االستقالل املزعوم. 

ال أحد ميكنه أن ينتظر مّنا السكوت وغض الطرف عن تشّكل أزمة جديدة ومنطقة اشتباك  قرب حدودنا. فلقد 

أفصحنا عن موقفنا يف هذا الخصوص رصاحًة وبشكل علني. وإننا نعترب االستفتاء يف شامل العراق الذي هو باألصل 

بشكل  العمل  يف  وسنستمر  نتائجه.  عن  النظر  بغض  امللغي  بحكم  السارية،  العراقية  والدساتري  للقوانني  مخالف 

يتناسب مع وحدة األرايض العراقية ووحدة مجتمعها.

تحدثت مساء أمس مع الرئيس اإليراين مطوالً، واستقبلت قبل يوم الوفد الذي أرسله وأبلغت الوفد وجهة نظرنا، 

باإلضافة إىل ذلك الدولة العراقية ال تقبل االستفتاء، واملحكمة الدستورية العراقية اتخذت قراراً ضّد االستفتاء، وهذا 

يعني أن االستفتاء باطل. 

ويف هذا الخصوص نُقدم عىل كافة الخطوات السياسية واالقتصادية واألمنية، وإيران أيضاً تُقدم عىل خطوات مامثلة، 

وخالل األسبوع الحايل سنعلن عن التدابري. وسنغلق كافة املعابر الحدودية، لرنى بعد اليوم ملن سيبيع اإلقليم الكردي 

يف العراق النفط؟ الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي األمر. سنستمر يف اإلقدام عىل خطواتنا بكل حزم وإرصار.  

الغريب يف األمر، أّن القرار الذي اتخذته إدارة اقليم شامل العراق، مل يجد من يدعمه أحداً، سوى إرسائيل.

منتلك اإلمكانات التي تخولنا االستمرار يف مكافحة األزمات ومواصلة تنفيذ مشاريعنا.
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بالنسبة لآلخرين، مجرد  التطورات  لن نسمح بتأسيس دولة أو عدة دول إرهابية يف سوريا، ميكن أن تكون هذه 
حمالت اسرتاتيجية، أما بالنسبة لنا، فنعتربها مسألة بقاء لدولتنا وأمتنا، وأقول هذا األمر مرة أخرى من هنا.

املسألتان السورية والعراقية تستحوذان عىل أهمية سياسية ودبلوماسية، لقد وضعنا أمامنا كافة الخيارات التي لن 
نرتدد يف استعاملها، ملواجهة التهديدات التي تحدق ببالدنا. ففي سوريا استطعنا تطهري مساحة واسعة متتد حتّى 
مدينة الباب، من التنظيامت اإلرهابية، واآلن نخطو خطوة جديدة لتحقيق الهدف نفسه، وإن استدعى األمر فلن 
نتواىن عن اإلقدام عىل خطوات مامثلة يف العراق أيضاً. ونحن مصممون وعازمون عىل االستمرار يف كفاحنا، حتّى يعم 

األمن واالستقرار والرخاء يف منطقتنا.

أصدقايئ االعزاء،

التحوالت والتغريات عادًة ما تكون مؤملة، ولكن رغم أملها فهي رضورية، وتركيا هي الدولة التي جّربت هذا األمر من 
خالل األحداث التي عاشتها عىل مدى السنوات الـ 15 األخرية. ونحن ندرك أّن التغيريات التي تحدث يف منطقتنا هي 
من النوع الذي يحدث مرة كل مئة عام . اآلليات التي استخدمت إلحراج دولتنا خالل القرن املايض، فقدت قيمتها 
خالل الفرتة الحالية. فمعظم األحداث التي نواجهها يف الداخل الرتيك وعىل املحافل الدولية، تهدف بشكل واضح إىل 
توجيهنا وقيادتنا وتسيرينا. إال أن شعبنا باستثناء قسم صغري ُمرِصٍّ عىل الجحود، يرى جيداً هذه األحداث، ويدعم 

حكومته ودولته من خالل التمسك بوحدته والحفاظ عىل تضامنه. 

وما يجب علينا نحن كإداريني، هو تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الذي قّدم شتى أنواع التضحيات.

تركيا دولة متتلك اإلمكانات التي متكنها من مكافحة األزمات وتنفيذ مشاريعها التنموية يف آن واحد، وبفضل هذه 
اإلمكانات، فإننا سنواصل مكافحة التنظيامت اإلرهابية ومواجهة الهجامت الدولية التي تستهدفنا من جهة، ومن 
جهة أخرى سنمىض قُدما بكل حزم وإرصار نحو تحقيق أهدافنا، وعىل رأسها األهداف االقتصادية. ويف هذا اإلطار 
نحاول جاهدين أن نرفع مستوى العالقة بني مواطنينا واإلدارة إىل أعىل املستويات. وهيئة رقابة املؤسسات العامة يف 

تركيا، تساعدنا كثرياً يف هذا الخصوص، وذلك من خالل فعاليتها التي تزداد يوماً بعد يوم.

بهذه األحاسيس أمتنى مرة أخرى ملؤمتر إسطنبول الدويل ألمناء املظامل وتأسيس اتحاد أمناء مظامل الدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي، والجتامع مجلس إدارة اتحاد أمناء مظامل الدول املطلة عىل البحر األبيض املتوسط، أن يعود 

بالخري للجميع، وأبارك كل من سعى يف تنظيم هذه الفعاليات.

أكّن لكم كل االحرتام وأودعكم باملحبة والسالم. 
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االجتامع الرابع ملجلس التعاون الرتيك اإليراين رفيع املستوى – 4 أكتوبر/ ترشين األول 2017

نرغب يف تقاسم تجاربنا يف مجال السياحة مع إيران

بأطيب  أحييكم  الوزراء،  السادة  األعزاء،  اإلسالمية  إيران  الجمهورية، ممثلو جمهورية  رئيس  السيد  األعزاء،  إخويت 
املشاعر. من دواعي فخري ورسوري، أن أترأس اليوم مع أخي العزيز روحاين، االجتامع الرابع ملجلس التعاون الرتيك 
اإليراين رفيع املستوى. وأمتنى أن تكون اجتامعات هذا املجلس، وسيلة إلزالة العقبات املوجودة أمام تعاون البلدين، 

وإليجاد حلول نهائية للمشاكل، وإبراز املشاريع امللموسة.

يف اللقـاء الـذي أجريتـه قبـل قليـل مـع السـيد روحـاين، ناقشـنا العالقـات الثنائيـة واملسـائل املصرييـة التـي تخـص 
منطقتنـا. عـىل صعيـد العالقـات الثنائيـة، فـإّن اسـتمرار الزخـم الـذي حظينـا بـه العـام املـايض، أمر يدعـو للرسور. 
يف الفـرتة األخـرية كثفنـا مـن لقاءاتنـا الثنائيـة الرفيعـة املسـتوى. فـوزراء الدولتـني يجـرون زيـارات متبادلـة بشـكل 
مكثّـف. ويف عالقاتنـا الثنائيـة حـدث أمـر ألول مـرة، حيث أجرى السـيد رئيـس األركان اإليراين عـىل رأس وفد، زيارة 
إىل بالدنـا. وكذلـك أجـرى رئيـس أركاننـا زيـارة إىل إيـران وهـو اآلن موجـود بيننـا. وإىل جانـب املسـائل التـي تخص 
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تعاوننـا التقليـدي، باتـت هنـاك خطـوات متبادلـة يتـم اإلقـدام عليهـا يف املجالـني العسـكري والدفاعـي، وهـذا أمر 
يدعـو للـرسور. وننتظـر مـن السـيد إسـحاق جيهانغـريي النائـب األول للرئيـس اإليراين أن يجـري زيـارة إىل بالدنا يف 
أقـرب فرصـة ممكنـة. ولقـد رُسرت عندمـا علمـت بـأّن رئيـس مجموعـة الصداقـة الربملانية الرتكيـة اإليرانية سـيزور 

طهـران بنـاء عـىل دعـوة نظـريه اإليراين.    

السيد رئيس الجمهورية،

إننـي سـعيد لوجـود رغبة لـدى الطرفني يف تعزيز العالقـات السياسـية واالقتصادية بينهام. لكن باإلضافـة إىل الرغبة، 
علينـا بـذل املزيـد مـن الجهـود واإلقـدام عـىل خطـوات ملموسـة، لـيك نفّعـل اإلمكانـات التجاريـة املوجـودة بـني 
دولتينـا. يجـب أن نعـرب عـن الحقيقـة يف أبسـط صورهـا. مـا زلنا بعيديـن عن هدفنـا يف رفع التبـادل التجـاري بيننا 
إىل 30 مليـار دوالر. فحجـم التبـادل التجـاري بيننـا خـالل السـنوات األخـرية يـرتاوح حـول 10 مليـارات دوالر. ومـام 
ال شـك فيـه أّن انخفـاض سـعر النفـط الـذي يحتـل مكانـة مميـزة يف تبادالتنـا التجاريـة، قـد أثـر عىل عـدم إمكانية 
تحقيـق الهـدف املنشـود يف التبـادل التجـاري. مـن الـرضوري اإلرساع يف اتخـاذ الخطـوات التـي مـن شـأنها تنويـع 

تجارتنـا وإكسـابها الزخـم املطلوب.

لعقوبات  طهران  فيها  تخضع  كانت  التي  الفرتة  يف  حتى  إيران،  يف  فعالياتها  زيادة  عىل  الرتكية  الرشكات  شجعنا 
اقتصادية. وما زلنا مستمرين يف تشجيع رشكاتنا، وننتظر من الجانب اإليراين الخطوة نفسها. وميكننا أن نتشارك 
للعمل يف دولة ثالثة. ولقد علمت أّن حرضتكم )الرئيس اإليراين( أصدرتم تعليامتكم للوزراء املعنيني يف حكومتكم، 
بشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني األجواء االستثامرية بهدف جذب االستثامرات الخارجية إىل البالد، وأوصيتم 
بعقد االتفاقات الالزمة للوصول إىل أسواق التصدير. أمتنى أن تخلق تعليامتكم هذه مناخاً لتقوية عالقاتنا التجارية 

واالقتصادية. 

علينـا أن نزيـل العقبـات التـي تعـرتض طريق املسـتثمرين ونتخـذ التدابري الالزمة لتسـهيل التجارة واالسـتثامرات. 
وعلينـا أن نشـجع رشكاتنـا أكـرث إلجـراء اسـتثامرات متبادلـة. وإننـي عىل ثقـة بأّن قطاع املقاوالت سـوف يسـاهم 
خـالل الفـرتة القادمـة بشـكل إيجـايب يف مسـاعي إيـران لتحديـث بنيتهـا التحتيـة. واتفاقيـة التجـارة التفضيليـة 
تعـّد مـن اآلليـات املهمـة لتعزيـز عالقاتنـا التجارية. ويف هـذا الخصـوص علينا تقييـم تعاوننا التجـاري وفق نظرة 
اسـرتاتيجية وبعيـدة املـدى. علينـا إيـالء األهميـة لتوسـيع االتفاقيـة. ويف هـذا اإلطار نتمنـى أن تتكلـل املحادثات 

الجاريـة بنتائـج مرضية.

من جانب آخر سيكون من املفيد، اإلعالن عن التوصل إىل اتفاق حول تسهيل التجارة بني الجانبني، ويف هذا اإلطار 
ننتظر رأيكم يف نص مرشوع االتفاق الذي قّدمناه لكم.

اخرتنا طهران ليك تكون مقراً ألول مركز تجاري تريك يف العامل، وافتتاح أول هذه املراكز يف طهران، يعد مظهراً من 
الدعم  لتقديم  مستعدون  ونحن  إيران.  مع  إقامته  ننوي  الذي  املدى  البعيد  التجاري  بالتعاون  اهتاممنا  مظاهر 

املطلوب الفتتاح مركز إيراين مامثل يف بالدنا.
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علينا إزالة الصعوبات التي تعرتض قطاع النقل الربي بني البلدين

نحن يف تركيا نشجع بنوكنا العامة والخاصة عىل التعاون مع نظرائها يف إيران. وإنه مام يدعو للرسور سامع نبأ عمل 
البنك املركزي الرتيك ونظريه اإليراين عىل مرشوع اتفاق تبادل العمالت، إضافة إىل أّن رئييس البنكني املركزيني وقعا 

مذكرة تفاهم يف مجال التعاون التقني، وهذا أمر يدعو للسعادة أيضاً.

إن املشاكل التي تشوب مجال النقل الربي، ال تليق بروح التعاون القائم بيننا، فلم نستطع تحقيق تقدم يف هذا الخصوص، 
ومن غري املمكن تطوير عالقاتنا التجارية وتحقيق الهدف املنشود املتمثل يف رفع حجم التبادل التجاري بيننا إىل 30 مليار 
دوالر، قبل حل املشاكل املتعلقة باملواصالت. علينا إزالة التدابري الوقائية والعقبات التمييزية املتعلقة بهذا املجال. وأنتظر 

من وزيري مواصالت البلدين اإلرساع يف إيجاد حلول عادلة ودامئة للمشاكل التي يعاين منها قطاع املواصالت. 

وأعتقد أّن اللجنة املشرتكة للنقل الربي بني الجانبني، ستشكل منصة جيدة، لحل مشاكل املواصالت وإخراج هذه 
املسائل من أجندة الدولتني. وكذلك أيضاً فإننا مستعدون الستضافة اجتامع "مجموعة العمل املشرتك للنقل" الذي 

تفاهم بشأنه وزيرا مواصالت البلدين، يف العاصمة أنقرة.

أخي العزيز، 

التبادل  رفع حجم  ميكننا  الجامرك.  الربي، وهي  النقل  عن  أهمية  تقل  ال  أخرى  نقطة  هناك  املواصالت  مجال  يف 
التجاري بيننا، من خالل تحسني البنية التحتية للمعابر الجمركية وتطبيق نظام النافذة الواحدة. 

املعابر الجمركية لدى كال الطرفني يجب أن تعتمد يف عملها عىل أحدث األنظمة، وعلينا االستمرار يف العمل بشكل 
مننع فيه إلحاق الرضر برشكات نقل الجانبني. 

ويف مجال الطاقة نعتقد أّن رشكات الطاقة الرتكية بخرباتها وتجاربها، ميكنها أن تلعب دورا أكرب يف قطاع الطاقة بإيران 
وخاصة يف مجايل الطاقة املتجددة والهيدروكربون. ونهتم بالفرص املتوفرة يف مجال النفط والغاز والطاقة املتجددة بإيران.

ومع تطور تعاوننا يف مجال السياحة، فإّن روابط األخوة والصداقة ستتعزز بني شعبي البلدين. ونويل أهمية بالغة 
لزيادة عدد السياح األتراك إىل بالدكم التي تعترب مهدا للحضارات، كام أننا نويل اهتامما لزيادة عدد السياح اإليرانيني 
الذين يزورون تركيا. وإننا مستعدون للتعاون لتنفيذ مشاريع لتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة اإليرانية، بغية 
جذب أكرب عدد ممكن من السياح إىل إيران. ونرغب يف تقاسم تجاربنا وخرباتنا معكم. ويف هذا الصدد نوّد أن يعقد 
اجتامع اللجنة الفنية املشرتكة يف بالدنا. ويجب عىل الوزراء والبريوقراطيني املعنيني لدى الطرفني، أن يكملوا أعاملهم 

حول كل ما سبق وبكامل التفاصيل، قبل حلول موعد اجتامع اللجنة االقتصادية املشرتكة املقبل.

من جانب آخر فإّن إحياء اآلليات األمنية بني الجانبني، أمر يدعو للرسور، خاصة عند األخذ بعني االعتبار التهديدات 
املشرتكة يف منطقتنا، ونتمنى أن يعقد االجتامع الثاين ملجموعة التعاون والعمل املشرتك يف مكافحة الجرائم املنتظمة 
يف أقرب وقت ممكن. وخالل الشهر الجاري، سيستقبل مدير األمن الرتيك، قائد القوات األمنية اإليراين يف تركيا. وهذا 

أمر يسعدنا.
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السيد رئيس الجمهورية،

السادة الوزراء،

إثبات  املبادرات، من  املبادرات، ومتكنتا من خالل هذه  العديد من  وإيران  تركيا  اتخذت  األخرية،  السنوات  خالل 
والرخاء  السالم  القدرة عىل تحقيق  التي متتلك  النادرة  الدول  تركيا وإيران من  املنطقة.  تغيري مصري  قدرتهام عىل 
لشعوبها وشعوب املنطقة يف آن واحد. وهذه امليزة تتيح لنا العديد من الفرص، كام تحّملنا عىل عاتقنا مسؤوليات 
كبرية أيضاً. وبالتوازي مع تطوير عالقاتنا الثنائية، علينا اإلقدام عىل خطوات من شأنها حل مشاكل املنطقة وتحقيق 

الرخاء والسالم لشعوبها.

شكرا لكم. 
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خطاب أمام حشد جامهريي يف مدينة نويف بازار مبنطقة سنجاق يف رصبيا – 11 أكتوبر/ ترشين األول 2017

عازمون عىل اجتثاث منظمة "غولن" من البلقان

أيها  األعزاء.  إخويت  أخرى،  الذين جاؤوا من مدن  وأصدقايئ  بازار،  نويف  مدينة  أهايل  أحبايئ  أعزايئ سكان سنجاق، 
األبطال والشجعان، يا أهايل هذه املنطقة الرصبية الجميلة، أحييكم باملحبة واالحرتام. وانقل إليكم تحيات وسالم 80 
مليون مواطن تريك هم إخوة لكم. وأبعث تحيات من هنا إىل كافة مواطنينا الذين هم أبناء هذه البقعة الجغرافية، 

والذين قدموا خدمات لبالدنا يف مجاالت مختلفة.

عندما نتجول يف أصقاع البلقان، نشعر بصلة القرىب والدفء. وبهذه املناسبة أود أن أشكر بحضوركم، صديقي العزيز 
الرئيس الرصيب ألكسندر فوسيتش. ألنه جعلنا نشعر خالل زيارتنا إىل رصبيا، وكأننا يف منزلنا. واليوم تواجدنا هنا 
أمامكم مع الرئيس الرصيب، له مدلول كبري، كام أشكر السيد رئيس بلدية مدينة نويف بازار عىل التحضريات التي أعدها 

الستقبايل. هناك أغنية محلية جميلة ملدينة نويف بازار أود أن أكررها أمامكم:
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"عندما أنظر من القلعة

أرى مدينة جميلة جداً

نويف بازار وطني

هذه املدينة حبيبتي

جامل نهر رصقا

منبعه منطقة سوبوجاين

العامل يدرك أّن أجمل أثر فيه هو مسجد ألطون عامل

فرحة أهايل منطقة سنجاق التي تربطنا بهم روابط أخوة متينة وعميقة وقوية جداً، هي فرحتنا، وأحزانهم أحزاننا. 

هذه الوحدة التي نعيشها اليوم يف مدينة نويف بازار مبنطقة سنجاق، تظهر مدى تطلّع الشعوب والبلدان ملستقبل 

ميلء بالسالم والرخاء والسكينة. أثق بأّن القومية والعرقية يجب أاّل تفرقنا.

إخويت األعزاء،

املواطنون من أصول السنجاق يف تركيا واألقلية البوسنية يف رصبيا، يشكالن أهم جرس يصل بني البلدين. نرى جميعاً 

كيف أّن روابط العاطفة القوية املوجودة بيننا، تنعكس إيجاباً عىل عالقاتنا الثنائية. وخالل املرحلة املقبلة سنعمل 

عىل تعزيز هذه الروابط أكرث. وهذا ما أفكر به مع صديقي العزيز السيد فوسيتش.

أنّنا نحتل مكانة مميزة يف قلوبكم، وذلك من خالل تضامنكم مع تركيا ضّد محاولة االنقالب  لقد أظهرتم مجدداً 

الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/ متوز عام 2016. وال ميكنني أن أنىس موقف السيد فوسيتش الداعم لنا يف تلك 

الليلة. وتضامنكم معنا عرب دعواتكم. لقد أثبتّم للعامل أجمع أنتم يا أهايل منطقة سنجاق، أنكم إخوة حقيقيون لنا. 

وأنا عىل ثقة بأّن أهايل منطقة سنجاق سيستمرون يف الوقوف إىل جانب الشعب الرتيك يف مكافحة اإلرهاب. سنقتلع 

البلقان، كام نفعل يف بالدنا. ويف هذا الخصوص، فإن ثقتنا  الله جذور منظمة "غولن" اإلرهابية من دول  إن شاء 

واعتامدنا عىل السيد فوسيتش تامة. والسيد فوسيتش هو من أوائل الزعامء الذين أعلنوا دعمهم لنا ليلة 15 يوليو/ 

متوز املايض. ومبوقفه هذا أثبت للجميع أنه صديق حقيقي، أشكره مرة أخرى عىل هذا املوقف.

نحن كقادة عازمون عىل جعل منطقة البلقان مستقرة

إخويت األعزاء، 

شعوب هذه البقعة الجغرافية، كلكم إخوة لنا أينام كنتم سواء يف منطقة البلقان، أو يف تراقيا الغربية أو يف سلسلة 

جبال رودوب، أو بلغراد أو سنجاق. وكام نريد للبلدان األخرى االستقرار والسالم، نريد أيضا لرصبيا أن تكون موحدة 
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للتعاون مع رصبيا يف أي مكان ويف أي مجال. تركيا ستدعم كافة  وقوية ومرفهة. ولتحقيق ذلك نحن مستعدون 
الخطوات الرامية لنهضة منطقة سنجاق اقتصاديا واجتامعيا، وذلك عىل غرار الدعم الذي نقّدمه لنهضة باقي مناطق 
البالد. ونشجع رجال أعاملنا لالستثامر يف هذه املنطقة ويف عموم رصبيا. وإن فروع بنك خلق الرتيك املوزعة يف عموم 

رصبيا، تعد خطوة هامة عىل صعيد دعمنا للمنطقة.

ونود أن يكون هناك جزء من كمية اللحوم التي سنستوردها من رصبيا، من الحيوانات التي ترعى يف هضبة بيسرت.

ونبذل قصارى جهدنا لإلرساع يف تنفيذ مشاريع الطرق الربية والجوية التي تستحوذ عىل أهمية بالغة يف تحقيق 
التكامل التجاري بني منطقتنا ورصبيا والدول املجاورة. وبهذه املناسبة أردت أن أبرشكم هنا مع صديقي فوسيتش، 
عن طريق بلغراد – رساييفو. وإنني عىل ثقة بأّن هذا الطريق الذي يعّد مهامً بالنسبة ملدينة نويف بازار أيضاً، سيدخل 

حيز االستخدام خالل فرتة قريبة. وهذا الطريق سيكون جرس سالم وأخوة بني دول املنطقة.

إخويت،

نحن ننظر إىل كافة األعراق التي تعيش يف البقان، عىل أنهم إخوة لنا، سواء كانوا رصباً أو كرواتيني أو بوشناق أو 
ألبان. وقد عشنا معهم عىل مدى العصور السابقة، وسنتعاون مع هؤالء األصدقاء يف كافة املجاالت مستقبالً. وبالطبع 
عندما أقول هذا الكالم، فإّن ذلك ال يعني أننا نسينا املأساة التي حصلت يف البلقان يف املايض، نحن ال نصّوب االعتداء 

عىل حقوق أي مجتمع وأينام كان، ومل ندعم مثل هذه األخطاء.  

سكان منطقة البلقان هم الوحيدون الذين يدفعون مثن الفوىض والرصاع الذي ينجم يف منطقتهم نتيجة استفزازات 
القوى الخارجية. يأيت يوم ويرحل الجميع، لكن الذين اكتوت قلوبهم بالنريان يظلون هنا ويستمرون يف العيش جنبا 
إىل جنب. لذلك نقول لشعوب البلقان،  بقدر ما عملتم عىل تعزيز روابط األخوة والوحدة بينكم، بقدر ما تعززون 

قوتكم وتكونون يف أمان ورخاء.

نحن كقادة دول، عازمون عىل جعل منطقة البلقان مستقرة ومرفّهة. وإنني عىل ثقة تامة بأنكم أيضاً تحملون نفس 
األحاسيس.

لدينا الكثري مام يجب أن نفعله من أجل تطور وإغناء وتنمية رصبيا ومنطقة سنجاق التي تعترب من أهم أجزاء هذا 
البلد. ال تنسوا نحن دامئا بجانبكم. سنكون متحدين وأقوياء وأشداء وإخوة وأصدقاء. 
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 قمة مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية – إسطنبول – 20 أكتوبر/ ترشين األول 2017

 إن فتحنا الطريق أمام استخدام العمالت املحلية 
يف تعامالتنا التجارية فسنكون نحن الرابحني

السادة رؤساء وقادة الدول، السادة الوزراء، السيد األمني العام، السادة ممثلو املؤسسات الدولية األعزاء، أحييكم بأطيب 
األمنيات وأنا أفتتح القمة التاسعة ملجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية. وأقول لكم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأقول لكل ضيوفنا، أهال وسهال بكم يف تركيا وإسطنبول. وإنني أشعر بالسعادة والفخر الستضافة السادة األعضاء 
السبعة يف مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية املُمثّلة يف 3 قارات، يف مدينة إسطنبول التي تتميز بتاللها السبعة.

 يف بداية كالمي ال بد يل من أن أترحم عىل روح رئيس الوزراء الرتيك األسبق الربوفسور الدكتور نجم الدين أربكان 
الذي أسس مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية يف عام 1997. وأمتنى أن تكون الجنة مثواه يف اآلخرة. وأشكر كل 

صديق ساهم يف تعزيز قوة املجموعة خالل السنوات العرشين املاضية.
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ويف هذه الذكرى السنوية التي تستحوذ عىل قيمة معنوية خاصة بالنسبة لبالدنا وملجموعة الدول الثامين اإلسالمية، 
أشكركم أنتم أيها اإلخوة والضيوف األعزاء.  

أمتنـى أن يكـون اجتامعنـا هـذا الـذي نعقـده يف فرتة عصيبة جـداً نظراً للتطـورات اإلقليمية والعاملية، وسـيلة لنرش 
الخـري والفائـدة. وإن شـاء اللـه سـنتناول جميعـاً املواضيـع املوجـودة يف أجندتنـا، كـام أننا سـنقيّم املايض وسرنسـم 
خريطـة املسـتقبل. نيتنـا الخـري إن شـاء اللـه، وعاقبتنـا سـتكون خـرياً إن شـاء اللـه. وأمتنـى مـن الله أن ينـري دربنا، 

ويتـّوج مسـاعينا بالخري. 

إخويت األعزاء، 

إنني عىل ثقة بأنكم عىل علٍم باملبادئ األساسية التي تأسست عليها مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية قبل 
عرشين عاما من اآلن، وهذه املبادئ ُممثلة يف النجوم الست املوجودة عىل علم املجموعة. عندما تّم تأسيس املنظمة، 
تعهدنا بأن يعم السالم بدل الحروب، والحوار بدل االشتباكات، والعدالة والتنمية بدل ازدواجية املعايري، واملساواة 

بدل مفهوم العلو، والتقاسم بدل االستغالل، والحرية والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان بدل مفهوم الضغط.  

التطورات التي حصلت يف العامل خالل السنوات العرشين املاضية، أظهرت للجميع كم كنا محقني يف إبداء مخاوفنا 
آنذاك.  فقد شهدنا كلنا كيف تسببت الحروب واملامرسات اإلرهابية والكوارث الطبيعية بآالم كبرية خالل السنوات 
األخرية. ورأينا كيف أّن إخوتنا يف أفغانستان والعراق، وليبيا وسوريا وأراكان وإندونيسيا ونيجرييا، عاشوا معاناة كبرية.

النظـام العاملـي الحـايل الـذي تأسـس عقـب الحـرب العامليـة الثانيـة، والذي رُّسـخت قواعـده عقب الحـرب الباردة، 
ال يُطمـنئ أحـداً سـوى أقليـة صغـرية ضمنـت مصالحهـا. وقـد وصلنـا يومنـا هـذا ونحـن نـرى كيـف تتكـرر األزمات 

االقتصاديـة كل 10 سـنوات.

نحن كمجموعة الدول الثامنية اإلسالمية النامية، نتحكّم بالقارات الثالث

ال  االفريقية  القارة  يف  اإلخوة  من  الكثريين  هناك  أّن  إاّل  فيه،  اإلنتاج  وكرثة  العامل  يف  الرثوات  كرثة  من  الرغم  عىل 
يستطيعون توفري احتياجاتهم الرضورية. فغياب العدالة حول العامل ازداد بدل أن يرتاجع. وتهديد اإلرهاب ينترش 
التنظيامت  بني  متيز  فيها جهات  عصيبة  مبرحلة  منر  فإننا  ذلك  من  الرغم  وعىل  مسافة،  أو  بحدود  االعرتاف  دون 

اإلرهابية، وتصنفها بني تنظيم إرهايب جيد وآخر يسء.

وإىل جانب هذا، هناك جهات تحاول عامدًة إلصاق اإلرهاب باإلسالم، واإلرهابيني باملسلمني، وهذه الجهات تجعل 
من الجرائم التي ترتكبها قطعان القتلة مثل بوكو حرام وداعش وزعيم منظمة غولن اإلرهابية، آلة بيد أعداء اإلسالم. 
ألسنتهم وأديانهم وأعراقهم. ويصبح هؤالء  الجميع رغم اختالف  الهجرة واللجوء، يتم تهميش  ومن خالل مسألة 
هدفا لالعتداءات ويتعرضون لسياسات التمييز. فبدال من أن يقولوا كفى للعجز والجوع اللذين حوال البحر األبيض 
املتوسط إىل مقربة كبرية، هناك حديث عن ترك الناس للموت وسط البحار، وإغراق قواربهم، كوسيلة ملكافحة الهجرة 

غري القانونية. 
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إخويت،

هذا املشهد يعطي لنا الدرس التايل: أال وهو أن الحاجة إىل القيم واملبادي التي تدافع عنها مجموعة الدول الثامين 
اإلسالمية النامية، مل تنقص، بل زادت أكرث. ال سيام أّن املجموعة ليست عبارة عن دول تجمعت لحامية مصالحها 
فقط. بل هي تجسد طلب إقامة عامل يسوده العدل والرخاء واالستقرار. نحن أعضاء مجموعة الدول الثامين اإلسالمية 
النامية، نتمتع مبيزة رمبا ال تتمتع بها الكثري من الدول، وهي أننا نسيطر عىل بقع جغرافية مهمة، فنحن موزعون 
عىل ثالث قارات، ونتحكم بهذه القارات عرب موقعنا الجغرايف. ولدينا ثروات طبيعية وافرة، واألهم من ذلك كله أنه 

لدينا ُسبع الفئة الشابة واليافعة املوجودة يف العامل.

عندما أسسنا مجموعة الدول الثامين اإلسالمية كان نصيب الشخص الواحد من دخلنا القومي، بحدود 820 دوالرا، أما 
اآلن ولله الحمد فقد ارتفع هذا الرقم إىل 4 آالف و500 دوالراً. بالطبع هذا الرقم ليس كافياً، ويجب أن يزداد أكرث. 
معدل منونا االقتصادي سنوياً، والذي يرتواح عند حدود 6 %، أفضل من العديد من الدول الغربية. ولدينا تعاون يف 

العديد من القطاعات، أهمها التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة واملواصالت.

لكننا نعاين من عقبات وأزمات يف تفعيل اإلمكانات املتوفرة لدينا باملعنى الحقيقي، فنحن نويل أهمية كبرية لتسهيل 
التجارة ومنح تأشريات الدخول وتوقيع االتفاقيات الجمركية والتجارة التفضيلية والعمل بهذه االتفاقات. وبإذن الله 
يف حال متت املوافقة عىل كل هذه االتفاقات من ِقبل الدول األعضاء، وتّم تنفيذها، فإنني عىل ثقة بأّن حجم التبادل 
التجاري القائم بني دول األعضاء يف مجموعة الدول الثامين اإلسالمية، سريتفع من 100 مليار دوالر إىل 500 مليار 
دوالر. وبالنظر إىل ضخامة اقتصادنا الذي يصل إىل 3 تريليون و770 مليار، وعدد سكاننا الذي يبلغ 1.1 مليار نسمة، 

فإننا نالحظ أّن هذه املستويات من النمو تبقى ضئيلة أمام إمكاناتنا املتوفرة.

ميكننا التوّجه نحو اإلنتاج املشرتك يف العديد من القطاعات وعىل رأسها قطاع الصناعات الدفاعية. ولدينا إمكانات 
واسعة للتعاون يف مجاالت مختلفة مثل الزراعة والطاقة واملواصالت والتعليم. ولذلك علينا أن نكتشف نواقصنا، 

ونجدد أنفسنا، ونُقدم عىل خطوات من شأنها ترسيع عملية اتخاذ القرارات.

ال ميكن ملجموعة الدول الثامنية اإلسالمية أن ترتاوح يف مكانها، بينام العامل كله يتغري

ال ميكن قبول مراوحة مجموعة الدول الثامين اإلسالمية يف مكانها، يف وقت يتغري فيه كل يشء يف العامل. وإنني أرى أنه 
من الواجب علينا ضم أعضاء جدد وإقامة رشاكات جديدة. وعلينا االستفادة من إمكانات األغلبية النوعية واملُؤّهلة 

يف اتخاذ القرار، بدال من التصويت الجامعي. ال سيام أّن النظام الحايل يتسبب يف إضاعة وقتنا وهدر طاقتنا.

ويف حال متكّنا من تفعيل صندوق دعم املشاريع يف أرسع وقت ممكن، فإّن تأثري املجموعة سيزداد أكرث، ونحّول 
مجموعتنا إىل منظمة فعالة وموجهة نحو املشاريع.

ويف حال استطعنا فتح الطريق أمام استخدام العمالت املحلية يف التبادالت التجارية القامئة بني بلداننا، فإننا نكون 
قد أحدثنا ثورة يف تاريخ مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية. فال داعي ألن نضع اقتصاداتنا تحت ضغط الدوالر 
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والعمالت األجنبية. وصدقوين إن بدأنا باستخدام العمالت املحلية يف تجارتنا، فسنكون نحن الرابحني. وخالل فرتة 
ترؤسنا للمجموعة نخطط لعقد اجتامع بني البنوك املركزية للدول األعضاء، بهدف دراسة إنشاء غرفة للتبادل التجاري 

عن طريق العمالت املحلية. 

إرشاك  وعلينا  املجموعة،  اجتامعات  يف  املشاركة  مستوى  رفع  النامية،  اإلسالمية  الثامين  مجموعة  دول  نحن  علينا 
القطاع الخاص يف فعالياتنا. ونبذل قصارى جهدنا لجعل املجموعة أكرث عطاًء وفعالية وقوة.

العام  األمني  وأهّنئ  وصرب.  بنجاح  املجموعة  رئاسة  اآلن  إىل  تولت  التي  باكستان  دولة  أشكر  حديثي،  ختام  ويف 
للمجموعة محمد موسوي وكافة العاملني معه. وأمتنى النجاح والتوفيق للسيد جعفر كوشاري األمني العام الجديد 

الذي سيتوىل مهامه الحقاً. 

أشكركم فردا فردا عىل مشاركتكم، وأحيي قدومكم بكل احرتام ومحبة.
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 إحياء ذكرى رحيل الرئيس البوسني األسبق عيل عزت بيغوفيتش، والتعريف مبسلسل "عيل"

أنقرة – 2٣ أكتوبر/ ترشين األول 2017

 لن أنىس أبدا وصية بيغوفيتش الذي قال يل

"احِم بوسنتي وحافظ عليها"

السادة  البوسنة والهرسك، الضيوف األعزاء،  الرئايس يف  العزيز، السيد بكر عزت بيغوفيتش عضو املجلس  صديقي 
أحييكم  والسادة،  السيدات  املستقبل،  الذين هم ضامن  الشباب  إخويت  األكارم،  اإلعالم  الفنانون، ومنتسبو وسائل 

بأطيب التحيات واملحبة.

إنني أشعر بالفخر الستضافتكم أنتم أصدقاء عيل، يف هذا اليوم القيّم، هنا يف املجمع الرئايس الذي يُعترب بيت الشعب.

يف بداية حديثي ومبناسبة الذكرى الرابعة عرشة لوفاة الرئيس البوسني األسبق عيل عزت بيغوفيتش الذي صادف 
قبل يومني، أود أن أترحم عىل روح هذا الزعيم الحكيم املؤسس للبوسنة والهرسك، وكذلك أود أن أترحم عىل روح 
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الصحفي عاكف إمره الذي انتقل إىل رحمته تعاىل يف مايو/ أيار املايض، فهذا الصحفي كان يعشق البوسنة. وأرجو من 

الله أن يدخلهام جناته. ومن هنا أعزّي مرة أخرى أرسة بيغوفيتش وكافة الشعب البوسني.

يقول رسولنا محمد صىل الله عليه وسلم يف حديثه "العلامء ورثة األنبياء وإّن األنبياء ال يورّثو دينارا وال درهام إمنا 

ورثوا العلم". ووفاة عالٍِم واحٍد كوفاة العامل بأرسه، وهذه األقوال الحكيمة تنطبق عىل شخص املرحوم عيل عزت 

بيغوفيتش. ألن بيغوفيتش مل يكن رجل سياسة فقط، ومل يكن مفكراً فقط ومل يكن رجل عمل فحسب، بل كان يجمع 

كل هذه الصفات وأكرث من ذلك يف شخصه.

وقد دخل يف ريعان شبابه إىل السجن ألنه مسلم ويفكر كام ينبغي ملسلم أن يفكر، وهناك صاغ وكّون أفكاره. هذا 

الرجل كان يضع البوسنة يف نصف قلبه بينام يضع العامل اإلسالمي من املغرب إىل إندونيسيا، ومن تركيا إىل الجزائر، 

يف النصف اآلخر.

يف سبعينيات القرن املايض، ويف تلك الفرتة القامتة، جّسد عيل ثقة متزايدة بالنفس كجبل إغامن، من خالل صياغته 

للبيان اإلسالمي، وكان جنديا شجاعا يف امليادين، وأباً حنونا ألرسته، وصديقاً عزيزا ألصدقائه، وقائداً حكيامً قاد شعبه 

نحو االستقالل. 

وتحدياً للذين يطلقون أحكاما من حصونهم وقالعهم، كان عيل يتواجد يف الساحات وهو يرتدي زيه العسكري. ونحن 

نتذكر عيل من خالل املقولة التالية "املستعد للموت ينترص دامئا عىل غري املستعد للموت". نحن نعرفه من خالل 

قوله "أيها الخاضع )لله( أنت متثل اإلسالم"، نحن نعرف عليًّا من خالل وصيته "ال تركضوا وراء االنتقام، بل ابحثوا 

عن العدالة لكن ال تنسوا مطلقا ما يُفعل بكم". نحن ندرك عليًّا من خالل رصخته " أقسم بالله العيل القدير أننا لن 

نكون عبيدا ألحد"، وبقوله "عىل البوسنيني أن يشعروا بالحرية يف بالدهم، وأاّل يخشوا سوى الله، وليكونوا فخورين 

بأنفسهم، وليعملوا كثرياً، وليقولوا الحقائق". نتذكر هذا الرجل العظيم من خالل ما كتبه قبل وفاته بعدة أيام

ً قف صامدا

كيف تقف مطأطئ الرأس تحت النجوم

اذهب من أي طريق شئت

ففي النهاية ينتظرك املوت

وكل يشء ينتهي بالكارثة

وأنت أيضا ستموت

والدنيا كلها ستموت

لذا قف صامداً
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كام أننا نتذكره عندما ألقى املوت بظالله عىل وجهه، ويف أواخر لحظاته مسك بيدي، وقال يل "احم يل بوسنتي، 

وحافظ عليها"، وهذه األمانة ال ميكن لنا أن ننساها أو نفرط بها. لقد علمت مبرض هذا الزعيم الحكيم وأنا عىل منت 

الطائرة يف طريقي إىل تركيا قادما من فيينا. حينها أمرت قائد الطائرة بالنزول إىل رساييفو، وعندما نزلنا إىل رساييفو 

توجهت مبارشة إىل املستشفى، وكان أخي بكر عزت بيغوفيتش هناك. دخلت إىل غرفة عيل عزت بيغوفيتش، حينها 

مسك بيدي وقال يل "هنا يعيش أوالد الفاتح، احم يل بوسنتي وحافظ عليها". إن شاء الله سنستمر مع إخوتنا هناك 

يف حامية البوسنة والعمل عىل رفعها إىل أعىل املستويات. بالطبع حينها أوصاين عيل عزت بيغوفيتش ببعض الوصايا 

السياسية واالسرتاتيجية الهامة، لكن ليس من الالئق أن أفصح عن تلك التوصيات هنا. علينا أن نحافظ عىل مرياث 

عيل السيايس واالجتامعي والعلمي.

واليوم وعرب هذه املراسم نشهد جميعا مرة أخرى لخضوع عيل لله، ولشجاعته و حكمته وإميانه. وأهّنئ إدارة قناة 

"يت آر يت" عىل إنجاز مسلسل حول هذا الرجل الحكيم. وإنني عىل ثقة بأّن هذا املسلسل الذي هو نتاج عمل دؤوب 

ومكثّف، سيكون وسيلة لتعرّف رشيحة كبرية عىل عيل عزت بيغوفيتش. وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نحافظ عىل 

مرياث عيل السيايس واالجتامعي والعلمي، خاصة يف هذه األيام العصيبة التي منّر بها.

إخويت األعزاء، 

كل مخلوق مصريه الفناء، عندما يحني الوقت ال بد أن يذوق املوت. لكن وإن رحل من هذه الدنيا، فإّن اإلنسان 

يعيش من خالل األثر الذي يخلّفه وراءه، وعرب هذا األثر يُتَناقل ذكر اإلنسان من جيل إىل آخر. وعىل الرغم من مرور 

العصور واألزمان، فام زال هناك العديد من الكتب التي تنري دربنا. ولو مرت السنني فإّن هذه الكتب ال تصبح قدمية، 

وهناك أشعار تُدفّئ داخلنا كلام قرأناها. هناك أشخاص يُعّدون مصدر إلهام لنا، استطاعوا ملء تاريخ عمرهم القصري، 

وعيل عزت بيغوفيتش، واحد من هؤالء الشخصيات.

ومن الطبيعي، أنه ليس من السهل تعريف ميزات وخصائص مثل هذه الشخصيات بعدة كلامت. لكن كل إنسان 

لديه خاصية يتميز بها عن باقي خصائصه، وتكون هذه الخاصية املميزة لديه، مبثابة عالمته الفارقة. وبالنسبة يل فإّن 

أكرب أثر لعيل عزت بيغوفيتش هو "البوسنة والهرسك"، واألصالة هي أهم ما ورّثه. ويف كل موقف وقول لبيغوفيتش، 

تالحظ الوقار والتواضع والثقة الذي يتحىل بهم املسلم. وعىل الرغم من عنف الشيوعية التي تعرض لها بيغوفيتش 

منذ نعومة أظفاره، فقد عاش هذا الرجل 78 عاماً، كام يليق مبسلم. فلم يستغن عن إميانه وال عن حضارته وال عن 

هويته البوسنية. ومرّت عليه فرتات مل ميتنع فيها أبداً عن انتقاد ومحاسبة نفسه بأشد العبارات. ومل يحرص كفاحه 

املبارك ضمن أسوار القومية. مل ينحن أمام الغرب، وكان أصيالً إىل درجة أنه فضل املوت عىل أن يكون شبيههم. ال 

سيام أّن بيغوفيتش كان يعترب الحرب عبارة عن كفاح، وال يتم خسارتها عند املوت، إمنا عندما يتشبه املرء بأعدائه.

الغرب،  أمام  باستعداد  الوقوف  يعترب  بيغوفيتش  كان  فقد  بيننا،  املوجودة  املزعومة  املثقفة  النخبة  عكس  وعىل 

والسعي للظهور لطيفاً أمام األسياد الغربيني، إهانة لشعبه. ولقد صاح بالحقيقة عندما قال مقولته الشهرية "إنني 

مسلم أورويب" و"عندما أذهب إىل أوروبا ال أُطأِطئ رأيس إىل األمام. ألننا مل نقتل أطفاالً ونساًء وشيوخاً".
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ولعل ما عاشه وما شهده يف حياته، كان السبب الكامن وراء شجاعة ورصاحة بيغوفيتش تجاه الغرب، فخالل مسرية 

حياته التي استمرت 78 عاماً، تعرض للسجن والضغوط والحروب، وكافة املآيس التي ميكن للمرء أن يتعرض لها. فقد 

رأى السجن والحرب، وهذه املآيس مبثابة الطينة األساسية ألصالته.

ففـي قلـب أوروبـا املتحـرّضة وأمـام أنظـار العـامل، تعـرض مئـات اآلالف مـن شـعبه عـىل مدة ثالثـة أعـوام ونصف، 

للقتـل الوحـيش. فمدينـة رسبرنيتسـا شـهدت واحـدة مـن أبشـع أنـواع اإلبـادة الجامعيـة يف التاريـخ. فقـد أعلنـت 

األمـم املتحـدة هـذه املدينـة منطقـة آمنـة واحتمـى فيهـا املدنيـون وكان معظمهـم مـن األطفـال والنسـاء، لكـن 

الجنـود الهولنديـني سـلّموا حينهـا 8 آالف و372 شـخصاً ألكلـة لحـوم البـرش. فهل سـمعتم صوت الغـرب حيال هذه 

األحـداث؟ ال مل يصـدر منهـم أي صـوت. وهـل مـا زالـت أكلـة لحـوم البـرش عـىل قيـد الحيـاة؟ نعـم هـم عـىل قيد 

الحيـاة. واليـوم هـل رأينـا أكلـة لحـوم البـرش يف هولنـدا قبيل االسـتفتاء الذي سـيجري يف تركيـا؟ نعـم رأيناهم. فقد 

هاجمـوا وزيرتنـا. وتركـوا الـكالب يهاجمـون إخويت األتـراك. وهذا يعنـي أّن ظاهرة أكلـة لحوم البرش مسـتمرة دون 

انقطـاع. هـل ميكـن أن يحـدث مثـل هـذا العار؟، هـذا العار يعكس شـخصيتهم ومزاجهـم. املسـلم ال يفعل أي يشء 

مـاّم فعلـه هـؤالء. ألن املسـلم ال يظلـم، ال يسـتطيع أن يظلم.

أوروبا ماتت يف البوسنة وطُمرت يف سوريا

الدميقراطية وحقوق  األخرى يف  للدول  دروسا  يعطون  للذين  والدموي  املظلم  الوجه  يرى  كان  فرصة  كل  عيل يف 

اإلنسان والحريات. لكن وعىل الرغم من كل هذا فهو مل يتخل عن رشف الحقيقة ألي حساب أو مناورة دبلوماسية.

مل يستغن عن موقفه اإلسالمي أبداً. ومل يسَع وراء االنتقام رغم املعاناة واملآيس والظلم والعنف الذي عاىن منه هو 

وشعبه. ومل يأذن لعواطفه بأرس عقله. 

إشعال الحرب سهل، لكن السالم أصعب بكثري. فمن أجل السالم يلزم وجود العقل والتضحية والرؤية املستقبلية 

واألهم من هذا كله روح قادرة عىل الصفح والعفو. بيغوفيتش مل يتوان لحظة عن تقديم هذه التضحيات من أجل 

سالمة واستقرار البوسنة. هذا الرجل بصفته القائد، عندما سار أمام شعبه وعندما جلس عىل طاولة السالم يف دايتون، 

اختار دامئا ما هو أصعب. عيل قال عن دايتون ما ييل "عيّل أن أقبل"، نعم اآلن هناك بوسنة مكونة من ثالثة أجزاء، 

وأعرف االزمات التي يعانون منها، وأمتنى أن يُعاد دايتون إىل الطاولة مجدداً وتُزال األزمات. وعىل الرغم من األزمات 

واملشاكل، فإّن البوسنة والهرسك تعّد مثرة للنجاحات والرؤية الواسعة التي كان يتمتع بها عيل عزت بيغوفيتش. 

أصدقايئ األعزاء،

إنني عىل ثقة بأن هناك أشياء كثرية يجب أن نتعلمها من حياة وسياسة ومواقف وأصالة عيل عزت بيغوفيتش. وعلينا 

نحن سواء كنا رجال دولة، أو طالبا أو أكادمييني أو عساكر، أن نُدرك بشكل جيد مرياث عيل عزت بيغوفيتش. ألن 

حياة عيل عالمة ووثيقة بالنسبة لنا جميعاً. الرصاع الذي وهب عيل حياته من أجله، مستمر إىل يومنا هذا أيضاً. ولو 

تغري الزمن، ولو تغري املكان واألشخاص، لألسف فإّن آالم مامثلة توجد اليوم أيضاً. 
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ما الفرق بني األحداث التي نشهدها منذ 7 سنوات عند الجارة سوريا، واألحداث التي جرت قبل 25 سنة يف البوسنة؟. 
املشاهد نفسها تتكرر األمل نفسه، الوجع نفسه، فال يشء مختلف. اإلمربياليون والذين يتغذون عىل دماء الشعوب 
مستمرون يف االستعامر. ما الفارق بني ازدواجية املعايري التي كانت متّبعة باألمس تجاه البوسنيني، وازدواجية املعايري 
التي تُطبّق اليوم تجاه السوريني املظلومني. الذين مل يروا الوحشية التي حصلت يف البوسنة، أليسوا هم أنفسهم الذين 
يتجاهلون الوحشية الحاصلة يف أراكان؟. الذين مل يرفعوا أصواتهم من أجل مجزرة رسبرنيتسا يف املايض، يتغاضون عن 
املجازر التي تحدث اليوم يف حلب وحامة والغوطة. الذين مل يحركوا ساكنا حيال مقتل النساء واألطفال بكل وحشية 
يف البوسنة، يتبّنون اليوم مواقف مشابهة حيال إرهاب البوذيني يف ميامنار. الذين أفسحوا املجال للقتلة آنذاك، هم 
أنفسهم الذين يزّودون التنظيامت اإلرهابية بالسالح. باألمس كانوا يرون الدميقراطية واإلرادة الشعبية والحرية كثرية 

عىل البوسنيني، واآلن يرون هذه األشياء كثرية عىل السوريني والفلسطينيني والليبيني.

ولو تغري الظامل واملظلوم، فإّن الذين يتفرجون عىل الظلم من الرشفات مل يتغريوا. فأوروبا ماتت يف البوسنة، وطُمرت 
يف سوريا. أجساد األطفال األبرياء يف السواحل تعترب مبثابة حجر ملقربة الحضارة الغربية.

أوروبا بدون تركيا مصريها العزلة والعجز 

لألسف فإّن القيم األوروبية القدمية، تّم العبث بها وتغييبها خالل السنوات السبع األخرية، من ِقبل أصحاب هذه 
استمر  العامل. وأخىش يف حال  البرش حول  مليارات  نظر  اليوم فقدت مصداقيتها يف  أوروبا  أقولها برصاحة،  القيم. 
العرقي  التمييز  اليوم. ومن خالل تصاعد ظاهرة  بكثري من هذا  أسوأ  املستقبل  يكون  أن  الحايل،  السيايس  املشهد 
وزيادة التفرقة وتعاظم قوة األحزاب النيونازية إىل درجة املشاركة يف حكومات بعض الدول، فإّن أوروبا تنحدر نحو 
الكارثة. مستقبل القارة األوروبية التي تقيض عىل مبادئها بيدها، يبدو مظلامً. فاملشهد الحايل يستحرض سيناريو يوم 
القيامة بالنسبة ملستقبلنا. بالطبع فإّن الساسة واألكادمييني والفنانني األوروبيني هم الذي سيعيقون زيادة سوء هذا 
الفنانني هم قدوة  الفنانني املوجودين داخل هذه الصالة. ألّن  الوضع. ولذلك فإّن مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق 
املجتمع. فمواقفهم ورسائلهم ستوثر عىل كافة الشباب. نحن يف تركيا نقول بوضوح ورصاحة ما نعرفه صحيحاً من 
أجل أمن مواطنينا واملسلمني أوالً، ومن ثم من أجل رفاه جميع شعوب أوروبا، وكام كان يفعل بيغوفيتش، فإننا ال 
نضحي بالحقائق من أجل الحسابات. وننتظر من القادة األوروبيني التخيل عن استهداف تركيا والعودة إىل العقل 
السليم والتهدئة. فتصعيد ظاهرة عداء األجانب ال يفيد أحداً. وال ميكنكم اعتالء السلطة من خالل معاداة اإلسالم. 

الداخلية. تركيا ليست يف حاجة إىل  القارة األوروبية من دون تركيا لن يكون إال العزلة والعجز والرصاعات  مصري 
أوروبا، بل إّن أوروبا بحاجة لرتكيا، ولو مل يرغب األوروبيون برؤية هذه الحقيقة، إاّل أّن الوصفة الطبية للمشاكل 
التي تتعمق باستمرار موجودة يف تركيا ويف عضوية أنقرة التامة يف االتحاد األورويب. لكن أقولها وأشدد عىل ذلك 
"تركيا لن تفرّط بشخصيتها وقيمها وعزّتها من أجل العضوية". نحن لسنا لعبة يف يد أحد، مل نكن كذلك ولن نكون 
يف املستقبل. ألننا أمة مثل البوسنيني، كتبنا التاريخ بدمائنا، وقّدمنا خرية شبابنا للرتاب، مقابل الحرية. فالذين يظنون 
أنهم يستطيعون أرس تركيا من خالل التهديدات، هم جهلة ال يعرفون عن تاريخهم شيئاً. والذين يعتقدون أنهم 

يستطيعون إركاعنا عرب العقوبات، سيدركون قريبا مدى الخطأ الذي وقعوا فيه.
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وكام أقول دامئاً، لن ننسحب ولن نرتاجع ولن نفسح املجال لألالعيب الرخيصة، ولن ننجر وراء استفزازات السياسيني 
الذين ال يعرفون أنفسهم، ولن نفرط بعزتنا الوطنية وهدفنا االسرتاتيجي. وإن شاء الله أنا عىل ثقة بأننا سنقطف مثار 
صربنا. وكام خرجت أمتنا مرفوعة الرأس من كل امتحان، فإنني عىل ثقة بأننا سُنفشل محاولة الحصار هذه. لكن يف 

هذه املرحلة وكام قال بيغوفيتش "الذي سنتذكره ليس صوت عدونا، إمنا سكوت أصدقائنا". 

ويف نهاية حديثي، أتذكر عيل عزت بيغوفيتش يف ذكرى وفاته الرابعة عرشة، بالحزن والرتحم واإلجالل، وأترحم عىل 
كافة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقالل البوسنة، وأشكر وأبارك قناة "يت آر يت" إلنجازها مثل هذا 
املرشوع القيّم. وأشكر ايضاً كل من شارك يف إنجاز مسلسل "عيل" من فنانني ومصورين وسائقني. وبإذن الله فإنني 
عىل ثقة بأّن املسلسل سيحظى باهتامم شعبنا وخاصة فئة الشباب. فليكن الله عونا لنا أوّدعكم بكل محبة وسالم.
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حفل افتتاح مرشوع خط سكة الحديد )باكو-تبلييس-قارص( – باكو/ أذربيجان – ٣0 أكتوبر/ ترشين األول 2017

 هذا املرشوع الذي يعترب نتاج عزمنا ورؤيتنا
هو نجاح مشرتك لنا جميعا

السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الوزراء، السادة الضيوف، أحييكم بأطيب التحيّات. بدايًة أود أن أشكر صديقي 
العزيز إلهام علييف ومؤسسات أذربيجان التي تحتضن مثل هذه الفعالية الهامة، عىل حسن الضيافة. ورؤساء وزراء 
كازاخستان وجورجيا وأوزبكستان، الذين يشاركوننا فرحتنا وحامسنا اليوم. وأشكرهم عىل قدومهم ومشاركتهم يف هذا 

الحفل. وإنني فخور الجتامعي بكم أنتم أيها اإلخوة واألصدقاء، هنا ومبناسبة افتتاح خط حديد باكو تبلييس قارص.

نخطو اليوم خطوة هامة وقيّمة بشأن مستقبلنا، ومن خالل هذا الحفل، قمنا بافتتاح حلقة مهمة من حلقات مبادرة 
مرشوع طريق الحرير الجديد الهادف إىل ربط القارة األسيوية باألوروبية واإلفريقية. ومع انطالق الرحلة األوىل عرب خط 
حديد باكو تبلييس قارص، تكون املرحلة األهم من مرشوع الحزام األوسط قد أُنجزت. وبهذا نكون قد أعلّنا إنشاء خط 
حديدي مبارش يصل بني لندن والصني. هذا املرشوع هو نتاج وأثر إرصارنا ورؤيتنا املستقبلية، ونجاح مشرتك لنا جميعاً.
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إخواين األذريني يقولون املثل الشعبي "البصل املُر الذي يُؤكل بعرق الجبني، ألذ من العسل الذي يؤكل بالرجاء". وهذا 

املرشوع تم إنجازه بجهد كبري وتضحية وعرق جبني، ولهذا فهو ذو قيمة عالية. باسمي وباسم شعبي أمتنى أن يعود 

املرشوع بالخري عىل املنطقة برمتها، وأشكر كل من ساهم يف إنجازه.

إخويت األعزاء،

نحن نعيش يف بقعة جغرافية اسرتاتيجية، تعترب قلب العامل، فمنطقتنا متتلك إمكانات عظيمة يف قطاعات التجارة واملواصالت 

والسياحة والطاقة. ويف تركيا ومن خالل االستثامرات التي قمنا بها خالل السنوات الخمسة عرش املاضية، نكافح من أجل 

تفعيل هذه اإلمكانات. وإىل يومنا هذا قمنا بافتتاح العديد من املشاريع التي تعّد متممة ملرشوع خط الحديد باكو 

تبلييس قارص. وميكننا أن نقول بأّن مشاريع مثل خط ميرتو مرمراي، وإنشاء خطوط القطارات الرسيعة، وتجديد الخطوط 

املوجودة، وإنشاء الجرس املعلق الثالث يف إسطنبول والذي مير من منتصفه خط حديدي، تعّد بعض تلك املشاريع املتممة. 

االستثامرات التي قمنا بها، جعلت مرشوع باكو تبلييس قارص، أكرث جذباً وفعالية. وعرب ميناء آالت األذرية، مل نربط 

هذه البلدان الثالثة فقط، بل ربطنا كافة جمهوريات آسيا الوسطى مع طرق النقل الغربية. وكذلك نربط تركامنستان 

بالقارة األوروبية عرب ميناء تركامن بايش، وكازاخستان مع أوروبا عرب ميناء أكتاو.

وستكون القدرة االستيعابية ملرشوع خط حديد باكو تبلييس قارص، مليون مسافر يف العام الواحد، وحمولة بضائع 

يصل وزنها إىل 6.5 مليون طن. ويف عام 2034 سرتتفع قدرة الخط إىل ثالثة ماليني مسافر و17 مليون طن من الحمولة. 

وأهمية املرشوع تنبع من كونه يقّدم أفضل اإلمكانات لناقلينا ويساعدهم عىل توفري الوقت واملسافة يف طريق الحرير 

التاريخي. ومع دخول كافة خطوط قطاراتنا الرسيعة حيز االستخدام، ستصل الحموالت املنطلقة من الصني خالل مدة 

ترتاوح بني 12 إىل 15 يوماً، إىل القارة األوروبية، وذلك بفضل خط حديد باكو تبلييس قارص، مرورا بالحزام األوسط. واآلن 

يصل مقدار الحمولة املتجهة من الصني نحو أوروبا، أكرث من 240 مليون طن، ويف حال تم نقل 10 % من هذه الكمية 

عرب الحزام االوسط الذي يعرب من بلداننا، فإّن هذا يعني أّن 24 مليون طن من الحمولة اإلضافية، ستُنقل عرب بلداننا.  

الضيوف األكارم،

ال بد أن عائدات مثل هذا املرشوع عىل منطقتنا لن تقترص عىل الجانب االقتصادي فقط، فاملرشوع سيساهم سياسياً 

يف نرش السالم واالستقرار واألمن، واجتامعيا سيجلب الرخاء، وإىل جانب نقل املسافرين والبضائع، فإّن الخط سينقل 

أيضاً العلم وهذا سيساهم يف رفع مستوى النهضة البرشية يف بلداننا. ويف حال استمرار التضامن والتعاون القائم بني 

دولنا التي تعترب من أقدم بلدان املنطقة، فإّن بإمكاننا إنجاز مشاريع أكرب من هذا املرشوع. واملشاريع التي أنجزناها 

حتى يومنا هذا )خط حديد باكو - تبلييس - قارص، باكو – تبلييس – جيهان، باكو – تبلييس – أررضوم، ومرشوع خط 

الغاز تاناب( تعترب مبثابة ضامنة ملا ميكن أن نفعله.

ويف ختام حديثي أمتنى أن يكون خط حديد باكو تبلييس قارص وانطالق رحلته األوىل، وسيلة للخري والفائدة.

وأشكر كافة الضيوف الذين شاركونا يومنا الفاخر هذا، وأحييكم بأطيب املشاعر القلبية.



257

 حفل توزيع شهادات يف إطار برنامج "السيدات الشابات والقيادة وريادة األعامل"
املنعقد من ِقبل املجلس االستشاري النسايئ ملنظمة التعاون اإلسالمي – أنقرة – 10 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017

يؤسفنا أن العامل اإلسالمي ال يتحد حول هدف واحد

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الضيوف األكارم، السيدات املحرتمات، أخوايت الشابات، أحييكن بكل محبة واحرتام. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

إىل  املغرب  من  املمتد  الواسع،  اإلسالمي  العامل  يف  النخبة  النساء  ممثالت  بيننا،  أرى  وأنا  والفخر  بالسعادة  أشعر 
كواالملبور، ومن البلقان إىل الباسيفيك، ومن آسيا الوسطى إىل إفريقيا. أرحب بكن يف تركيا وأقول لكن أهال وسهالً 

بكن يف عاصمتنا أنقرة.

ولتنظيمها هذا الربنامج القيّم، أشكر وزارة األرسة والسياسات االجتامعية يف تركيا والوزيرة القامئة عليها، كام أشكر 
الشابات  "السيدات  برنامج  أن يكون  التعاون اإلسالمي. وأمتنى  النسايئ ملنظمة  االستشاري  املجلس  السيدة رئيسة 

والقيادة وريادة األعامل"، املنعقد تحت شعار "التحالف من أجل املستقبل"، وسيلة لنرش الخري يف العامل اإلسالمي.
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انطلق يوم الخميس املصادف للثاين من نوفمرب/ ترشين الثاين الجاري  يف إسطنبول الربنامج املذكور الذي سيختتم 
فعالياته بعد قليل بحفل توزيع الشهادات. وخالل هذه الفرتة التقيتم عددا من األسامء النخبة سواء من تركيا أو 
الدبلوماسية،  منها  املجاالت،  من  واسعة  مجموعة  حول  مختلفة  مناقشات  اللقاءات  هذه  شهدت  ولقد  خارجها. 
واالقتصاد، والتخطيط الوظيفي، وعلم االجتامع، والتاريخ، والفن واألدب. وبنفس الوقت فقد وجدتم الفرصة للتعرف 
عىل بعضكم وعىل تركيا بشكل أفضل. إنني أرى هذا الربنامج غنيا من حيث املحتوى، وآمل أن تكونوا قد اختتمتموه 
بشكل ناجح. وإنني عىل ثقة بأّن املعلومات والتجارب والصداقة واملخزون الذي حصلتم عليه هنا، سيكسبكم وجهة 

نظر مختلفة يف مراحل حياتكم كافة .

أجدادنا كانوا يقولون الرفيق قبل الطريق، فإن كان لديكم رفقاء درب مخلصون ومتوافقون معكم يف األفكار والرؤى، 
فليس هناك أي طريق طويل أمامكم. وال يوجد أي عائق ال ميكن تجاوزه أمام مجتمع متحد بالقلوب واألهداف 
واإلميان واألمل واملحبة. فالغنى الحقيقي يف الحياة هو زيادة عدد األصدقاء، وأعتقد أّن املدة التي قضيتموها هنا، 

عادت عليكم بالفائدة والربكة يف هذا الخصوص.

الضيوف األكارم، السيدات املحرتمات،

البلدان  لكافة  الجامعة  الوحيدة  املنصة  تكون  أن  واستطاعت   ،1969 عام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  تأسست  لقد 
اإلسالمية، من خالل 56 عضوا و5 أعضاء مراقبني، وكام تعلمون فإّن تركيا تتوىل منذ العام املايض رئاسة الدورة الحالية 
للمنظمة، ونحاول تقييم العامني املاضيني الهامني بالنسبة إىل بلدنا والعامل اإلسالمي، بشكل جيد. وإننا نبدي جهداً 
مضاعفاً إليجاد حلول ملشاكل وجروح املسلمني واإلنسانية التي تنزف. هدفنا إدراج املسائل التي أهملناها أو التي 
تجاهلناها والتي تضخمت عىل مر عرشات السنني املاضية، ضمن أجندتنا. فلو سألنّت هل نجحتم يف ذلك؟ أقولها 
برصاحة، مل نحقق النجاح املطلوب والكايف. وعيّل أن أقول هذا واعتربه نقداً ذاتياً. ولو سألنت ملاذا؟ أقول لألسف، العامل 

اإلسالمي مل يستطع أن يتحد حول هدف واحد.

يف ميامنار ميوت إخواننا املسلمون، لكن هل من مهتم لذلك!

ما يحدث اليوم يف إقليم أراكان مبيامنار معلوم للجميع، فهل يشعر يا ترى كافة رشكاء العامل اإلسالمي بنفس األحاسيس 
تجاه تلك املأساة؟ ال، ال يشعرون. ففي الجلسة التي عقدت يف الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ميامنار، مل يكن 
هناك سوى بلدين عىل مستوى الرؤساء، وهام تركيا وإيران. وعىل مستوى رؤساء الوزراء كانت باكستان وبنغالدش 
موجودتني يف الجلسة. إضافة إىل مساعد الرئيس اإلندونييس. فهل املظامل التي ترتكب بحق مسلمي ميامنار بسيطة 
إىل هذه الدرجة؟ هل هي مسألة بسيطة إىل درجة أن يتم تناولها باستخفاف، لكن لألسف فإّن األمر يتم تداوله عىل 

هذا النحو.

يف ميامنار ميوت املئات من إخويت املسلمني، لكن من يهتم لهذا األمر؟ ومن ثم يأتون ويقولون "شكرا لكم إلرسال 
الزيارات". نقدر شكرهم  زوجتكم وأوالدكم ووزرائكم إىل املنطقة، فقد حصل تحرك عىل صعيد ميامنار بعد تلك 
ولكن ماذا فعلتم أنتم؟ كفة واحدة ال تفعل شيئاً، بينام للكفتني صوت. فإذا كانت هذه األيادي ال ترضب بعضها 
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البعض، وإذا كانت هذه األيادي ال تتداخل مع بعضها بعضا، فمن غري املمكن الحصول عىل نتائج يف األمور املتعلقة 

باملسلمني. تركيا تفعل ما بوسعها، نحن لسنا أغنياء بالنفط، وال منلك آبار النفط، لكننا اآلن يف املركز األول يف مساعدة 

البلدان األقل منواً يف العامل، مقارنة بالدخل القومي. ألننا نتحرك استنادا إىل مبدأ املانح واملعطي أرفع وأعىل من اآلخذ 

واملتلّقي. ونعترب كل مشكلة مل نواجهها عىل أنها حمل ثقيل عىل األجيال القادمة. وعىل جميع املسلمني أن ينظروا 

إىل املشاكل التي يواجهونها بنفس املفهوم، وأن يسعوا لحلها بكل شجاعة وإرصار.

وماّم ال شك فيه أّن وضع نسائنا يأيت عىل رأس النواحي التي أهملناها نحن املسلمني. لألسف فإّن العامل اإلسالمي 

مل يستطع خوض امتحان مرشف بشأن النساء. فالنساء هّن نصف األمة وقد برشهّن النبي صىل الله عليه وسلّم 

دين مينح  الله، وهو  أحد سوى  بعبادة  يأذن  مل  الحمد  ولله  اإلسالم  األمهات".  أقدام  تحت  "الجنة  بقوله  بالجنة 

الحرية لإلنسان ويخلصه من قيوده وأغالله. وأعمدة ديننا هي التوحيد واألخالق والحرية والعدالة. وبالنظر إىل 

مكتسباتنا الحضارية خالل 14 عرصاً، نرى أثر تلك املبادئ التي يرتكز عليها اإلسالم يف مجاالت مختلفة منها الفن 

والسياسة والعامرة والعالقات اإلنسانية. وبفضل هذا املفهوم، أصبح العامل اإلسالمي عىل مدى العصور، مركزا للعلم 

والحكمة. وعندما تاه العامل اإلسالمي عن نقطة تركيزهم املتمثل يف هذا املفهوم، بدأ تراجعهم، وإىل يومنا هذا ما 

زلنا نعاين من أمل االنحراف عن الهدف األسمى. ونشهد هذا االنحراف عىل وجه الخصوص يف القضايا التي تخص 

أدوار  تحديد  الدين يف  مبادئ  االجتامعية محل  والتقاليد  العادات  تحل  اإلسالمية  الدول  العديد من  املرأة. ففي 

املرأة يف الحياة السياسية واالجتامعية والعالقات البرشية. واآلن يستحرضون مصطلح "اإلسالم املعتدل" ويرّوجون 

له، وشهادة اخرتاع هذا املصطلح عائدة للغرب. ورمبا يستطيع الشخص الذي يستخدم هذا املصطلح أن يّدعي أنه 

صاحب املصطلح. لكن شهادة اخرتاع هذا املصطلح ليست له، فقبل 15 عاما ألقيت خطاباً يف الربملان األورويب، 

وعقب الخطاب وّجه إيّل الربملانيون أسئلتهم، وعىل رأس تلك األسئلة، كان السؤال اآليت "ما رأيكم باإلسالم املعتدل"؟. 

أتذكر جيداً، أجبتهم عىل الشكل اآليت "ليس هناك إسالم معتدل وغري معتدل، اإلسالم دين واحد، فال أحد يحاول 

إضعاف اإلسالم عرب محاوالت تنويعه". يريدون أن يضعفوا الدين اإلسالمي مبثل هذه املقوالت الصادرة عن نوايا 

سيئة، فديننا ال يحتمل االعتدال وغري االعتدال، فاإلسالم دين وجد نفسه يف كتاب الله بكل مؤسساته. فال يتجّرأّن 

أحد عىل تعريف ديننا بطريقة أخرى.

كل األعامل التي ال تلمسها يد امرأة نعتربها ناقصة

اإلسالم فوق العادات والتقاليد، فالتقاليد تكون ذات معنى عندما تتناسب مع روح اإلسالم. والحقيقة أّن األزمات 

التي تواجهها املرأة يف إظهار وجودها يف كل مجاالت الحياة، ليست ناجمة عن اإلسالم، إمنا ناتجة عن التصورات 

االجتامعية املرتسخة السارية منذ قرون عديدة. علامً أّن تاريخنا فيه آالف النساء الاليت سّجلن أسامءهن بأحرف من 

ذهب من خالل خدماتهن، ومن تلك النساء، السيدة خديجة ريض الله عنها والسيدة عائشة وأم سلمة وراضية بيغوم 

سلطان ومليكة خاتون ومهرمان سلطان. وال شك أّن األمومة هي أكرب نعمة وهبها الله للنساء، وإنكار األمومة يعني 

إنكار الفطرة وإنكار الخلق. لكن وكام أّن املرأة املسلمة هي أم فاضلة، فهي تستطيع أن تكون يف الوقت نفسه عاملة 

وسياسية ومعلمة ومحاربة ِمقدامة. وبالنسبة إلينا فإّن كل عمل ال تطوله يد امرأة فهو ناقص وغري مكتمل.
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إخويت الشباب األعزاء،

اسـتنادا إىل هـذا املفهـوم، أقدمنـا يف بالدنـا خـالل السـنوات الخمسـة عـرشة عـىل العديد مـن الخطـوات التي من 

شـأنها إزالـة العوائـق التـي كانـت تعـرتض طريـق نسـائنا. وعـىل الرغـم مـن اعتبـار بعض الذيـن يصفون أنفسـهم 

بالنخبويـة، للحداثـة عـىل أنهـا عـدو اإلسـالم، إاّل أننـا سـلمنا نسـاءنا كامـل حقوقهـن. فلقـد فتحنـا طريـق الحريـة 

للنسـاء الـاليت مل يسـتطعن الدراسـة يف الجامعـات والعمـل بسـبب رغبتهـن يف ارتـداء لباسـهن وفـق معتقدهـن. 

اليـوم يف تركيـا ال ميكـن أن تجـدوا أحـدا يتعـرض للتهميـش بسـبب معتقـده أو أسـلوب حياتـه أو أفـكاره. فاملـرأة 

املحجبـة واألخـرى الكاشـفة لرأسـها تعمـالن يف املـكان الـذي ترغبان فيـه، وتلعبان دورهـام يف الحيـاة. ويف املرحلة 

القادمـة سـنعمل عـىل تعزيـز دور املـرأة يف ريادة األعـامل والتعليم والسياسـة الخارجية ويف كافـة املجاالت. وعىل 

اعتبـار تركيـا رئيسـة الـدورة الحاليـة ملنظمـة التعـاون اإلسـالمي، فإننا نرغـب يف تقاسـم تجربتنا وخربتنـا هذه، مع 

إخوتنـا اآلخريـن. ففـي منظمـة التعـاون اإلسـالمية مـا زالـت املـرأة غـري فاعلـة إىل الحـد املطلوب. وميكن تأسـيس 

ذراع للمـرأة يف بنيـة املنظمـة. لكـن زعـامء دول املنظمـة ليسـوا عـىل رأي واحـد حتـى اآلن يف هـذا الخصوص. ومل 

يكـن الـذراع الشـبايب موجـودا يف بنيـة املنظمـة. فقبـل عـدة سـنوات، كنـت قـد دعوت إىل تأسـيس ذراع شـبايب يف 

املنظمـة، وذلـك خـالل اجتـامع جـرى يف قـرص دوملا بهشـة بإسـطنبول. ومن ثم تـم اتخاذ تشـكيل الذراع الشـبايب. 

وانطالقـا مـن هـذا املفهـوم، قمنـا بتخصيـص حيـز رئيـيس ملشـاكل املـرأة يف فـرتة ترؤسـنا للـدورة الحاليـة ملنظمـة 

التعـاون اإلسـالمي. والنـداء الـذي وجهنـاه يف القمـة اإلسـالمية الثالثـة عـرشة، القـى صـًدى ولـو بصعوبـة يف الدول 

األخـرى، وتأسـس مجلـس استشـاري للمرأة ألول مـرة يف املنظمة. وإىل اآلن نتوىل رئاسـة هذا املجلـس، وإّن برنامج 

"السـيدات الشـابات والقيـادة وريـادة األعـامل" املنعقـد مـن ِقبـل املجلـس االستشـاري النسـايئ ملنظمـة التعـاون 

اإلسـالمي، وبدعـوة مـن وزارة األرسة والسياسـات االجتامعيـة الرتكيـة، هـو نتـاج جهودنـا. وبـإذن اللـه وبجهودكن 

ستسـتمر هـذه الخطـوات بكل قـوة وتنتـرش أكرث.

هنـا يجـب عـيّل أن أذكـر بحـزن النقطـة اآلتيـة، عـىل الرغـم مـن الجهود التـي نبذلهـا، ال تـزال هناك أوجـه قصور 

خطـرية يف دور املـرأة وفاعليتهـا داخـل املنظمـة. ولألسـف فإننا نواجه مقاومـة ضد أي مرشوع يخـص املرأة. وإنني 

عـىل ثقـة بـأن محاوالتنـا سـتكرس جـدران هـذه املقاومـة، وسـتعتيل املـرأة املوقع الـذي تسـتحقه داخـل املنظمة. 

ومـام ال شـك فيـه أن واجبـات مهمـة تقـع عـىل عاتـق النسـاء الشـابات يف هـذه املرحلـة. ال تنَسـنْي، إن مل تبحـن 

عـن حقكـن، فلـن يتفضـل أحـد ومينحكـن تلـك الحقـوق . وبـإذن اللـه كل واحـدة منكن سـتتبّنى وظائـف مهمة، 

وستسـاهمن يف تحديـد وجهـة بالدكـن والـدول اإلسـالمية وحتـى العامل بـأرسه. أننّت أيضاً من سـيُبدعن يف مشـاريع 

واالبتكار. التكنولوجيـا 

التقيت يف األيام املاضية مع إيلن ماسك الرائدة عىل مستوى العامل يف االستثامر مبجال التكنولوجيا الفائقة. ووجدت 

الفرصة لالستامع لرؤيتها وأحالمها من لسانها. ولقد رأيت أن كل يشء يبدأ من حلم. فاإلنسان يعيش وينجح بقدر 

ما يحلم. فال تسمحن ألحد أن يرسق أحالمكن، وميزق شجاعتكن. أود من كافة األخوات املوجودات هنا، أن يكّن 

صاحبات ثقة عالية بالنفس، وأن يعملن عىل بناء مستقبلهن عىل هذا األساس واملبدأ.
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حظر الحجاب يف البلدان الغربية ينترش برسعة

السيدات املحرتمات،

بينام نسعى من أجل تحسني وضع املرأة يف بالدنا والعامل اإلسالمي، نشهد انتشار أجواء مختلفة متاما يف العامل الغريب. ففي 
الغرب نرى كراهية األجانب والعنرصية الثقافية ومعاداة اإلسالم تنترش عىل نطاق واسع. حيث يتم تضييق الحياة ملن يكون 
مختلفا عنهم يف لون البرشة واللغة والدين واملظهر الخارجي. فالقارة األوروبية بدأت تتحول إىل سجن مفتوح بالنسبة إىل 
هذه الرشيحة. االعتداءات التي تطول املهاجرين ودور عبادتهم ومحالتهم التجارية، مل تعد تحمل قيمة خربية لكرثة وقوعها 
يف أوروبا. فاألحزاب العنرصية باتت يف مركز السياسة يف بعض البلدان األوروبية، وباتت تحصل عىل أصوات تخّولها أن تكون 
رشيكة يف الحكومة. وال شك بأّن النساء املسلامت هّن ضحية هذه اللوحة السوداء. حظر ارتداء الحجاب يف البلدان األوروبية 
ينترش أكرث. وكام كان الحال يف بالدنا يف فرتة من الفرتات، هناك محاوالت إلبعاد املرأة املسلمة عن حياة العمل من خالل 
خديعة التفريق بني املؤسسات العامة واملؤسسات الخاصة، حيث كان يُسمح للمرأة املحجبة بالعمل يف القطاع الخاص ومُينع 
عملها يف القطاع العام بحجابها. وإّن مفهوم حبس النساء املسلامت يف بيوتهن، ينترش برسعة كبرية كالفريوس. ففي أوروبا 
اليوم يتم التضييق عىل املرأة املحجبة وال يُسمح لها بالعمل أو الدراسة يف الكثري من األماكن واملؤسسات. والذين يتجرأون يف 
كل فرصة عىل إعطائنا دروسا يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان، يهتفون النتهاك أهم حقوق اإلنسان األساسية التي تحدث يف 
بلدانهم. وتركيا هي من البلدان القليلة التي تشري وتلفت النظر الزدواجية املعايري وغياب العدالة يف تلك الدول. وأود أن أشري 
مرة أخرى يف حضوركن إىل النقطة الهامة اآلتية. لن نسمح ألحد أن ينتزع حقوقنا من يدنا، لن نسمح أبداً بتهميش إخوتنا أو 
تكبيل عقولنا بحجة اإلرهاب. وسنستمر بصرب يف كفاحنا عىل املستوى العاملي من أجل الحق والحرية والعدالة. ولهذا نعرتض 
ونقول يف كل منصة "العامل أكرب من خمسة". العدالة أساس امللك، وال ميكن الحديث عن السالم والرخاء، يف عامل تغيب فيه 
العدالة وتسوده ازدواجية املعايري. وإّن كفاح تركيا، هو كفاح كافة املضطهدين واملهمشني ونضال الجامهري الصامتة، كفاح 

تركيا هو يف الحقيقة ضد اإلمربيالية، فنحن ال نتخاصم وال نريد اشتباكاً، بل نطالب فقط بالعدالة.

يوجد اآلن يف هذه الصالة إخوة لنا من 50 دولة مختلفة. يوجد بيننا أخوات لنا من أراكان وباكستان وأفغانستان. 
بيننا أخوات من القارة اإلفريقية واآلسيوية ومن منطقة الرشق األوسط. بيننا ضيوف من الصومال الذي تُرك لقدره 
عىل مدى سنوات طويلة. وأننّت تعرفن أكرث من الجميع، األمل الذي يشعر به املرء عندما يكون ضحية غياب العدالة 
واالستغالل والحسابات العاملية. وأننت أيضاً تتحّملن العبء الثقيل للفساد واإلرهاب والجوع. فال يجب عىل أحد أن 
ينتظر مّنا السكوت عىل حالة غياب العدالة الحاصلة. ألننا نؤمن بأّن السكوت عىل الظلم هو ظلم بحد ذاته. وإنني 

عىل ثقة بأّن أخواتنا سيتحركن يف إطار هذا الوعي، وستدعمن الكفاح الجاري من أجل السالم العاملي.

ارتفاع عدد املسلمني أمر ال بد منه وال ميكن الرتاجع عنه

الضيوف األعزاء،

لألزمات  مرسحا  تكون  ما  عادًة  هذه،  التغيري  ومسرية  وشاقاً.  مؤملا  يكون  تغيري  وكل  مذهل.  بشكل  يتغري  العامل 
وإّن  الجيوسرتاتيجي.  موقعها  اعتبار  عىل  الشاق،  التغيري  هذا  مسرية  تتوسط  وتركيا  االشتباكات.  وحتى  والتوترات 
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محاولة تجّنب دخان النار الذي يشتعل عند الجار، ما هي إال ُحلم. وال ميكن لرتكيا أن تكون مسرتيحة والنار تحيط 
بها من كل جانب، واألزمات تعم الدول التي تربطها برتكيا روابط أخوة منذ آالف السنني. ورمبا ال توجد دولة يف 
العامل ال تعاين من أزمات، سوى بعض الجزر االستوائية باملحيط الهادئ، التي ال ترتبط مع العامل الخارجي. ويف واقع 
األمر نالحظ أّن الرصاعات واألزمات والتوتر موجودة دامئاً أينام ُوجد الناس، وذلك منذ زمن هابيل وقابيل. وما دمنا 
ال نستطيع االبتعاد والهرب من األزمات، فإّن علينا اإلقدام عىل خطوات لحل تلك األزمات، ال بل علينا العمل عىل 
تحويل تلك األزمات إىل فرص. والقوة الدبلوماسية والسياسية ألي دولة، تتناسب مع القدرة عىل إدارة هذه األزمات. 
جانب  إىل  الوقوف  وهو  واضحا،  كان  برمتها  واملنطقة  والعراق  أزمات سوريا  حيال  تركيا  موقف  فإّن  الحمد  ولله 
كافة  أكرث من 3 ماليني مظلوم، وسخرنا لخدمتهم  أراضينا  استقبلنا يف  لقد  والحق.  والعدالة  والحرية  الدميقراطية 

إمكانات مؤسساتنا، وهكذا قمنا بوظيفتنا حيال اإلنسانية واألخوة.

تركيا قّدمت خالل العام املايض مساعدات للتنمية البرشية بقيمة 6 مليارات دوالر، واستطاعت بذلك احتالل املرتبة 
األوىل عامليا، مقارنة بدخلها القومي. الدول املتقدمة تبحث عن الطأمنينة من خالل اتباع سياسات أمنية مشددة 
وراء األسوار العالية. فيام قامت تركيا باحتضان املاليني بغض النظر عن معتقداتهم وانتامءاتهم ولغاتهم ومذاهبهم، 

وأصبحت مثاال يحتذى به يف هذا الخصوص.

كل يشء يف هذه الدنيا مصريه الفناء، يعني إىل الزوال، وال يبقى سوى األثر الجميل الذي ترتكنه خلفكن. ألّن كل 
إنسان يُذكر من خالل اآلثار التي يخلفها وراءه. ونحن نسعى ألن نرتك وراءنا آثاراً تستذكرنا األجيال القادمة عربها 
بالخري. وانطالقا من هذا املفهوم، سنستمر يف الكفاح إىل اليوم الذي سنودع هذه الوظيفة التي نعتربها سباق حمل 

اللواء، إليكم أنتم فئة الشباب. وإنني عىل ثقة بأنكم ستواصلون الطريق دون الخوف من التغيري.

ويف نهاية حديثي، أعرب عن سعاديت الستضافتكن يف بالدي، وأؤكد بأنني أراكّن ضامناً ملستقبلنا.

هناك أمر واضح يأمرنا به ديننا وهو، تزاوجوا، تكاثروا، يجب عىل املسلمني أن يتكاثروا، وال يجب عليهم الرتاجع عن 
هذا األمر. ويف هذا الصدد أعلق أهمية كبرية عىل حساسية املرأة املسلمة. فالتنظيم اإلرهايب املوجود يف تركيا يبدي 
حساسية خاصة لهذا األمر، فلديهم ما بني 5 إىل 15 ولداً. وإنني عىل ثقة بأّن املسلمني سيطبقون أمر ربنا وسنة نبينا 

محمد صىل الله عليه وسلم يف هذا الخصوص.

التوفيق يف العلم  الله لكّن  وإنني أنظر إليكن كقادة وسيدات أعامل وأكادمييات وسياسيات املستقبل، أمتنى من 
والعمل، وأشكر كل من سعى لتنظيم هذا االجتامع.

وأرجو منكن أن تبلغن سالمي ألرسكن وشعوبكن وبلدانكن، حني تعدن إىل دياركن.

كان الله يف عونكن، وأنار دربكن، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 افتتاح االجتامع الثالث والثالثني للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري مبنظمة التعاون اإلسالمي

إسطنبول – 22 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017

 سنتجاوز األزمات بزيادة فعالية
لجنة التعاون االقتصادي والتجاري مبنظمة التعاون اإلسالمي

بسم الله الرحمن الرحيم

التعاون  مبنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدامئة  للجنة  والثالثني  الثالث  لالجتامع  الوزارية  الجلسة  افتتاح  يف 
اإلسالمي، أحييكم باملحبة املشاعر القلبية العطرة. وبصفتي رئيس الدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة 
الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري، أرحب بكافة الضيوف يف بالدنا. وأعرب عن امتناين الستضافتكم أنتم النخبة، يف 

مدينة إسطنبول التي تعترب نقطة التقاء الثقافات والحضارات والتي نالت مديح النبي صىل الله عليه وسلم.
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وأمتنى أن يكون اجتامع اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري الذي يُعقد يف مرحلة حساسة، وسيلة خري لبالدنا 

واملنطقة والعامل اإلسالمي برمته. يقول الله عز وجل يف كتابه الكريم "وأمرهم شورى بينهم"، ويبرش نبينا محمد 

صىل الله عليه وسلم املستشريين يف أمورهم بأنهم سيهتدون إىل أرشد األمور. وسواء داخل اللجنة الدامئة للتعاون 

االقتصادي والتجاري، أو خالل فرتة رئاستنا ملنظمة التعاون اإلسالمي عىل مدى عام ونصف، العام نسعى لتطبيق 

هذا املبدأ. ويف كل فرصة نحاول أن نتلقى مقرتحات وأفكار إخوتنا، واألهم من هذا كله نعمل عىل تلقي انتقاداتهم. 

واليوم بإذن الله، سنجد الفرصة لالستامع ألفكاركم القيّمة منكم مبارشة.

ومام ال شك فيه أن اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري ستناقش اليوم أحوال منطقتنا والعامل اإلسالمي، إىل 

جانب أجندتنا االقتصادية واالجتامعية والتجارية. وستقوم اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري اليوم، بتقييم 

الذين  اإلخوة  كافة  أشكر  اآلن  التي سُننفذها مستقبالً. ومن  املايض، واملشاريع  العام  التي جرت خالل  اإلجراءات 

سيرثون هذا االجتامع بأفكارهم ومقرتحاتهم وانتقاداتهم.

لكنني أوّد وبشكل خاص أن ألفت انتباهكم إىل نقطة نفتقر إليها هنا، وهي أّن االستشارات يك تصل إىل مقصدها 

وتنفيذها  تطبيقها  يتم  ال  فكرة  وكل  واملصداقية.  الصدق  جانب  إىل  املتخذة،  القرارات  تطبيق  تستلزم  وأهدافها، 

عىل أرض الواقع، تبقى مجرد كالم لطيف بغض النظر عن مدى روعتها. ومثل هذه االجتامعات يجب أن يكون لها 

معنى، وال يجب أن تبقى مجرد مرسح لتبادل وجهات النظر. ولذا يجب علينا جميعا بذل املزيد من الجهود لتطبيق 

القرارات التي نتخذها. وعندما نطبّق قراراتنا، حينها نجد املعنى الحقيقي لتعبنا، ونصل إىل نتائج من شأنها أن تكون 

والتجاري،  االقتصادي  للتعاون  الدامئة  اللجنة  بأّن  ثقة  فأنا عىل  الله وبدعمكم وجهودكم،  األمة. وبإذن  لداء  دواء 

ستواصل مسريها عىل هذا النهج.

هناك مساعٍ إلنهاء طاقة املسلمني عرب االشتباكات والرصاعات الداخلية 

اإلخوة األعزاء،

لدينا يف تركيا مقولة شهرية وهي "الهم يجعل اإلنسان يتحدث"، وأنا اليوم أود أن أتحدث إليكم دون ساتر بني قلبي 

وكالمي. مام ال شك فيه أّن العامل اإلسالمي مير يف السنوات األخرية مبرحلة عصيبة، ومليئة بالفنت. ومدننا التي كانت 

عىل مر العصور مراكز لطالبي العلم والحكمة واملعرفة، تعارك اليوم ولألسف، األمل والخراب والدمار. بلداتنا التي 

كانت دار أمان ألهلها ولكافة مظلومي العامل، باتت اليوم تتصاعد منها آهات األمهات وهّن يحضّن جثث أطفالهن. 

وبات اآلذان ال يُسمع من معظم مساجد حلب التاريخية. وبريق الشام غاب منذ مدة. ويف بغداد تم نهب املكتبات 

الغنية واملخطوطات اليدوية التي ميتد عمرها ملئات السنني. ويف اليمن تحولت األماكن التي كانت تبهر زوارها إىل 

والزوال  الفناء  تواجه  عام  التي متتد أللف و400  التاريخية  فإّن حضارتنا ومكتسباتنا  وبالتوازي مع مدننا،  حطام. 

واحدة تلو األخرى. وليست فقط أبنيتنا وآثارنا ومخزوننا املادي واملعنوي، هو الذي يتحول إىل حطام، بل إّن مستقبلنا 

أيضا يتحطم. ولسيت آثار الحضارة اإلسالمية التي طُبعت فوق تلك األرض هي وحدها التي مُتحى، بل إّن كربياءنا 

ورشفنا هو الذي ميحى أيضاً. 
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والدموع،  الدم  عىل  تتغذى  التي  اإلرهابية  والتنظيامت  شعوبها،  تظلم  التي  الديكتاتورية  األنظمة  فإّن  وبالطبع 
القتلة مثل داعش، والقاعدة،  التي تكوي صدورنا. فكلنا نرى أن قطعان  اللوحة  التي تتسبب يف تكّون هذه  هي 
وبوكو حرام، وواي يب جي، وغولن، حّولوا بلداننا املسلمة إىل بحٍر من الدم، لكن هؤالء الذين يتصدرون املشهد، لن 

يستطيعوا حجب رؤيتنا للجهات التي تقف خلف املرسح وتتحكم باللعبة.

العالمة موالنا موالنا العالمة جالل الدين الرومي يقول "اإلنسان ليس ناراً، لكن جهله هو الذي يحرق". وعلينا التعامل مع 
الحوادث الدائرة يف منطقتنا، انطالقاً من حديث النبي محمد صىل الله عليه وسلم "اتقوا فراسة، فإنه ينظر بنور الله تعاىل".

الصورة التي نراها توضح لنا األمر التايل، هناك سيناريو قذر يتم تطبيقه حاليا بهدف القضاء عىل وحدة وسالمة 
وثروات العامل اإلسالمي، واألهم من هذا كله فإّن هذا السيناريو يهدف للقضاء عىل مستقبل العامل اإلسالمي. ففي 
القومية، وكل هذا  النزاعات  نار  الطائفية واملذهبية وأحيانا أخرى يحاولون إشعال  النعرات  يثريون  بعض األحيان 
بهدف متزيق املجتمع اإلسالمي من الداخل. يحاولون تعميق خطوط الصدع بني صفوف املسلمني، وإنهاء طاقتهم 
من خالل الرصاعات الداخلية. وهذا السيناريو يهدف إىل خلق مجتمع يتصارع أفراده مع االشتباك والتهميش، وذلك 
من خالل خلق نزاعات بني الجريان واإلخوة. يف الحقيقة إن الغرب يسعى لضامن مستقبله من خالل تصدير كافة 
العنارص املريضة التي كانت موجودة يف ماضيه، إىل العامل اإلسالمي. فمن خالل تصعيد التوترات يتم توجيه أموال 
وموارد املسلمني إىل تجار األسلحة واملضاربني وأرباب رؤوس األموال. وبهذه الطريقة تذهب أموالنا التي من املفرتض 
أن ننفقها عىل شبابنا ونسائنا وإعادة إعامر مدننا، إىل الدول الغربية. العامل الغريب وقبل عرصين أو ثالثة وتحديداً 
أن نصفها مبرحلة  التي ميكن  الحالية  املرحلة  املظلومني. ويف  أنشأ رخاءه عىل حساب موارد  يف مرحلة االستعامر، 

املستعمرين الجدد، يحاولون أيضاً إطالة عمر رخائهم عن طريق جهود وأرواح وموارد املظلومني.

هناك محاوالت لتجفيف ينابيع الحياة للحضارة اإلسالمي

أصدقايئ األعزاء،

مام ال شك فيه أن املُستهدف ليس نفطنا ومواردنا الطبيعية والبرشية فقط، وال ثرواتنا الباطنة والظاهرة وحدها 
التي تُسلب. فالهدف الحقيقي هو تجفيف ينابيع الحضارة اإلسالمية. والقضاء عىل العمود الفقري للمسلمني، وشل 
العامل اإلسالمي من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية. ألن املسلمني متكنوا من إثبات وجودهم عىل مستوى 
والحريات  والعدالة  فالتوحيد  املاضيني.  القرنني  لها خالل  تعرضوا  التي  والهجامت  املشاكل  من  الرغم  عىل  العامل، 
واألخالق الحميدة، هي األعمدة األساسية التي يُبنى عليها الدين اإلسالمي، وهذه األعمدة ما زالت صلبة ومتينة. وما 
زال اإلسالم هو السبيل الوحيد لتخليص اإلنسان الحديث من العدمية واملادية. فاعتبار وُسمعة املؤسسات والقيم 
الغربية باتت تتصّدع أكرث وأكرث. والنظام العاملي الذي تأسس عقب الحرب العاملية األوىل، وترسخ بعد الحرب العاملية 
الثانية، مل ينرش العدالة والحرية، بل كان يف كثري من األحيان من أهم العوائق التي تحول دون انتشار هذه القيم. 
فتجاهل الوحشية املستمرة يف سوريا منذ 7 سنوات، وسوء التعامل مع الالجئني عند املعابر الحدودية والسكوت عىل 
املجازر التي تحدث يف أراكان، يُظهر للجميع الوجه الحقيقي للغرب. ففي تلك البلدان نجد ظاهرة العداء لإلسالم 

والنازيني الجدد والتمييز العرقي، تحل محل الدميقراطية والحرية وحقوق اإلنسان.
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إخويت،

التي تدفع من  الحقيقي من صفقات األسلحة  الرابح  التالية، من  أنفسنا األسئلة  املنظر، علينا أن نسأل  أمام هذا 

أجلها الدول اإلسالمية للغرب، مبالغ طائلة تصل إىل مئات املليارات من الدوالرت؟. ومن املستفيد من زرع العداء 

بني اإلخوة الذين يتوجهون إىل القبلة نفسها خمس مرات يوميا ألداء صلواتهم، كلنا نرى كيف أّن هذا العداء يُزرع 

بني املسلمني مرًة بحجة الِعرق ومرة بحجة اختالف املذهب، وتارة بسبب االختالفات األيديولوجية. لصالح من يتم 

تقسيم بلداننا مجدداً عرب حدود مصطنعة؟. إنّني عىل ثقة بأّن اإلجابة الصادقة عىل هذه األسئلة، ستكسبنا وجهة 

األمر، عندها  إنجاز هذا  استطعنا  نافذة مختلفة. ويف حال  للنظر إىل ما يحدث من  نظر جديدة وستكون وسيلة 

سيكون مبقدورنا إفشال املكائد، وحينها سنحول دون وصول الطامعني إىل مواردنا.

ال ميكن للمسلمني أن يقبلوا الدور الذي يُفرض عليهم، وال ميكن أن يسمحوا بالقضاء عىل مستقبلهم من خالل االقتتال 

الداخيل. ال ميكنننا التزام الصمت إزاء استغالل قطعان القتلة كأداة إلثارة الكراهية ضد اإلسالم. ال سيام أّن الجهة التي 

تقف وراء ظهور هذه القطعان وتعاظم قوتها، معروفة للعيان. وتوجيه االتهامات للعامل اإلسالمي واغتصاب كافة 

حقوقهم األساسية، بحجة فعاليات ومامرسات التنظيامت اإلرهابية، يُظهر النوايا الحقيقية لبعض الجهات. 

مـن جانـب آخـر، بالطبـع يك تكـون كلمتـك مسـموعة، يجـب أن متتلـك املقومـات واإلمكانـات. فاملسـلمون لديهـم 

إمكانـات كبـرية سـواء كانـت هـذه اإلمكانـات برشيـة أو جعرافيـة أو ثـروات باطنيـة. واملهـم يف هـذا كلـه، كيفيـة 

تقييـم هـذه اإلمكانـات بالشـكل الصحيـح، وحسـن اسـتخدامها. ومـا يقـع عـىل عاتقنـا نحـن، العمـل عـىل تحويـل 

العـامل اإلسـالمي إىل حـوض مهـم من أحواض التنميـة الثقافية والتكنولوجيـة واالقتصادية. وال بّد مـن تعزيز التعاون 

االقتصـادي والتجـاري فيـام بيننـا، يك نتمكـن مـن توفـري معيشـة مرفّهـة ملواطنينـا. ولـذا علينـا البحـث عـن كيفيـة 

تفعيـل منظمـة التعـاون اإلسـالمي واللجنـة الدامئـة للتعـاون االقتصـادي والتجـاري التابعة لهـا، بشـكل أفضل. لكن 

يف هـذه النقطـة بالـذات، مـا زلنـا نعـاين مـن مشـاكل. فـال نسـتطيع اسـتخدام اإلمكانـات املتوفـرة لدينـا بالشـكل 

املطلـوب. وال نسـتطيع أن نتدخـل لحـل األزمـات الحاصلة يف منطقتنـا، والتي تؤثر عىل بالدنـا. وعىل وجه الخصوص 

نـرى بـأن عالقاتنـا االقتصاديـة والبرشيـة ليسـت عىل املسـتوى املطلوب. ونحـن مرغمون عـىل اسـتخدام اإلمكانات 

املتوفـرة لدينـا وخاصـة اللجنـة الدامئة للتعـاون االقتصـادي والتجاري التابعة ملنظمة التعاون اإلسـالمي، بشـكل أكرث 

فعاليـة. تعلمـون أّن اسـرتاتيجية اللجنـة الدامئـة للتعـاون االقتصـادي والتجاري دخلـت حيز التنفيذ بشـكل فعيل يف 

عـام 2013، ومنـذ ذلـك الحـني اكتسـبت الفعاليـات التعاونيـة زخـامً مهـامً عـىل الرغـم مـن أّن هـذا الزخـم مل يصل 

إىل الحـد املطلـوب. والسـتمرار تنفيـذ اسـرتاتيجية اللجنـة، تـم تشـكيل مجموعات عمـل وآلية لتمويـل املرشوعات، 

وذلـك بدعـم الـدول األعضـاء، وهـذه املجموعات مسـتمرة يف أعاملها. والتوصيات السياسـية لهـذه املجموعات، يتم 

تطبيقهـا يف إطـار دعمنـا للمشـاريع التعاونية املتعـددة األبعاد. وبهـذه الطريقة نكون من جهة قـد فّعلنا اإلمكانات 

املؤسسـاتية والبرشيـة لبلداننـا، ومـن جهـة أخـرى نكـون قـد طّورنـا ثقافة العمل املشـرتك، لحل املشـاكل املشـرتكة. 

وإننـي أوجـه دعـوة للـدول األعضـاء لالسـتفادة أكرث مـن مجموعات عمـل وآلية متويـل املرشوعات التابعتـني للجنة 

الدامئـة للتعـاون االقتصـادي والتجاري.
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ال يوجد أي عائق ال ميكننا تجاوزه يف حال قمنا بتوحيد قوانا

إخويت األعزاء،

علينا أن نويل اهتامما أكرث للمشاريع التي من شأنها رفع حجم التجارة بني بلداننا. ولتحقيق هذا الهدف علينا الرتكيز 
التفضيلية املوجودة يف أجندتنا منذ زمن طويل. وأقولها برصاحة، كلام تأخرنا يف اإلقدام عىل  التجارة  عىل تفعيل 

خطوات يف هذا الخصوص، فإّن ذلك سيعترب خسارة لنا. وأدعو كافة الدول األعضاء إىل التحرك وفق هذا املبدأ.

وإنني أرى فعاليات معهد املعايري واملقاييس للدول اإلسالمية التي تجري يف تركيا، مهمة للغاية. يقوم املعهد بفعاليات 
جادة يف تحديد املعايري يف العديد من املجاالت، وخاصة يف تحديد معايري الحالل يف الدول األعضاء ويف جميع أنحاء 
العامل. ونحن نسعى لتوفري أقىص درجات الدعم لهذه األعامل، ويف هذا اإلطار قمنا بتأسيس لجنة اعتامد املنتجات 

الحالل، وننتظر من الدول األعضاء املشاركة الفعالة يف أنشطة هذه اللجنة. 

بالتوازي مع منو تجارتنا واستثامراتنا، علينا تطوير قابلية حل املشاكل التي نعاين منها. ففي الخطاب الذي ألقيته 
العام املايض خالل القمة الثالثة عرشة ملنظمة التعاون اإلسالمي، وجهت دعوة إلنشاء آلية لحل املشاكل التي تعيق 
رفع حجم التبادل التجاري واالستثامرات بني دول املنظمة. وبهذا الهدف كنت قد شددت عىل أهمية تأسيس مركز 
الرتكية مع  والبورصات  الغرف  اتحاد  ينفذها  التي  املشرتكة  الفعاليات  أراقب عن كثب،  اإلسالمي. وإنني  التحكيم 
الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية اإلسالمية. وإنني عىل ثقة بأّن املركز الذي سيتم تأسيسه، سيساهم يف إيجاد حل 

عادل ورسيع لحالة عدم التفاهم التي تشوب مجايل التجارة واالستثامر. 

وإضافة إىل ذلك، آمل أن يتم االنتهاء من أعامل تأسيس بورصات الذهب والعقارات واألمتعة القيّمة التابعة للجنة 
الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري، يف أقرب وقت ممكن. ويف هذا السياق سنكون سعداء لتسخري التجربة والبنية 

التحتية الجادة املوجودة يف بورصة اسطنبول، لخدمتكم.

السادة الضيوف،

للقدماء مقولة شهرية وهي "إن كنت تفكر لعام فازرع قمحاً، وإن كنت تفكر ملا بعد عرشة أعوام، فازرع شجرة، 
وإن كنت تفكر ملا بعد مئة عام، فقم بتهيئة الكوادر البرشية". وعلينا نحن أن نويل اهتامما خاصا للشباب الذين 
هم مبثابة الضامن ملستقبلنا. وطريق هذا االهتامم واضح جداً، وهو العمل عىل تهيئة جيل يتمتع بالوعي والثقة 
العالية بالنفس. وقد أقدمنا يف عامنا هذا عىل خطوة مهمة يف هذا الخصوص، فقد عقدنا يف العاصمة الكازاخية 
أستانة، قمة العلوم والتكنولوجيا التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي. واتخذنا هناك قرارات مهمة للغاية بشأن التعاون 
العلمي والتكنولوجي بني بلداننا. وخالل القمة وافقنا عىل الوثيقة الخاصة ألجندة املنظمة لعام 2026، يف مجال 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. والقفزات التي سنقوم بها يف مجال العلوم والصناعة والتكنولوجيا، والتحديثات التي 
التكنولوجيا، سيساهامن بشكل كبري يف منونا وتعاوننا االقتصادي. ونحن اآلن  سنجريها يف مجال الخدمات وإنتاج 
بحاجة إىل حركة طالبية وأكادميية من أجل وضع القرارات التي اتخذناها حيز التنفيذ. تركيا تقدم فرصة الدراسة لنحو 
4 آالف و500 طالب من 155 دولة مختلفة، يف جامعاتها، وتقّدم لهؤالء الطالب منحاً دراسية. ومعظم هؤالء الطالب 
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يأتون من الدول اإلسالمية. ويستفيد نحو 9 آالف و500 طالب يحملون جنسيات الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي، من املنح الدراسية الرتكية. وبإذن الله سيزيد هذا العدد باستمرار.

ال توجد لدينا مشكلة غري قابلة للحل. ويف حال تضامننا وتعزيز وحدتنا، فإننا سنتمكن من تجاوز كافة العقبات. وال 
يكفي أن نعزز التعاون بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، بل علينا العمل من أجل تعزيز التعاون بني 
مجتمعاتنا وجالياتنا املنترشة حول كافة أنحاء العامل. ولدى الجاليات اإلسالمية يف الخارج، دور مهم يف الكفاح ضد 

ظاهرة العداء لإلسالم والتمييز الثقايف. ونثّمن هذا الدور ونتمنى استمراره. 

إنني أرى أّن تخصيص الجلسة الوزراية االستشارية الحالية، ملناقشة مسألة تحسني طرق املواصالت الدولية يف الدول 
األعضاء، يستحوذ عىل أهمية بالغة. وأنا أثق بأن وزراءنا املعنيني سيتخذون قرارات هامة يف هذا الخصوص. عالوة 
التي  الخاصة  الجلسات  يف  التفاصيل  بكامل  األطراف  بني  مناقشتها  ستتم  املواصالت  تحسني طرق  مسالة  أّن  عىل 

ستعقد غداً. وأدعو جميع املندوبني للمشاركة الفعالة يف هذه األنشطة.

الثالث  االجتامع  يكون  أن  وأمتنى  إسطنبول.  مدينة  يف  الستضافتكم  سعاديت  عن  أُعرب  أن  أوّد  حديثي  ختام  ويف 
والثالثون للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري مفيدا لبالدنا، وأمتنى أيضا التوفيق لكافة املشاركني يف أعاملهم.

كان الله يف عوننا وأنار دربنا والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمة خالل اللقاء مع أتراك تراقيا الغربية – غومولجينة/ اليونان – 8 ديسمرب/ كانون األول 2017

حل مشاكل أبناء جلدتنا سيعزز وحدتنا يف اليونان

أبناء جلديت األحباء يف تراقيا الغربية، إخويت األعزاء، أحييكم باملحبة والشوق وأطيب األمنيات القلبية.

زياريت إىل اليونان كانت وسيلة لزيارة مدينة غومولجينة، واجتمعنا مع أبناء جلدتنا يف صالة الجمعة وخالل زياريت 
لثانوية جالل بايار، أنهيت الحرسة والشوق الذي كان موجوداً. وأنا اآلن فخور الجتامعي بكم هنا. وأحمل لكل واحد 

منكم تحيات وأشواق الشعب الرتيك.

إنني أعتّز وأفتخر ألنني الرئيس الرتيك األول الذي يزور تراقيا الغربية وأثينا، بعد 65 عاماً. ولقد قمت بزيارة هذه 
البقعة يف عام 2004 عندما كنت أشغل منصب رئاسة الوزراء يف بالدي. التقينا مجددا ولله الحمد وأزلنا الحرسة التي 
كانت موجودة. وعىل الرغم من املدة الزمنية الطويلة التي مرت عىل زياريت السابقة، إاّل أّن مقدار املحبة مل ينقص. 

فاملحبة القامئة بيننا ال تتأثر بالزمن وال باملسافة.
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إخويت األعزاء، 

يف الحقيقة إّن اجتامعي بكم أنتم أيها اإلخوة األعزاء، له أهمية كبرية وقيمة معنوية عالية بالنسبة يل. أنتم هنا 
بهوياتكم وشخصيتكم تكافحون من أجل إثبات وجودكم. ولهذا السبب فإنني أهّنئكم. 

باألمس كانت لدينا اجتامعات ثنائية واجتامعات عىل مستوى وفدي البلدين، مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء. ويف املساء قّدم السيد رئيس الجمهورية مأدبة عشاء عىل رشفنا، والتقينا مجددا.

تركيا واليونان بشهادة األجداد، دولتان جارتان. وهنا يعيش نحو 150 ألفا من أبناء جلدتنا. وكل واحد منكم يشكل جرسا 
يصل بني تركيا واليونان. ويف الوقت الحايل هناك 4 من أبناء جلدتنا يقومون بتمثليكم يف الربملان اليوناين. ويجب عىل النواب 

األربعة، أن ينقلوا مشاكلكم ومعاناتكم إىل الربملان اليوناين. ومن ثم اإلقدام عىل خطوات ملموسة لحل هذه املشاكل.

ذكرت بعض هذه املشاكل باألمس. وأمتنى ان يُقدم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، عىل خطوات 
من شأنها حل هذه املشاكل. ومن املؤكد أّن القضاء عىل هذه املشاكل سيعزز الوحدة والتضامن يف اليونان. وعىل 
سبيل املثال، ليست لدينا أي مشكلة مع املواطنني الروم يف بالدنا. قمنا عرب قانون أصدرناه يف السابق، بإعادة األوقاف 
والعقارات التي كانت محتجزة، إىل اصحابها الحقيقيني وهم املواطنون الروم، أو تّم دفع مثن تلك األماكن املحتجزة 
لهم. ومل نرتدد عندما قمنا بهذه الخطوة. فالواثق من عقيدته ال يخاف من حرية املعتقدات. والواثق من أفكاره ال 
يخىش حرية الفكر. تركيا واليونان دولتان علامنيتان ودميقراطيتان واجتامعيتان وتحرتمان سيادة القانون. وهل هناك 

تعريف أوسع من هذا؟ أعتقد أنه ال يوجد. لذا علينا أن نواصل تضامننا.

إىل حلف شامل  اليونان  عودة  دعمت  أيضاً  وتركيا  األورويب.  االتحاد  تركيا يف  اليونان  الفرتات دعمت  من  فرتة  يف 
األطليس )الناتو(. علينا تعزيز هذا التضامن. فال يوجد عائق يحول دون تعزيز هذا التضامن.

وتضامن الشباب أيضاً مهم جداً. ولدّي وصيتان للشباب، األوىل كام يقول شاعرنا محمد عاكف أرسوي.

"هل تسمع من عمك العجوز يا بني، نوروز؟

ال تتحدث كثرياً وال تقل كالما كبرياً، ففي العمل نحتاج إىل الشباب

ال تكن كثري الكالم وال كثري األكل وال تقلّد األسالف

كن رجال يوثق يف كالمه ومتسك بعرقك"

يجب علينا تحليل معنى هذه السطور بشكل جيد

والوصية الثانية هي، اقرأوا، فكروا، طبقوا، واحصلوا عىل النتيجة. ففي حال مل نفكر مبا نقرأ، أو مل نقم بتحليل ما 
نقرأ، فال معنى لتلك املعلومة التي نقرأها. ويف حال مل نتمكن من تطبيق تحليل املعلومة التي قرأناها، عىل أرض 

الواقع، فال معنى لهذا التحليل. 

مرة أخرى أحييكم باسمي واسم وفدي، بأطيب التحيات القلبية. وأمتنى لكم عاما تعليميا موفقاً.



271

حفل اختتام أسبوع االبتكار وريادة األعامل ملجلس املصدرين األتراك – إسطنبول – 9 ديسمرب/ كانون األول 2017

القدس خط أحمر ملليار و700 مليون مسلم

الضيوف األكارم، ممثلو عامل األعامل، السيدات والسادة، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية.

نجتمع اليوم هنا مبناسبة الحفل الختامي ألسبوع االبتكار وريادة األعامل يف تركيا، والذي أمتنى أن تكون نتائجه طيبة 
ومرضية بالنسبة لبالدنا وشعبنا ولجميع املشاركني. وأشكر كل من ساهم يف تنظيم هذه الفعالية. 

إنّني أرى تحويل أسبوع االبتكار يف تركيا، إىل أسبوع االبتكار وريادة األعامل يف تركيا، بعد األخذ بعني االعتبار هوية 
إسطنبول العاملية، قرارا صائبا. 

وهكذا سيكون بإمكاننا العمل سوية من أجل جعل إسطنبول عالمة تجارية دولية يف مجال ريادة األعامل، وتخريج 
رّواد أعامل لديهم مليارات الدوالرات من بالدنا. هذه الفعالية التي انترشت يف أرجاء األناضول منذ عام 2014، تستحوذ 
عىل أهمية بالغة ألنها تجمع كافة الرشائح املهتمة بهذا الشأن تحت سقف واحد. وأشكر كافة املشاركني الذين رسدوا 
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يف خطاباتهم عىل مدى أسبوع كامل، مقرتحاتهم وتجاربهم ومخزونهم وانتقاداتهم. وأهّنئ رّواد األعامل الذين نالوا 
الجوائز لحصولهم عىل املراتب الثالثة األوىل بعد تقييم مشاريعهم. كام أهّنئ ممثيل رشكاتنا الذين سيحصلون عىل 
عىل  سيحصلون  الذين  األشخاص  أيضاً  وأهّنئ  كام  "إنفوليغ".  مرشوع  إطار  ضمن  مختلفة  فئات  خمس  يف  جوائز 
شهادات يف إطار برنامج اإلرشاد االبتكاري املستند إىل التعاون القائم بني الجامعات والصناعة. وأهّنئ املتسابقني الذين 
نالوا درجات متقّدمة من خالل رشح مشاريعهم التي تهدف إىل فتح مسار االستثامر، بأقرص الطرق وأكرثها فعالية. 

وإنني أعتقد أّن الفعاليات التي جرت عىل مدار أسبوع، ستستمر يف السنوات املقبلة، محققة ازدهاراً أكرب.

أصدقايئ األعزاء، أحبايئ الشباب،

علينا أن نعمل عىل تنمية املبادرات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الدولية لبالدنا. ألن ريادة األعامل ومراكز 
االستثامر املدعومة من ِقبل مؤسسات الدول والقطاع الخاص والجامعات، تستحوذ عىل أهمية يف هذا الصدد. وليك 
مؤسسات  تقّدمه  الذي  الدعم  جانب  إىل  االستثامري،  املال  رأس  استثامرات صناديق  تفعيل  علينا  أهدافنا  نحقق 
الدولة. ونحن نعلم أن قطاع صناديق األسهم الخاصة قد جمع مبلًغا كبريًا يف السنوات األخرية، من صناديق األصول 
الوطنية، وصناديق االستثامر املشرتكة، والرشكات العائلية واملستثمرين النوعيني. وكان عدد صناديق األسهم الخاصة 
يف عام 2008، بحدود 4 آالف و700، بينام ارتفع هذا الرقم اآلن إىل ما يقارب سبعة آالف. وهذه الصناديق تُدير 
حاليا نحو 4 تريليونات من الدوالرات، ومن املنتظر أن يصل حجم هذا القطاع خالل السنوات العرشة القادمة إىل 
15 تريليون دوالر. وإننا بحاجة إىل رّواد أعامل واعدين وإىل إداريني ناجحني لهذه الصناديق، يك ننال حصة أكرب من 

هذا القطاع.

علينا تجاوز عقلية "فلتكن يل ولو كانت صغرية"

من جانب آخر، فإّن صناديق رأس املال االستثامري التي أنشأتها الرشكات الكبرية، استثمرت خالل النصف األول من 
العام املايض 2017، بأكرث من 13 مليار دوالر حول العامل. وعىل الرشكات الكربى املوجودة يف بالدنا تشكيل صناديق 
مامثلة لدعم رواد األعامل. وهذا الدعم ال يقترص عىل الجانب املادي فقط، بل يجب أن يكون عىل شكل تقاسم 
تجارب. وعىل رجال أعاملنا الذين يتمتعون بالبصرية والرؤية املستقبلية، نقل تجاربهم إىل رواد األعامل الشباب، وأن 
التقني، فإن كال من املؤسسات العامة ومنظامت  يوفروا لهم إمكانية رؤية واكتشاف الفرص. فيام يتعلق بالدعم 
القطاع الخاص لديها أنشطة هامة يف هذا الخصوص. وأوّد بشكل خاص أن أشكر مجلس املصدرين األتراك الذي 
يقوم بأعامل تهدف إىل زيادة القدرة التنافسية وفرص العمل، ويحلل أسواق التصدير عىل أساس املنتجات والدول 
واملدن. وعلينا يف بالدنا تعميق مفهوم النمو عرب التقاسم وإنتاج قيمة اقتصادية كبرية. وإن عبارة " فلتكن يل ولو 

كانت صغرية" تشكل عقبة أمام النمو من خالل االبتكار. 

إخويت األعزاء،

بهذه الوسيلة أوّد أن ألفت انتباهكم إىل محاوالت خلق التصورات السلبية تجاه اقتصاد بالدنا، والتي بدأت تتسارع 
وتريتها يف اآلونة األخرية. وعىل عكس كل هذه التصورات، فإّن تركيا تواصل الحفاظ عىل خاصيتها يف جذب املستثمرين 
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من خالل امتالكها إمكانات كبرية. وكل من لديه أعامل هنا، يدرك جيداً أّن اقتصاد بالدنا متكامل مع النظام العاملي. 
وتظهر هذه الحقيقة بوضوح من خالل زيادة عدد املستثمرين الذين لديهم فعاليات يف تركيا والذين يُنتجون يف 
الخارج إىل جانب األسواق الداخلية، ويستخدمون من أجل ذلك شبكات التوريد الداخلية. وهذا الوضع ذو معنى 
بالنسبة لرجال األعامل، حيث سيجدون العديد من الرشكاء يف تركيا، لتسويق منتجاتهم وعقد الرشاكات واالستفادة 
من فعالياتهم يف البحث والتطوير. وإّن إدراك حقيقة أن حمالت التشويه التي تستهدف بالدنا ليست باألمر الجديد، 
قد يريحكم. واآلن أوّد أن أطرح عليكم بعض األمثلة من التاريخ حول هذا األمر. يف السادس عرش من سبتمرب/ أيلول 
عام 1922، كتبت صحيفة أمريكية عن إسطنبول ومصطفى كامل أتاتورك ما ييل "هناك خطة لجعل إسطنبول مركز 
العقيدة املحمدية ومصطفى كامل سيكون القائد الجديد لإلمرباطورية الدينية السياسية الكبرية". ويف 19 سبتمرب/ 
إمرباطورية  لبناء  يخطط  أتاتورك  بأّن مصطفى كامل  تدعي  أخرى  أمريكية  كتبت صحيفة  نفسه  العام  من  أيلول 
إسالمية جديدة، وهزمية اليونان هي الخطوة األوىل لهذه اإلمرباطورية. ويف العارش من أكتوبر/ ترشين األول عام 
مرعبون ومصطفى كامل  "األتراك  التالية  بالعبارة  أتاتورك  أخرى، مصطفى كامل  أمريكية  1922، وصفت صحيفة 
أتاتورك أكرثهم ترهيباً". ويف السابع عرش من نوفمرب/ ترشين الثاين عام 1922، وصفت صحيفة أمريكية مصطفى 
كامل أتاتورك بأنه رمز لإلرهاب. فهل هناك فرق بني ما ذكرت واألخبار التي تُضخ عن بالدنا يف الوقت الحارض؟. ال 
يوجد. فام فعلوه باألمس يفعلونه اليوم أيضاً، والخالصة ال تغرّي يف مواقفهم تجاهنا. وألفت انتباهكم إىل أّن هذه 
األخبار نرُشت يف الصحف األمريكية قبيل وعقب التوقيع عىل هدنة مودانيا يف 11 أكتوبر/ ترشين األول عام 1922. 
ومن خالل األمثلة التي طرحتها عليكم نالحظ أننا كلام حاولنا النهوض، يحاولون خلق تصورات سلبية ضدنا عرب 
اتهامنا بأننا مرعبون وإرهابيون. عندما تتابعون اليوم اإلعالم األورويب واألمرييك، تجدون اتهامات مامثلة تستهدف 

شخيص وتركيا. وهذا يدل مبا يدع مجاال للشك عىل أننا يف الطريق الصحيح.

التصورات السلبية التي حاولوا خلقها ضد بالدنا باألمس، مل متنعنا من إنهاء حرب االستقالل بنجاح وإقامة دولتنا 
الجديدة. واليوم هناك محاوالت مامثلة، لكن هذه املحاوالت لن تفلح يف عرقلة تحقيق أهدافنا املنشودة لعام 2023، 
ولن تتمكن من عرقلة دخولنا إىل مصاف الدول املتقدمة اقتصاديا ودميقراطياً. ويف هذا السياق أدعو رجال أعاملنا 

إىل الثقة ببلدنا، وتجاهل مثل هذه الدعايات القذرة.

بالطبع سيكون لنا أصدقاء ومنافسون يف االقتصاد العاملي. وأصدقاؤنا الذين سيساهمون يف منونا، سريبحون معنا، 
بينام سيُسحق منافسونا الذين يحاولون عرقلتنا من خالل التصورات السلبية، بأكاذيبهم.

ريادة األعامل، مالمئة جدا لفطرة شعبنا

السادة الضيوف،

االبتكار وريادة األعامل مصطلحان مالمئان جداً لفطرة شعبنا. وأود أن أدعم قويل هذا بعدة أمثلة. "الحافلة الصغرية" 
الركاب؟، هناك  الطريقة يف نقل  ببلدنا، وإذا سألتم كيف ظهرت هذه  الركاب، هي وسيلة نقل خاصة  التي تنقل 
عدة روايات عن طريقة ظهور هذه الطريقة يف نقل الركاب. لكن أذكر واحدة منها وهي، يف عام 1929 كان الوضع 
االقتصادي العاملي اليسء، قد أثّر سلبا عىل تركيا كام البلدان األخرى. ويف منطقة جاغايل أوغلو بإسطنبول، كان أحد 
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املواطنني يعمل كسائق سيارة أجرة. هذا السائق ينتظر يف املوقف منذ الصباح حتى املساء ويعود إىل منزله دون أن 

ينقل راكبا واحداً. هذا السائق كان لديه عميل دائم من الطائفة املوسوية يف تركيا، حتّى هذا العميل الدائم الذي 

كان يستخدم سيارة السائق يف تنقالته، قال يوما إنه غري قادر عىل التنقل عرب سيارة األجرة بسبب نقص املال لديه. 

عندما رأى السائق 4 عمالء آخرين له ينوون الذهاب يف نفس االتجاه، عندها عرض عىل الجميع أن ينقلهم جميعا 

دفعة واحدة، وأن يتقاسم الركاب األجرة فيام بينهم. ومع موافقة الركاب عىل هذا العرض، فكر هذا السائق توسيع 

نطاق عمله، وبدأ بنقل  الركاب بشكل جامعي وبأجرة ثابتة من ميناء قرة كوي إىل ميدان تقسيم، وبهذا الشكل فإّن 

ظاهرة النقل الجامعي عرب الحافالت الصغرية بدأت وأخذت باالنتشار منذ ذلك الحني.

ومثال آخر، السفن الناقلة للعربات والسيارات، وهذه أيضا من ابتكار األتراك، ففي العهد العثامين تم تعيني حسني 

حقي أفندي كإداري يف الرشكة الخريية، وكغريه من االبتكارات الجديدة التي أوجدها حقي افندي، فقد ابتكر أيضاً 

مرشوع السفن الناقلة للمسافرين وسياراتهم معاً. وهنا يجب أن أذكر بأّن والدي املرحوم عمل يف الرشكة الخريية 

ايضاً. وطلب حقي أفندي من الربيطانيني صناعة هذه السفينة، غري أّن الربيطانيني مل يستطيعوا فهم ما يريده حقي 

أفندي، لذا اضطر األخري إلرسال أحد كبار موظفي رشكته إىل لندن لرشح املطلوب. ويف ذلك الوقت كان النقل بني 

قطبي البحر والنهر يف لندن يتم عن طريق ألواح خشبية يتم جرّها بالحبال أو السالسل. 

وهنـاك العديـد مـن األمثلـة املشـابهة التـي ميكـن ذكرهـا يف هـذا الخصـوص. لكـن األهـم هـو إمكانيـة تحديـد 

الحاجـة والعثـور عـىل حـل عمـيل وقابـل للتطبيـق وفعـال ومسـتدام وبأقـل التكاليـف. فالعنرص البـرشي املوجود 

لدينـا يسـتطيع ابتـكار حلـول عمليـة رغم الظـروف الصعبة واإلمكانـات الضئيلـة، وإّن العقل ال يسـتوعب كيف ال 

يتـم نقـل هـذه اإلبداعـات إىل املجـال التجـاري. عندما نذهـب إىل األناضـول وعندما نتجـول يف املناطـق الصناعية 

املوجـودة يف أنقـرة وإسـطنبول وبورصـة وقونيـة وقيـرصي وقوجـة إيـيل ومانيسـا، فإننـا نصـاب بالدهشـة ملـا نراه 

يف تلـك املناطـق مـن ابتـكارات. فهنـاك الكثـري مـن األعامل والجهـود واملنتجـات تظل حبيسـة بني جـدران الورش. 

وكذلـك التقينـا يف تلـك املناطـق بالعديد من األشـخاص الذين يسـتحقون أن يكونوا مثاالً لريـادة األعامل من خالل 

إبداعاتهم.

فام هي املشكلة إذاً؟ املشكلة هي أننا مل نتمكن من إضفاء الطابع املؤسيس عىل األعامل واإلنجازات التي تتم عىل 

املستوى الفردي. فالشاعر محمد عاكف أرصوي يقول:

"انظر السامء مستيقظة واألرض أيضا

فمن التهريج أن تبقى نامئا والعامل مستيقظ"

نعم علينا أن ننجز هذه األمور كام يتم إنجازها يف كافة أنحاء العامل. 

هناك حديث عن ثورة صينية يف االقتصاد. ماذا فعلت الصني؟ لقد بدأت هذه الدولة مسرية اإلنتاج بالطرق البدائية 

البسيطة. وبعد ذلك انتقلت إىل مرحلة التصميم عرب إلهام قوي. واآلن تتجه هذه الدولة نحو نقطة مختلفة متاما.
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ونحـن ليسـت لدينـا أي مشـاكل مـع اإلنتـاج أو التصميـم أو االبتـكار أو ريـادة األعامل. فاللـه منح شـعبنا كل هذه 
املقومـات. واآلن حـان الوقـت لـيك نسـتفيد مـن هـذه املقومات عـرب تفعيلهـا وتطبيقها عـىل أرض الواقـع. وتركيا ال 
ميكنهـا التخلـص مـن فـخ الدخل املتوسـط، إاّل بهذه الطريقـة. ألن مكاننا ليس بني الدول الناشـئة، بـل ضمن مصاف 

الـدول املتقدمة.

أنظار مئات املاليني من املضطهدين متجهة نحو بالدنا

أعزايئ الضيوف،

تتقدم تركيا وتتطور كشعلة استقرار وأمن يف منطقة جغرافية تعترب قلب العامل بأرسه. وليس فقط مواطني بالدنا، إمنا 
ماليني املظلومني يف منطقتنا وحول العامل وّجهوا أنظارهم نحو دولتنا. كنت خالل اليومني املاضيني يف اليونان. وبعد أن 
أمتمت لقاءايت الرسمية يف العاصمة أثينا، توجهت إىل مدينة غومولجينا والتقيت هناك مع أبناء جلديت، ورأيت دموع 
األمهات هناك. هؤالء يرون األمل يف تركيا. وكام أقول دامئاً، إّن ترنّح تركيا يعني ترنّح إخوتنا الذين عقدوا آمالهم 
وأحالمهم علينا. فقبل 65 عاماً كان الرئيس األسبق جالل بايار قد أجرى زيارة إىل مدينة غومولجينا، وهناك تأسست 
مدرسة عىل اسمه. لكن مل يستطيعوا تحّمل اسم جالل بايار فأزالوه فيام بعد. فهل هذا مام يستوعبه العقل؟. ويف 
مدينة إسكجة توجد مدرسة لكنها مهجورة ومهدمة. ولقد طلبنا من السلطات اليونانية بناء مدرسة جديدة يف هذه 

املدينة. لكنهم رفضوا طلبي وقالوا يل "نحن ال نعاين من قلة املدارس".

إّن تراجع قوة تركيا، يعني فقدان فلسطني والقدس وسوريا والعراق أملها، ويعني أيضاً انقسام هذه الدول. فالترصيح 
املؤسف الذي أدىل به الرئيس األمرييك دونالد ترامب قبل عدة أيام، يوضح للعيان حقيقة ما ذكرناه آنفاً حول مصري 
املنطقة يف حال تراجعت قوة تركيا. فالقرار األمرييك ال يتوافق مع القوانني الدولية وال مع الوجدان اإلنساين وال مع 
مبدأ العدالة وال مع حقائق املنطقة. وترصيح ترامب يعّد أكرب رضبة موجهة إىل مجلس األمن الدويل الذي تشرتك 
فيه الواليات املتحدة أيضاً. وبقرارها هذا تكون الواليات املتحدة األمريكية قد تجاهلت قرار مجلس األمن رقم 478 
الصادر يف عام 1980 ومبوافقة واشنطن أيضاً. إّن هيئة األمم املتحدة التي ال تحظى باحرتام األعضاء الخمس الدامئني 
يف مجلس األمن الدويل، ال ميكن أن تكون لها سمعة جيدة ومصداقية لدى الدول األخرى. فال ميكن ألحد أن يكون 
فوق القانون. وال يحق ألي دولة تهميش القانون الدويل اعتامداً عىل قوتها. وال ميكنها أن تترصف مبفردها يف مثل 

هذه املسألة الحساسة التي من شأنها أن تؤثر عىل مصري املليارات من الناس.

منذ عام 1947، قاموا بتقسيم فلسطني إىل أجزاء. احتلت ارسائيل أجزاء كبرية جدا يف املنطقة. إرسائيل دولة احتالل. 
يهاجمون قطاع غزة عرب مقاتالت "إف 16". ملاذا تُغريون عىل فلسطني؟ يقولون "نحن أقوياء"، امتالك القوة ال يعني 

أنكم عىل حق، فاملحق هو القوي.

األمم  أّن  نرى كيف  املنطقة بشكل جدي. فكلنا  األمريكية، مستفز ويخرب  املتحدة  الواليات  اتخذته  الذي  القرار 
ِقبل أعضائها. وإنني أتحدث  العاملي، تتعرض لالستخفاف من  بتأسيس االستقرار والعدالة واألمن  املكلفة  املتحدة 
مع قادة وزعامء العامل باعتباري رئيس الدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وتحدثت اليوم مع الرئيس الفرنيس 
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السيد إميانويل ماكرون. وكنت التقيت مع بابا الفاتيكان سابقاً. القدس ليست قضية املسلمني فقط، بل هي قضية 
املسيحيني أيضاً. ومع بيان هذه الحقائق جليًة، فإّن الرئيس األمرييك يريد أن يدير العامل انطالقا من مفهوم "لقد 
قررت وانتهى األمر". القوة ال متنحك الحق. أوجه نداًء إىل قادة الدول الكربى من هنا وأقول لهم: أنتم مكلفون بنرش 

السالم، بدل االشتباكات والرصاعات.

قرار الواليات املتحدة األمريكية بشأن القدس بحكم امللغي بالنسبة لنا

نحن ال نواجه سياسة ازدواجية املعايري ألول مرة. فقد شهدنا السياسة نفسها حيال املجازر الوحشية التي وقعت يف 
سوريا والعراق وأراكان وإفريقيا ومناطق مختلفة حول العامل. وإلرضاء بعض األشخاص ألهوائهم، يخرس ماليني البرش 
ديارهم وبلدانهم وحتى أرواحهم. وبسبب عدم اتخاذ البعض للقرارات، أو عدم التزامهم بالقرارات التي يتخذونها، 

ميوت البرش ويُعتدى عىل ديارهم. 

وإننا نقول دامئا ويف كل فرصة إّن "العامل أكرب من خمسة"، وسبب مقولتنا هذه أننا ال نوافق عىل انتشار قانون 
الغابة هذه. فالنظام الذي ال يُسمع فيه صوت الحق بل يُسمع فيه صوت صاحب القوة، ال ميكن أن يُنتج العدالة 
واالستقرار والسالم. ويف ظل استمرار هذا النظام عىل هذه الشاكلة، فإنّنا سنشهد مجازر مامثلة لتلك التي تحصل 
نفسه،  النظام  هي  الرئيسية  فاملشكلة  نتيجة.  مجرد  هو  اليوم  نعيشه  ما  والبوسنة.  ورواندا  وأراكان  سوريا  يف 
والذين يتجاهلون األنظمة والقوانني لتحقيق غاياتهم الشخصية. وإّن استياء البعض من انتقاداتنا، سببه أن هذه 

االنتقادات تزعجهم.

إخويت األعزاء،

قـرار الواليـات املتحـدة األمريكيـة بشـأن القـدس، ال حكـم لـه يف نظرنـا وليـس مقبـوال مـن قبلنـا. فـال ميكـن تـرك 
القـدس تحـت تـرصف بلـد ميـارس إرهاب الدولـة بحق الفلسـطينيني منذ سـنوات. وال ميكـن ترك مصـري القدس بيد 
دولـة محتلـة اسـتغلت أرايض الفلسـطينيني دون أي قانـون أو أخـالق منـذ عـام 1967. تـرك القـدس بيـد إرسائيـل، 
مبثابـة تـرك الخـروف لذئـب مفـرتس. القدس هـي قُرّة عيننـا، وِقبلتنـا األوىل، القدس خـط أحمر ملليـار و700 مليون 
مسـلم. وإن كانـت مكـة املكرمـة واملدينـة املنورة تسـتحوذان عىل نصـف قلبنا، فإّن النصـف الثاين للقـدس. فالقرار 
األمريـيك املتخـذ بشـأن القـدس، هـو اسـتفزاز بـكل معنـى الكلمـة. ووراء هـذا االسـتفزاز يقـف اإلنجيليـون. ولقـد 

سـمعت هذا شـخصيا مـن السـيد الرئيس.

أقولها بوضوح... نحن لن نقبل ولن نرىض بهذا القرار الذي يعبث بحقوق املسلمني واملسيحيني يف مدينة القدس. 
وسنواصل كفاحنا ضده يف إطار القانون والرشعية حتى النهاية. وقد التقينا حتى هذا اليوم مع عدد من رؤساء الدول 
ورجال الدين. والحظنا وجود توافق يف الرأي ضد القرار األمرييك. وبإذن الله سنعقد يف الثالث عرش من ديسمرب/ 
كانون األول القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف اسطنبول. ويف هذه القمة سُنظهر موقفنا الرافض لهذا 
التي ميكن  الخطوات  العامل اإلسالمي موحدين كجسد واحد. ونتخذ قرارا بشأن  القرار، وسنظهر مع قادة وزعامء 
اإلقدام عليها للحفاظ عىل وضع القدس. وإنني عىل ثقة بأن القمة والوحدة التي ستظهر هناك، ستبعث الرسالة 
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الالزمة ألحدهم.

االنجرار وراء االستفزازات ومنح  املسلمني عدم  أنه يجب عىل  أمر مهم وهو،  أركّز عىل  أن  أود  املرحلة  ويف هذه 
أدوات للمحتلني يف هذه املسألة التي فيها كل الحق للمسلمني. وعندما نظهر موقفنا الرافض، يجب أاّل نبتعد عن 
الدميقراطية والقانون. نحن ال ميكن أن نكون عنرصيني. وال ميكننا أن منيز بني واحد وآخر، وال ميكننا أن نسري يف طريق 
يكون فيه أذى لألبرياء. ويف حال تواجدت هذه الصفات فينا، فام الذي مييزنا حينها عن الظاملني؟. أدعو جميع اإلخوة 

واألخوات الذين أصيبوا باإلحباط والغضب نتيجة تطورات األحداث يف القدس، إىل توّخي الحذر. 

ويف نهاية حديثي أمتنى أن يثمر أسبوع االبتكار وريادة األعامل يف تركيا، نتائج جيدة ومرضية لبالدنا. وأشكر كل من 
ساهم يف تنظيم هذه الفعالية.

أكّن لكم كل املحبة واالحرتام وأوّدعكم بأمان الله.



279

القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي – إسطنبول – 1٣ ديسمرب/ كانون األول 2017

 عىل الواليات املتحدة األمريكية
العدول عن قرارها االستفزازي وغري القانوين بأرسع وقت

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس دولة فلسطني، أخي العزيز محمود عباس، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيد األمني العام للمنظمة، 
السادة الضيوف، أحييكم باملحبة وأطيب املشاعر القلبية. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبلغ من إسطنبول 

التي هي شقيقة القدس، تحيايت واحرتامي لكافة اإلخوة واألصدقاء الذين ينبض قلبهم حباً للقدس.

وثالث  القبلتني  أوىل  القدس  ملدينة  والحقوقي  التاريخي  الوضع  طال  الذي  االعتداء  يف  للبحث  هنا  اليوم  نجتمع 
الحرمني الرشيفني. أود أن أشكر كل واحد منكم عىل استجابتكم لدعويت ومشاركتكم يف هذا االجتامع الذي يستحوذ 

عىل أهمية تاريخية بالنسبة للعامل اإلسالمي واإلنسانية بشكل عام.
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الرئيس األمرييك الذي كنا ننتظر منه رعاية مبادرات عملية السالم يف فلسطني، هّمش القانون الدويل وأعلن يف السادس 
من ديسمرب/ كانون األول الحايل، أنه اعرتف بالقدس عاصمة إلرسائيل. وال داعي إلطالة الحديث، فمن يتجول لبضعة 
دقائق يف أزقة القدس، سيدرك أّن هذه املدينة القدمية تخضع لالحتالل. وال معنى لإلفصاح عن هذا القرار حول القدس، 
ألن هذه املدينة تخضع أصال لالحتالل. الواليات املتحدة األمريكية متتلك حق النقض الفيتو يف مجلس األمن الدويل، وقد 

اتخذ هذا املجلس يف عام 1980 قرارا برقم 478 يقيض مبنع أي دولة من نقل سفارتها إىل مدينة القدس.

الواليات املتحدة األمريكية مل تدعم بقرارها البعيد عن القانون، سوى إرسائيل التي تحتل القدس. وأشكر كافة الدول 
الرافضة لهذا القرار غري املرشوع. وقد تم التأكيد خالل اللقاءات التي أجريتها حتى اآلن مع قادة وزعامء الدول مبا 
يف ذلك بابا الفاتيكان، عىل املوقف الرافض لهذا القرار. والدول اإلسالمية أيضاً رفضت قرار الواليات املتحدة بشأن 

القدس باملجمل، منذ اللحظة األوىل.

بصفتي رئيًسا للدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي، وجهت نداًء إىل الرأي العام العاملي يف نفس اليوم الذي صدر 
فيه القرار األمرييك، أعلنت فيه أن هذا القرار ال حكم له من الناحية التاريخية والوجدانية والقانونية. هذا القرار 
قبل كل يشء، يعد مبثابة عقاب للفلسطينيني الذين أثبتوا مراراً أنهم يفضلون السالم عىل العنف ويطالبون بتحقيق 

سالم عادل وشامل.

القرار األمرييك مبثابة مكافأة إلرهاب الدولة اإلرسائيلية

سأرشح لكم عىل الخريطة اآلن، فهناك فوائد يف معرفة ما الذي حصل يف فلسطني منذ عام 1947 حتى اآلن. انظروا 
تتقلص  فلسطني  أن مساحة  نالحظ  الخرائط هذه  عام 1947. ويف سلسلة  وإرسائيل يف  فلسطني  كان وضع  كيف 
ومساحة إرسائيل تتوسع. وعندما ننظر إىل الفرتة املمتدة بني عامي 1949 و1967، نالحظ أن مساحة فلسطني تتقلص 
بشكل جدي، وإرسائيل تستمر يف التوسع. ونأيت إىل يومنا هذا، لرنى أّن مساحة إرسائيل حالياً، أصبحت بقدر مساحة 

فلسطني عام 1947. ومثل هذا التقسيم ال يفعله حتى الذئب أثناء رصاعه مع الغنم.

هذه الخريطة تُظهر لنا بأّن إرسائيل دولة احتالل. وإىل جانب كونها دولة احتالل، فهي متارس إرهاب الدولة. يقولون 
ملاذا يرصح أردوغان مثل هذه الترصيحات؟ ماذا عيّل أن أقول لهم؟ فالجنود اإلرهابيون يزّجون أطفاال يف العارشة من 
العمر وراء قضبان السجون. رأينا كيف قام نحو 20 من الجنود وأفراد الرشطة، باعتقال طفل فلسطيني يف الرابعة 
مظلة  تحت  الترصفات  كل هذه  تندرج  أال  فلسطينية صغرية.  يقومون برضب طفلة  كيف  ورأينا  العمر.  من  عرش 
اإلرهاب واالحتالل؟. عىل من لديه حس أو وجدان إنساين، أن يستخلص الدروس من هذه املشاهد. السيد ترامب ماذا 
عيّل أن أرشح لك أكرث من هذا؟ كل يشء واضح للعيان. أما بالنسبة إلرسائيل فال داعي ألن نرشح لهم شيئاً. الحقائق 
واضحة للجميع. القرار األمرييك بشأن القدس، يعد مبثابة مكافأة إلرهاب الدولة الذي متارسه إرسائيل. والذي منح 
هذه املكافأة هو ترامب وحده. ال ميكن أن تصل إىل أي مكان انطالقا من مقولة "لقد قررت وانتهى األمر". ميكن أن 
تتخذ وحدك مثل هذا القرار، لكن العامل ليس لك وحدك. فاألمم املتحدة لديها 196 عضواً. وإنني عىل ثقة بأن كافة 
هذه الدول ستحتج عىل قرار ترامب. من املمكن أن تكون الواليات املتحدة دولة قوية، وميكن أن تكون لديكم أسلحة 

نووية. لكن حني تكونون عىل حق، عندها تكونون أقوياء. ويف حال مل تكونوا عىل حق، فإنكم لستم أقوياء.
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الواليات املتحدة األمريكية إىل جانب من يعرقل  التنظيامت اإلرهابية، فإّن وقوف  وبالتوازي مع اشتداد مكافحة 
عملية السالم، يشجع املتعصبني ومينحهم خدمة كبرية. ولقد رأينا ذلك يف سوريا. ففي هذا البلد يتّم استخدام منظمة 
إرهابية وهي "واي يب جي" ملكافحة تنظيم إرهايب آخر وهو داعش. ال ميكن أن تقيض عىل تنظيم إرهايب عرب تنظيم 
إرهايب آخر. لقد تم نقل أكرث من 4 آالف شاحنة تحمل مدرعات ودبابات ومدافع إىل الشامل السوري. واآلن علينا 

أن نسأل، من أرسل هذه األسلحة وملاذا تم نقل كل هذه األسلحة إىل الشامل السوري؟.

الفتيل الذي اشتعل مع القرار األمرييك بشأن القدس، فتح باب الخطر الذي يهدد الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل 
واإلنسانية بشكل عام. واملشاكل األخرى املوجودة يف منطقتنا ال ميكن أن تدفعنا إىل نسيان القضية الفلسطينية. وال 
ميكن أن يكون هناك سالم واستقرار دامئني عىل املستوى اإلقليمي والعاملي دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. 
ومثل هذه الخطوات التي تخالف القانون وتجرح الوجدان، تعد مبثابة لغم مزروع يف بنية النظام العاملي واألمم 

املتحدة. فال ميكننا أن نظل مكتويف األيدي حيال هذا الوضع الذي يخصنا جميعاً.

لن نتخىل أبداً عن مطلب الدولة الفلسطينية املستقلة

إخويت،

أُنزلت عىل  بالقانون الدويل، فإنه يف الوقت ذاته يعترب رضبة موجعة  القرار األمرييك مبثابة عبث  إىل جانب كون 
حضارتنا. فقد قّدم أجدادنا خدمات جدية لهذه البلدة املقدسة، بهدف تلبية كافة احتياجات القدس. وقد ضمنوا 
أمن ورخاء وحرية العبادة لكافة سكان هذه املدينة املقدسة، دون متييز بينهم. وقد أنشأت الدولة العثامنية يف عهد 
السلطان سليامن القانوين، باب الخليل عىل أسوار القدس، وإّن كتابة عبارة "ال إله إال الله، إبراهيم خليل الله" عىل 

الباب تعكس النظرة اإليجابية لحضارتنا تجاه القدس.

مدينة القدس تستحوذ عىل أهمية بالغة بالنسبة للعامل املسيحي أيضا. فالسلّم الخشبي املوجود عىل رشفة الكنيسة 
باملدينة. ويوجد يف  املذهبية، يخربنا عن أشياء كثرية متعلقة  املواطنني  القدس منذ 162 عاما بسبب حساسية  يف 
القدس اليوم الكثري من الدروس التي يجب أن يستخلصها املوقعون عىل القرارات التي تتجاهل خصوصية املدينة، 

التي دخلها سيدنا عمر بن الخطاب بكل تواضع، واستلمها كأمانة مقدسة.

كل  أشكر  كام  الدينية،  املعتقدات  لجميع  بالنسبة  القدس  االحرتام ألهمية  يكن  الذي  الفاتيكان  بابا  أشكر  وإنني 
لو  يرتاجع عن مواقفه حتى  والشامل، وال  العادل  السالم  لتحقيق  والسليم ويسعى  الراجح  بالعقل  يتحىل  يهودي 

تعرض لإلهانة.

بالطبع، يف البداية أود أن أعرب عن امتناين لإلخوة الفلسطينيني الذين يخدمون ويحمون القدس، وال يتخلون عن 
الكفاح من أجل هذه املدينة منذ قرون طويلة.

يتحلون  األطياف واألعراق واألديان مّمن  كافة  إاّل بجهود أشخاص من  القدس ويف منطقتنا،  السالم يف  يتحقق  لن 
االعرتاف  إىل  الدويل،  القانون  عن  تدافع  التي  الدول  جميع  أدعو  هنا  ومن  والعدالة.  الحميدة  واألخالق  بالصدق 
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بالقدس عاصمة ُمحتلة لدولة فلسطني. ونحن كدول إسالمية لن نتخىل أبدا عن املطالبة بدولة فلسطينية مستقلة 
ذات سيادة وعاصمتها القدس. وإننا ندين ونلعن الظلم الذي ميارسه الجنود اإلرسائيليون ضد إخوتنا الفلسطينيني 
الذين يتظاهرون احتجاجا عىل قرار الواليات املتحدة األمريكية بشأن القدس. ومن هذا املنرب أدعو بالرحمة لشهداء 

القضية الفلسطينية كافة.

يف األسبوع الفائت، صادفت الذكرى املئوية لنهاية اإلدارة اإلسالمية يف القدس. ويف هذه املناسبة أترحم عىل أرواح 
شهدائنا الذين حاربوا عىل جبهات القتال خالل الحرب العاملية األوىل بهدف الدفاع عن القدس وفلسطني.

املهمة امللقاة عىل عاتق املسلمني، هي الدفاع عن مدينة القدس بغض النظر عن الظروف واألحوال. وإنني أوجه 
نداًء إلخويت يف بالدنا والعامل أجمع، بالتوجه إىل فلسطني وزيارة الحرم الرشيف يف كل فرصة يجدونها. ألن كل سجدة 

هناك، تتضمن دعوة للسالم، ولخالص اإلنسانية والرحمة.

يجب أن نسخر كافة إمكاناتنا املادية واملعنوية لخدمة القدس

أقولها مرة أخرى من هنا. القدس خط أحمر بالنسبة لنا. واملسجد األقىص والحرم الرشيف البالغ مساحته 144 دومنا، 
والواقع داخل قبة الصخرة، سيظل إىل األبد للمسلمني.

وسنستمر يف التعاون مع امللك األردين عبد الله الثاين الذي يتوىل مهمة حامية األقىص، بالكفاح من أجل التصدي 
للهجامت االستيطانية التي تتحول إىل حمالت عرقية متزايدة تستهدف األقىص.

هذا  أمام  متحدين  يتحركوا  وأن  بينهم،  فيام  مشاكلهم  حل  عىل  الفلسطينيون  أشقاؤنا  يعمل  أن  الرضوري  ومن 
االمتحان. ويجب أن نقتدي جميعا بتوصية فاتح القدس صالح الدين األيويب الذي يقول "ال ميكن ملن يتجادلون مع 

أصدقائهم أن ينترصوا عىل أعدائهم".

إخويت األعزاء،

التي من شأنها تحقيق  الهامة  الخطوات  املستقلة، يعد من  التي مل تعرتف بعد بدولة فلسطني  الدول  إّن اعرتاف 
التوازن الذي سيبقي مبدأ العدالة حياً يف املنطقة. وعىل القارة األوروبية أن تتخلص من قيود عدم االعرتاف بدولة 
فلسطني بحجة أن االعرتاف بهذه الدولة سيعيق عملية السالم. فالقارة األوروبية تتمسك بهذه املقولة يف وقت تتوسع 

فيه السياسات االستيطانية إلرسائيل. 

بالعيش ضمن  السالم ويقبل  إىل  الذي يدعو  الطرف  بينام  الدولة،  االحتالل يحظى بصفة  الذي يستمر يف  الطرف 
حدود عام 1967 والتي ال تشكل سوى ُخمس األرايض الفلسطينية ال يُهتمُّ له. وهذا الوضع ال ميكن تربيره أو إيجاد 
سبب مقنع له. وبعد قرار الواليات املتحدة هذا، ال ميكن إحياء عملية السالم إاّل من خالل االعرتاف بدولة فلسطني 
املستقلة. ويجب عدم السامح إلرسائيل بالقيام بأعامل من شأنها رصف انتباه العامل إىل نواٍح أخرى، وبالتايل خلق 
فرصة لنفسها لالستيالء عىل املزيد من أرايض الفلسطينيني. إرسائيل تحاول أن تُظهر نفسها عىل أنها تدافع عن مبدأ 
حل الدولتني، لكنها فعلياً تقوم يف كل يوم بالقضاء عىل مقومات السالم، وتجاهل هذا أمر ال ميكن قبوله. فالوقوف 
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عىل الحياد بني املحتل والخاضع لالحتالل، يعني تقديم الدعم للظلم. ولذلك يجب عىل أقل تقدير، ترسيع عملية 
ضم فلسطني إىل االتفاقات واملؤسسات الدولية. وعىل الدول اإلسالمية إظهار إرادة قوية من أجل متثيل فلسطني 
القادمة، أن يحشد كل  الدبلوماسية. ونريد من كل من لديه وجدان ويشعر باملسؤولية تجاه األجيال  يف الساحة 

اإلمكانيات املادية واملعنوية من أجل القدس.

وبصفتي رئيس الدورة الحالية لقمة منظمة التعاون اإلسالمي، أدعو الواليات املتحدة إىل العدول بأرسع وقت ممكن 
عن هذه الخطوة الخاطئة واالستفزازية وغري القانونية. التي فقدت بها واشنطن دورها يف رعاية عملية السالم بشكل 
تام. وننتظر من املجتمع الدويل أن يحل مكان واشنطن ويتحمل مسؤولية إحالل السالم واالستقرار العامليني. وأعتقد 

أن الرسائل التي بعثناها من هنا، سيتم تقييمها بجدية من قبل العامل كله.

أشكركم مجددا عىل مشاركتكم ودمتم بخري
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منتدى األعامل الرتيك السوداين – الخرطوم/ السودان – 25 ديسمرب/ كانون األول 2017

نرغب يف زيادة اإلنتاج مع إفريقيا وامليض ُقدما معها

السيد رئيس الجمهورية، أخي العزيز، السادة ممثلو عامل األعامل يف كال البلدين، السادة الضيوف، السيدات والسادة 
أحييكم بأطيب التحيات القلبية، وأقول لكم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمتنى أن يكون منتدى األعامل الرتيك السوداين، وسيلة خري لكال البلدين. وأشكر كل من ساهم يف تنظيم هذا االجتامع.

إخويت األعزاء، 

التي تربطنا بها عالقات تاريخية وثقافية  نريد أن نرفع مستوى عالقاتنا يف كافة املجاالت مع جمهورية السودان 
متجذرة. وإّن تعزيز عالقاتنا التجارية واالقتصادية تأيت يف قامئة أهدافنا. نحن يف تركيا نويل أهمية خاصة لعالقاتنا مع 
القارة اإلفريقية وشعوبها. ففي عام 2005 وعندما كنت أتوىل منصب رئاسة الوزراء يف بالدي، أعلّنا ذلك العام "عام 
القارة اإلفريقية". ومنذ ذلك التاريخ قمنا بإجراءات مهمة عىل صعيد تعزيز العالقات بني الجانبني. وبهدف اإلرساع يف 
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تغييب الفجوة الحاصلة يف عالقات الطرفني منذ عقود طويلة، نتبع منذ 15 عاما سياسة انفتاح تهدف الحتضان جميع 

القارة اإلفريقية. وقد استطعنا لله الحمد احتضان القارة بنجاح وانتقلنا اآلن إىل مرحلة جديدة. وبعد هذه املرحلة 

نريد أن نعزز ونقوي عالقاتنا استنادا إىل مفهوم "سياسة الرشاكة". ألن التعانق مع القارة اإلفريقية بالنسبة لرتكيا، 

ال يحمل معنى املصالح التجارية واالقتصادية فقط، فالنظرة الرتكية إىل دول القارة اإلفريقية وشعوبها ليست مبنية 

عىل أساس األطامع والربح لطرف واحد، نحن نرغب يف اإلنتاج املشرتك مع إفريقيا وتحقيق التقدم والرثاء لنا سوية. 

إننـا نـدرك اإلمكانـات التـي متتلكهـا القـارة اإلفريقيـة، ولـذا فإننـا نسـعى مـن أجل تأسـيس عالقـات قويـة مع دول 

القـارة يف كافـة املجـاالت. وللسـودان مـكان مميـز بـني دول القـارة اإلفريقيـة. ونـدرك بـأن للسـودان أهميـة خاصة 

يف هـذه القـارة. فهـذا البلـد يـربز يف املقدمـة مـن خـالل إمكاناتـه االقتصاديـة واملـوارد البرشيـة املتوفـرة لديـه. 

وعلينـا تعزيـز عالقاتنـا مـن الناحيتـني االقتصادية والسياسـية أسـوًة بالجانب اإلنسـاين والثقايف. وإنني عـىل ثقة بأننا 

اسـتطعنا ترسـيخ مفهـوم التقـارب والتعـاون يف عالقاتنـا السياسـية. وسـنواصل أيضـا لقاءاتنـا يف املجـال االقتصـادي. 

لقـد أسسـت خـالل زيـاريت هـذه مجلس التعـاون االسـرتاتيجي رفيع املسـتوي بني الجانبـني، بهدف تعزيـز العالقات 

بـني البلديـن. وبـإذن اللـه فـإّن هذه اآللية ستسـاهم يف تعزيـز عالقاتنا االقتصادية والتجارية بشـكل كبـري جداً. وقد 

وقعنـا خـالل هـذه الزيـارة مـع السـودان 21 اتفاقية.

نهدف إىل رفع حجم التبادل التجاري إىل 10 مليارات من الدوالرات

السيد رئيس الجمهورية، السادة الضيوف،

يعـد السـودان بعـد جمهوريـة جنـوب إفريقيـا، مـن أكـرب رشكائنـا التجاريـني ومـن أكـرب األسـواق التـي نصـّدر إليها 

منتجاتهـا يف قسـم "إفريقيـا جنـوب الصحـراء" مـن القـارة اإلفريقيـة. ويبلـغ إجـاميل الناتـج القومـي لبلداننـا حوايل 

تريليـون دوالر. ومـن هـذه الناحيـة نجـد أنّـه مـن الواضـح أن حجـم التبـادل التجـاري بيننـا، والـذي بلـغ نحو 500 

مليـون دوالر يف العـام املـايض، غـري كاف. فعـدد سـكان السـودان يبلـغ 40 مليونـا، وعـدد سـكان تركيـا يصـل إىل 

80 مليـون نسـمة. واإلمكانـات التجاريـة لـكال الدولتـني يجـب أن تكـون يف نقطـة متقدمـة. وإننـي عـىل ثقـة بـأّن 

حجـم التبـادل التجـاري بيننـا سـريتفع إىل مليـار دوالر خـالل فـرتة قريبـة، ومـن ثـم إىل مسـتويات أعـىل. وعلينا أن 

نسـعى لرفـع التبـادل التجـاري بـني بلدينـا إىل 10 مليـارات دوالر. وميكننـا أن نحقـق هـذا الهـدف بأقـرب وقت، يف 

حـال تضافـرت جهودنـا ونّفذنـا مشـاريع مشـرتكة. ال ميكـن أن يسـتمر منـوذج عالقـة يكـون فيهـا طـرف واحـد هـو 

الرابـح الوحيـد. فرتكيـا تتحـرك وفـق مبـدأ الربـح املتبـادل لـكال الطرفني. لذلـك نريـد أن نُسـند عالقاتنـا االقتصادية 

إىل االسـتثامرات بجانـب التجـارة. ويجـري منـذ صبـاح اليـوم، وزراء االقتصاد واملؤسسـات املعنية لـدى كال البلدين، 

أعـامال مشـرتكة. وقـد وصلـت هـذه األعـامل إىل نقـاط جيـدة للغاية.

كام هو معلوم، فإّن رجال أعاملنا ميتلكون استثامرات هامة يف الداخل والخارج. ولدينا يف السودان استثامرات بقيمة 

650 مليون دوالر، منها استثامرات مبارشة بقيمة 350 مليون دوالر، واستثامرات بقيمة 300 مليون دوالر يف مجال 

املقاوالت. ونتخذ الخطوات الالزمة لترسيع الجهود ورفع هذا الرقم إىل مليار دوالر يف املدى القصري.
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وقد عقدت بفضل منتدى األعامل الرتيك السوداين، لقاءات متبادلة بني ممثيل عامل األعامل لدى البلدين، وقد شارك 
نحو مئة من رجال األعامل األتراك يف هذه اللقاءات، وإنني عىل ثقة بأّن هذه اللقاءات ستثمر عن نتائج مرضية 
خالل فرتة قصرية. وخالل آخر 45 عاماً، تبنى املقاولون األتراك أكرث من 9 آالف مرشوع يف 119 بلدا، وبلغت قيمة 
هذه املشاريع 351 مليار دوالر. وحجم األعامل الذي يقوم به قطاع املقاوالت الخارجية الذي اكتسب من خالل 
مشاريعه سمعة عاملية مستحقة، يزداد باستمرار. كام أن رشكات املقاوالت الرتكية عىل استعداد لإلسهام يف تنمية 

السودان وإنعاش بنيته التحتية.

ويف مجال السياحة عىل وجه الخصوص، فإننا بحاجة إىل تحقيق قفزة يف السودان. تجولنا اليوم مع صديقي العزيز 
والشافعي. وأسسنا  الحنفي  للمذهبني  "أنشأنا هنا مسجدين  التايل.  عليه  البشري يف جزيرة سواكن، وعرضت  عمر 
قسام للجامرك. وقلت له خصصوا لنا جزيرة سواكن لفرتة معينة. يك نعيد إعادة إعامرها وترميمها بشكل يتالءم مع 
أصلها". وقد وافق صديقي العزيز عمر البشري عىل عريض هذا فوراً. سنحيي ونعيد إعامر الجزيرة من جديد عرب هذا 
املرشوع. وبعد ذلك نكون قد أعطينا الجواب التايل للذين دمروا هذه املنطقة "لقد أتيتم لتستثمروا هذه املناطق، 

وموقفكم تجاهنا يشبه حلق اللحية، ولكن ال تنسوا أن الذقن الحليق يعود ويخرج بقوة، وهذا ما سنفعله نحن".

يجب أن نتحرك برسعة بخصوص تعميق عالقاتنا االقتصادية والتجارية

السيد الرئيس، السادة الضيوف األعزاء،

التجارية  الرشاكة  واتفاقية  واالقتصادية.  التجارية  العالقات  وتعميق  تطوير  يف  كبرية  أهمية  له  األخالقي  األساس 
املستويات  إىل  الثنائية  والتجارية  االقتصادية  زيارتنا ستساهم يف رفع عالقاتنا  توقيعها خالل  تم  التي  واالقتصادية 
املطلوبة. وللوصول إىل هدفنا املشرتك، علينا أن نستخدم آليات اللجنة االقتصادية املشرتكة ومنتدى األعامل الذي 
أسسناه سابقاً، بشكل أكرث فعالية. فاالجتامع األخري للجنة االقتصادية املشرتكة بني تركيا والسودان، جرى يف نوفمرب/ 
للجنة يف فرباير/ شباط  الرابع عرش  االجتامع  يعقد  أن  املتوقع  الخرطوم. ومن  بالعاصمة  الثاين عام 2013  ترشين 
القادم بالعاصمة الخرطوم. ومع تفعيل هذه اآللية بشكل أكرب، سيسهل علينا تحديد خارطة طريق عالقاتنا التجارية 
أقرب  يف  السوداين  الرتيك  األعامل  مجلس  آللية  األول  االجتامع  لعقد  الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  يجب  واالقتصادية. 
وقت ممكن. وننتظر أن يتخذ السودان خطوات لزيادة مستوى املنافسة لرشكات بلدنا، وخاصة يف مجال الرضائب 
الجمركية. ويف مجال القطاع املرصيف، يجب أن نفتح الباب أمام رجال أعاملنا لتسهيل حركتهم التمويلية. وأدعو رجال 
األعامل األتراك الذين يرافقوننا يف هذه الزيارة، إىل تكثيف استثامراتهم يف هذا البلد الجميل. وكام ترون توجد هنا 
دولة تدعوكم لالستثامر بكل صدق، وتقدم لكم كافة التسهيالت الالزمة. وأود أن أطلب منكم القيام بأعامل تجارية 
هنا، بشكل يتناسب مع رشوط الدولة ومن خالل التضامن مع الشعب السوداين. من املهم أن تقوموا باستثامراتكم 

هنا بشكل يستفيد منه شعبا البلدين. 

وخالل اللقاءات التي أجريناها اليوم، أتيحت لنا الفرصة للحديث عن الخطوات املتبادلة التي يجب اإلقدام عليها يك 
نعزز االستثامرات بني أصدقائنا السودانيني ورجال أعاملنا. وإنني عىل ثقة تامة بأنه سيتم إحراز تقدم ملموس يف هذا 

الشأن خالل اجتامعات اللجنة االقتصادية املشرتكة ومجلس األعامل الرتيك السوداين املقرر عقده يف الفرتة القادمة.
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السيد رئيس الجمهورية، الضيوف األعزاء،

بالتزامن مع رفع العقوبات املفروضة عىل السودان، علينا استغالل هذه البيئة املالمئة للتحرك برسعة من أجل تعميق 
الحيوانية وسيلة لتحقيق قفزة نوعية يف  الزراعة والرثوة  التجارية واالقتصادية. وسيكون تعاوننا يف مجال  عالقاتنا 

مجال التعاون االقتصادي والتجاري الثنايئ.

يف إطار اتفاق التعاون والرشاكة املربم بني تركيا والسودان يف مجال الزراعة يف أبريل/ نيسان عام 2014، ومع إطالق 
مرشوع التشغيل الزراعي يف السودان، سيتم نقل التعاون يف مجال الزراعة بني بلدينا إىل مستوى أعىل.

وسيكون هذا املرشوع مثاالً يحتذى به لرجال األعامل األتراك، وسيجذب رشكاتنا إىل السودان، لالستثامر يف قطاعات 
مختلفة مثل الزراعة وتربية الحيوانات ومستحرضات التجميل وصناعة األدوية.

ومنتلك أيضاً إمكانات تعاون واسعة يف قطاع الصناعات الدفاعية. وسيكون من املناسب البدء يف البحث عام ميكن 
عمله يف هذا املجال. 

وما ننتظره من مستثمرينا، هو القيام بفعاليات أكرث يف السودان، واملساهمة يف نهضة وتنمية هذا البلد الجميل. 
وكلام كانت العالقات بني رجال أعاملنا أقوى، كلام كان التعاون بني بلداننا يف املجاالت األخرى متيناً ومستداماً.

ونتمنى أاّل نرتك األخوة بني الخرطوم وأنقرة وإسطنبول مجرد حرب عىل ورق، بل علينا تفعيل هذه األخوة يف كل 
مجال من مجاالت الحياة.

بهذه املشاعر أمتنى من الله تعاىل أن يكون منتدى األعامل الذي عقدناه وسيلة لنرش الخري يف كال البلدين. وأشكر 
كافة السودانيني وعىل رأسهم السيد رئيس الجمهورية، عىل حسن الضيافة.

أوّدعكم باملحبة واالحرتام، دمتم بخري والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الصندوق االقتصادي االستثامري الرتيك التونيس – تونس – 27 ديسمرب/ كانون األول 2017

تركيا تقدم دعمها الكامل للتحول االقتصادي يف تونس

السيد رئيس الجمهورية املحرتم، السادة ممثلو عامل األعامل املحرتمون، أعزايئ الضيوف، أحييكم باسم بلدي وشعبي 
من أعامق قلبي.

أشعر بالغبطة لوجودي يف تونس مجددا بعد 4 أو 5 أعوام.

يف زياريت املاضية كرئيس لوزراء تركيا، عقدنا يف شهر يونيو/حزيران 2013 االجتامع األول ملجلس التعاون االسرتاتيجي 
رفيع املستوى ووقعنا عىل 21 مذكرة تفاهم وخطة عمل إىل جانب التوقيع عىل 24 بروتوكل توءمة بني مدن تركية 

وتونسية.

اللقاءات التي جمعتنا اليوم بصديقي الباجي قائد السبيس، كانت إيجابية ألبعد الحدود. وقد وقعنا يف إطار ترسيخ 
أرضية العالقات املشرتكة بيننا عدة اتفاقيات.
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أنا عىل ثقة بأن هذه االتفاقيات التي وقعناها، ستكون أمانة بالغة القيمة لألجيال القادمة وللعالقات املتجذرة بني البلدين.

نحن حريصون عىل تطوير عالقاتنا مع تونس استنادا إىل أرضية مختلفة األبعاد. وهذه مسؤولية ملقاة عىل عاتقنا 
الوزراء  لرئيس  باستضافتنا  سعداء  سنكون  الزيارة،  هذه  بعد  التاريخ.  عرب  بيننا  والصداقة  األخوة  روابط  منطلقها 
الشاهد يف أنقرة من أجل عقد االجتامع الثاين للمجلس االسرتاتيجي رفيع املستوى، الذي يتيح لنا فرصة رؤية النقطة 

التي وصلت إليها العالقات بني البلدين مبختلف أبعادها يف السنوات الـ 4 أو الـ 5 املاضية.

إخويت األعزاء،

نراقب عن كثب، الجهود التي تبذلها تونس عىل الصعيدين االقتصادي والسيايس منذ عام 2011، واصلنا تعاوننا مع 
تونس، بتقديم ما بوسعنا من دعم لكل حكومة جاءت لتونس، لقد اختارت تونس طريق الخالص، بإنتاجها منوذجا 

سياسيا قامئا عىل التوافق، وأنا عىل ثقة بأن تونس استطاعت تجاوز املرحلة األصعب.

املعنوي  تركيا كامل دعمها  تقدم  بالتحديد  النقطة  االقتصادي، ويف هذه  التحول  يأيت عىل مرحلة  فالدور  اآلن  أما 
بقيمة 500  اقتصادية دعام  تردد، عندما تعرضت لصعوبات  لتونس سابقا، دون أي  تركيا  لتونس. قدمت  واملادي 
مليون دوالر، 400 مليون دوالر عىل شكل قرض و100 مليون عىل شكل هبة. ورصحنا بأننا سنساهم بـ 100 مليون 
دوالر، للمشاريع التي طرحت يف مؤمتر "تونس 2020" الذي يهدف لدعم تنميتها. وستكون تركيا دون أدىن شك، يد 

الصديق األول التي متتد لتونس يف املستقبل كام كانت باألمس. 

عندما ننظر لعالقاتنا مع تونس ال ننظر إليها من منظور اليوم. بل ننظر إليها من منظور التاريخ املشرتك بيننا، ومن 
منظور تعاون قريب يبني مستقبال طويال بيننا. تونس بالنسبة لنا ليست مجرد دولة شقيقة وصديقة، بل هي بوابتنا 
عىل إفريقيا، ونحن نرى تونس مركزا لوجستيا يتجاوز شامل إفريقيا ليشمل القارة اإلفريقية كلها. وتركيا مستعدة 

لكل تعاون ودعم من أجل تفعيل هذه القدرات يف تونس.

محبتنا لتونس ال تتعلق مبوقعها الجغرايف فحسب. بل نراها صديقا ورفيقا يف امليض قدما بطريق املستقبل، وبناء عىل 
ذلك أمتنى منكم، أن تتقبلوا كل ما قدمناه تجاه تونس من منطلق املشاعر النابعة عن األخوة.

لنؤمن احتياجات إفريقيا معا

إخويت األعزاء،

العجز يف  أن  االقتصادي فيها. ونعتقد  الرفاه  نحن مستعدون ألي تعاون من شأنه تحقيق تطوير تونس وتحقيق 
التجارة الخارجية لتونس أمر مؤقت، إن العوائق التي توضع أمام التجارة ال تشكل أي إيجابية لالقتصاد وال لرفاه 
الشعب. واألهم من ذلك التجارة ال ميكن أن تقبل بالفراغ، عند وضع عراقيل يف استرياد منتجات دولة بالنسبة لكم 
يف مقام رشيك تجاري هام، أو فرض رضائب إضافية عىل منتجاتها، فإنكم تجربون شعبكم عىل اقتناء منتجات ذات 
جودة متدنية أو اقتناء منتجات ذات جودة العالية بسعر مرتفع. وألننا عايشنا هذه املشاكل يف املايض، فإننا عىل 

علم بأن تطبيق مثل هذه األمور سيحتم اتباع طرق غري نظامية.



291

إن املنتجات الرتكية تتمتع بجودة عالية، وهي يف الوقت نفسه أرخص سعرا من نظرياتها األوروبية، إن ما تحتاجه 
الصناعة التونسية من معدات ومواد خام وآالت ميكن تأمينه من تركيا بأسعار مناسبة جدا. وهذا يصب بشكل واضح 
يف مصلحة رجال األعامل التونسيني واألتراك املشاركني يف منتدى التعاون هذا. إن القوة التنافسية للمنتجات التونسية 

مرتبطة بتأمني املواد الخام واآلالت واملعدات بشكل صحيح.

التي  للمنتجات  الحياة لشعبينا، وتأميننا سوية،  الرفاهية يف  تأمني  نحن نعرض عليكم من خالل تجارتنا املشرتكة، 
يحتاجها 1,2 مليار شخص يعيشون يف القارة اإلفريقية. علينا رسم أهداف سامية من أجل تجارتنا املشرتكة. إن حديثنا 
حول فرض رضائب إضافية عىل بعض املنتجات املصدرة من بلدنا لتونس، ال يصب يف مصلحة شعوبنا وبلداننا. نحن 
يف أنقرة نعمل عىل رفع حجم التجارة بني البلدين من مليار دوالر إىل مستويات أعىل، ونعمل مبوازاة ذلك عىل حل 
العجز يف حجم التبادل التجاري التونيس مع تركيا. مقابل ذلك خطوة القرار املتخذ عىل ضوء قانون املوازنة يف الربملان 
التونيس هي خطوة من جانب واحد، وال تتوافق مع صلب التفاهم املربم بيننا وال مع عمق العالقات التي تجمعنا.

وبالتأكيد املنتجات الرتكية ليست السبب وراء العجز الحاصل يف التجارة الخارجية التونسية. إن بالدنا تشكل 10 % فقط 
من العجز يف التجارة الخارجية التونسية، ونحن مستعدون التخاذ خطوات من شأنها تصحيح هذا الوضع، وعىل الرغم 
من أّن الربملان اتخذ خطوات يف هذا االتجاه، إال أين أعتقد بأن يتم ترجيح العقل السليم من أجل عدم تطبيق قرار 

الربملان. ويف كل األحوال إن تم تطبيق القرار سنشاهد سوية عدم تراجع حجم العجز يف التجارة الخارجية التونسية.

إخويت 

إيجابيا  عامال  نيسان  أبريل/  الذي سيطبق يف شهر  الجديد  األجنبي  املال  االستثامر ورأس  قانون  أن يشكل  نتوقع 
البالغ الذي أواله رجال األعامل األتراك ملنتدى االقتصاد واالستثامر، يؤيد ما نتوقعه.  لالقتصاد التونيس، واالهتامم 
أطن أّن أوضح مؤرش لنيتنا كرتكيا يف املساهمة اإليجابية باالقتصاد التونيس، هو هذا املنظر املوجود هنا. وفيام يتعلق 
باتفاقية التجارة الحرة، سنجد حال للمشكلة يف أقرب وقت ممكن، وعلينا إيجاد السبل الكفيلة يف زيادة مساهمة 
املستثمرين األتراك بتنمية تونس، وعلينا العمل معا من أجل ذلك يف رسم معامل خارطة طريق فورا. علينا بأرسع 
لتأسيس مستقبل عالقات  اهتاممنا  وأن نصب جل  وراء ظهورنا،  املوجودة  السلبية  النقاط  نرمي  أن  وقت ممكن 

تونسية تركية تتجاوز متانتها العالقات التي ربطت البلدين يف املايض. 

ننتظر بفارغ الصرب إخوتنا التونسيني يف تركيا من أجل التعريف مبنتجاتهم وعقد رشاكات جديدة، نحن نضع كافة 
إمكانات غرفة تجارة إسطنبول يف خدمة إخوتنا يف املنتدى االقتصادي التونيس. ستبقى أبوابنا مفتوحة عىل مرصاعيها 

أمام إخوتنا التونسيني يف األيام القادمة، كام هي اليوم وكام كانت عليه باألمس.

يف غضون عام واحد فقط شهدت تركيا افتتاح مشاريع بقيمة 50 مليار دوالر وفق منظور نّفذ املرشوع ثم أدره ثم 
سلمه للدولة. هذه الخربة التي لدينا يف هذه املجال نريد نقلها لتونس، ونريد أن يكون لرجال األعامل األتراك دور 
يف عملية تنمية تونس. ويف حال اتخاذكم خطوات يف هذا االتجاه، سنقطع مسافات كبرية إىل األمام يف وقت قصري 

دون أدىن شك.
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إن تحويل تونس لنقطة جذب لرجال أعاملنا الذين نفذوا يف السنوات الـ 15 املاضية مشاريع بقيمة 40 مليار دوالر 
يف الخارج هي بأيديكم. وواجبنا كدولتي تونس وتركيا، تهيئة املناخ املناسب لالستثامر بالنسبة لرجال أعاملنا. إن 
دعم بعضنا يف هذه املرحلة العصيبة التي متر بها املنطقة والعامل، سيصب يف مصلحة بلداننا وشعوبنا، وأريد أن أجدد 
تأكيدي عىل استعدادنا التام لتقديم مختلف أنواع الدعم، للتحول السيايس والتنمية االقتصادية التي تشهدها تونس.

أهنئ كل من ساهم يف تنظيم صندوق االقتصاد االستثامري الرتيك التونيس

أقدم لكم كامل محبتي واحرتامي، دمتم بخري.
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لقاء مع ممثيل عامل األعامل – باريس/ فرنسا – 5 يناير/ كانون الثاين 2018

االقتصاد الرتيك األرسع منوا بني دول مجموعة العرشين 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أعزايئ ممثلو عامل األعامل، سيدايت ساديت أحييكم  باسم دولتي وباسمي شخصيا بأسمى معاين الحب والتقدير، أشعر 
بالسعادة لوجودي مجددا هنا يف باريس التي تعد من أجمل مدن العامل، بعد زياريت األخرية لها يف عام 2015،  أقدم 
شكري للسيد رئيس الجمهورية ماكرون ولكل املسؤولني وللشعب الفرنيس لحسن االستضافة والحفاوة التي حظينا 

بها أنا والوفد املرافق يل.

أصدقايئ األعزاء من املؤكد أن زيارتنا هذه مهمة جدا بالنسبة للعالقات الثنائية الفرنسية الرتكية ومهمة من ناحية بحث 
القضايا اإلقليمية. وقعنا يف زيارتنا هذه عىل ثالث اتفاقيات مهمة، واحدة من هذه االتفاقيات تتعلق بـ  "يوروسام"، 
والثانية تخص رشاءنا لطائرات إيرباص، والثالثة اتفاقية تتعلق بقطاع التغذية. إىل جانب هذه االتفاقيات وضعنا عىل 

طاولة البحث، القضايا اإلقليمية، وأعتقد أن هذا التعاون بيننا، يف غاية األهمية بالنسبة للسالم العاملي واإلقليمي.
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كانت اللقاءات التي عقدناها اليوم مع صديقي ماكرون مثمرة وإيجابية، ونرى أّن العالقات التجارية واالقتصادية 
بيننا إىل جانب االستثامرات املتبادلة تشكل أقوى دعائم عالقاتنا.

يف الوقت الذي تعد فيه فرنسا خامس أقوى اقتصاد يف العامل، وثاين أقوى اقتصاد يف أوروبا، يحتل االقتصاد الرتيك من 
حيث القوى الرشائية املرتبة 13 عامليا والخامسة أوروبيا. فرنسا هي ثالث أكرب دولة مستثمرة ومستقبلة لالستثامرات 
يف العامل، وتركيا هي الدولة األوىل يف جذب االستثامرات مبنطقة غرب آسيا منذ عام 2012، واستنادا لهذه األرقام فإن 
بلوغ حجم التجارة 14 مليار دوالر ال يعكس القدرات االقتصادية الحقيقية للبلدين،  وأنا عىل ثقة بأننا إن وقعنا عىل 

مشاريع مشرتكة واضعني أيدينا بأيدي بعض، سنصل بحجم التجارة بني البلدين إىل املستوى الذي تستحقه.

ودولتنا  دميقراطيتنا  خرجت  وقد  فاشلة،  انقالبية  ملحاولة   2016 متوز  يوليو/   15 يف  دولتنا  تعرضت  تعلمون  كام 
بتضحيات شعبنا وإقدامه، أقوى وأكرب. وقد بلغ حجم الصادرات الرتكية اآلن 157 مليار دوالر. وهذا الرقم جيد جدا 
نظرا للتطورات السلبية التي واجهناها. وقد نجح اقتصادنا يف تخطي هذا الهجوم الغادر كام تجاوز كافة املكائد التي 
حيكت ضده قبل هذا الهجوم وبعده. يف عام 2017 حقق اقتصادنا حجم منو بنسبة 11 % وبلغ حجم النمو يف األرباع 
الثالثة األوىل من العام نفسه 7.4 % محطام رقام قياسيا جديدا. اضطرت معه العديد من رشكات التصنيف االئتامين 
بنتيجة  العام  الرابع من  الربع  الرتيك. وختمنا  االقتصاد  العاملية ملراجعة جدية ملؤرشات منو  االقتصادية  واملنظامت 
جيدة، ونتوقع أن يتخطى حجم منو اقتصادنا لعام 2017 أكرث من 7 %، وبنسبة النمو هذه، تصبح تركيا مجددا، أكرث 
دولة تحقيقا للنمو بني دول مجموعة العرشين ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كونوا عىل ثقة بأننا سنحافظ 

عىل الخط البياين لنجاحنا يف املرحلة القادمة.

الربح دامئا حليف من يستثمر يف تركيا

أعزايئ املشاركون،

سنحتفل إن شاء الله يف عام 2023 مبئوية تأسيس جمهوريتنا، وقد كان ألهدافنا االقتصادية مكان بارز يف رؤيتنا لهذا 
التاريخ الهام. منيض قدما خطوة بخطوة من أجل تحقيق هدفنا يف الدخول ضمن أقوى عرش اقتصادات يف العامل 
بحلول عام 2023، واستثامراتنا العمالقة يف هذا اإلطار متواصلة، وليس من الصدفة أن تكون تركيا مكانا لـ 6 من 
أصل 10 استثامرات عمالقة أنشئت يف العامل أو ما زالت قيد اإلنشاء. وصلت قيمة املشاريع العمالقة التي نفذناها 
يف السنوات العرشة األخرية فقط 200 مليار دوالر. وقد افتتحنا كمثال عىل ذلك جرسي عثامن غازي والسلطان سليم 
عام 2016، كام افتتحنا يف هذا العام نفق أوراسيا، ووضعنا حجر أساس أطول جرس يف العامل وهو جرس جناق قلعة 

1915، ونهدف يف عام 2018 الفتتاح املرحلة األوىل من أكرب مطار يف العامل يف إسطنبول.

تعد دولتنا مركز جذب استثامري بالنسبة ألصدقائنا الفرنسيني. وعىل الرغم من األزمات اإلقليمية، إال أن تركيا نجحت 
الداخيل  يف جذب مبارش لرؤوس أموال دولية بقيمة 180 مليار دوالر بني عامي 2003 و2016. إّن حجم السوق 
يبلغ 80 مليون نسمة، وقطاعنا الخاص يتميز بالتنافسية والحيوية، وبنيتنا التحتية متطورة يف قطاعات املواصالت 
إسطنبول  من  طريان  ساعات   4 خالل  العامليني.  للمستثمرين  مضافة  قيمة  يشكل  هذا  كل  والطاقة،  واالتصاالت 
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بإمكانكم الوصول ألكرث من 50 دولة حول العامل، والوصول ألسواق تشكل ربع االقتصاد العاملي. يف تركيا ما يقارب 
58 ألف رشكة برؤوس أموال عاملية، الربح دامئا حليف من يستثمر يف تركيا، والفرق يف تركيا بني املستثمرين العامليني 
تأكيد هذه  تركيا  الفرنسيني يف  املستثمرين  القوانني واملسؤوليات، وبإمكان  األتراك، من حيث  األعامل  وبني رجال 

النقطة بأنفسهم.

إن دولتنا تتمتع بأكرث األنظمة االستثامرية تشجيعا يف العامل. فلقاءاتنا مع املستثمرين العامليني بشكل متكرر، تتيح 
لنا تقديم تشجيعات استثامرية تتناسب مع احتياجاتهم. ونحن مصممون عىل متهيد الطريق أمام االستثامرات من 
خالل نظام التشجيع االستثامري. يف إطار مشاريعنا لعام 2023  قدم أصدقاؤنا الفرنسيون عروضا يف 13 مناقصة 
تشمل قطاعات كاملواصالت والطاقة والبيئة وغريها. وكان آخرها توقيع اتفاقية بني رشكتي آيرباص وتوركسات مطلع 
اتخاذ خطوات يف  الثاين وقد متكنت دولتنا من خالل هذه االتفاقية ومبساهمة فرنسية من  شهر نوفمرب/ ترشين 
مجال صناعة األقامر الصناعية وإرسالها للفضاء. هذا التعاون حتام سيكون دافعا لعقد تعاونات أخرى يف املجاالت 
الصناعية األخرى. وأعتقد أن االتفاق املربم بني الخطوط الجوية الرتكية ورشكة آيرباص وبني مستشارية الصناعات 
الدفاعية وأسيلسان وروكيتسان مع يوروسام  يحمل أهمية اسرتاتيجية. وكذلك االتفاق املربم بني بنك أكزيم وبيبي 
فرانس أسورانس إكسبور سيساهم يف تطوير العالقات االقتصادية. وسنشاهد مثل هذه األمثلة الناجحة يف املستقبل.

بإمكانكم االستفادة من التحفيزات االستثامرية يف بالدنا

أعزايئ املشاركون،

نعمل كدولتني حليفتني استنادا عىل أرضية من الخطط االسرتاتيجية، ويف هذه الخصوص، أكرب مكسب لنا هو اإلرادة 
املوجودة عند حكومتي البلدين، وباستغاللنا لهذه اإلرادة سنتمكن من تحقيق التوازن يف عالقاتنا االقتصادية والتجارية، 
ومن أجل اتخاذ خطوات أكرب نحن بحاجة لدعمكم أنتم رجال األعامل. رسالتي لكم اليوم هي أن تكونوا جزءا من 
النمو االقتصادي الرتيك، وباألخص عند استفادتكم من الحوافز االستثامرية يف تركيا لن تكون أمامكم أي معوقات إطالقا.

احتلت فرنسا يف عام 2016 املرتبة السابعة ضمن قامئة الدول األكرث تجارة مع تركيا،  وأنا أعلم أن قدرات فرنسا 
تتجاوز هذا املستوى، وصل حجم التجارة بيننا يف العام املايض إىل حدود 13.5 مليار دوالر. وهدفنا هو 20 مليار 
يورو. وتحتل فرنسا املرتبة العارشة يف قامئة الدول األكرث استثامرا يف تركيا، حيث بلغ حجم استثامراتها ما يقارب من 
7 مليارات دوالر وهي من بني الدول األكرث استثامرا يف تركيا، حيث يوجد نحو 1.500 رشكة برؤوس أموال فرنسية يف 

تركيا، وأعلم أنه من املمكن تحقيق مستويات أفضل يف هذا املجال.

ستجدون يف تركيا نظاما مرنا يدعمكم إىل جانب لجنة رشاكة تجارية واقتصادية، ومن خالل العالقات التي أقامتها 
هذه اللجنة متكنت من إيجاد حلول للكثري من املشاكل. لقد أنهينا القيود التي فرضناها عىل استرياد الحيوانات الحية 

من فرنسا والتي فرضناها بسبب األمراض، ونتوقع أن تتخذ فرنسا خطوات مامثلة تتعلق باسترياد الكرز من تركيا.

عاتقنا  امللقاة عىل  املسؤوليات  نعي  الرضيبي. وكذلك  االزدواج  منع  اتفاقية  تعديل  أجل  للعمل من  نستعد  نحن 
بخصوص تحقيق الزيادة السلسة يف حجم التجارة الربية بيننا. وهدفنا النهايئ هو تحقيق حرية التجارة املنقولة.  
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أعزايئ املشاركون،

نحن نراقب عن كثب ونعي أهمية فرنسا وقوتها وقدراتها ونقدر حجم منوها االقتصادي وارتفاع حجم استثامراتها 
يف اآلونة األخرية، وليس لدينا شك بنجاح اإلصالحات التي يجريها ماكرون بقيادته الواعية. هذه التطورات ستدفع 
رجال األعامل األتراك للعمل مع فرنسا بشكل مبارش أو مع دول ثالثة، ونحن بدورنا نقدم توصياتنا يف هذا الخصوص.

نحن نعلم أن أصدقاءنا الفرنسيني لن يرتكوا هذا السعي الرتيك تجاههم دون مقابل. ومن أجل هذا يتوجب علينا 
اتخاذ خطوات ملموسة عىل األرض بهذا الصدد. وكمثال عىل ذلك، عقد اجتامع يف أقرب وقت ممكن، للجنة الرشاكة 
االقتصادية التجارية، من أجل الوصول لهدفنا يف بلوغ حجم التجارة بيننا 20 مليار يورو. علينا جمع رجال أعاملنا 
االقتصادية  العالقات  األعامل ستجعل  منتديات  الطرفني.  بني  مبارشة  لقاءات  اللجنة من خالل عقد  وبلورة جهود 

الثنائية أمرا ال مناص منه.

الثالثة. علينا دعم عقد رشاكات  ومن الواضح أن العمل املشرتك سيكون مربحا من ناحية الدخول ألسواق الدول 
اسرتاتيجية بني رشكات القطاع الخاص يف كلتا الدولتني، ويف هذا اإلطار يتحتم تكثيف الجهود الرامية إلنشاء شبكات 
التعديالت  من  االنتهاء  وعلينا  املشرتكة.  الربي  النقل  للجنة  اجتامع  عقد  وقت  أرسع  يف  وينبغي  مشرتكة.  تواصل 

املتعلقة باتفاقية منع االزدواج الرضيبي يف أقرب وقت.

وعىل ضوء تنفيذ هذه األمور كلها، أنا وصديقي رئيس الجمهورية ماكرون عازمون عىل تقديم الدعم الكامل لرجال 
أعاملنا ولخطة العمل الثنائية بني البلدين. أمتنى لكم عاما جديدا مليئا بالنجاح والربكة واالستقرار، وأرحب باالستامع 

لوجهات نظركم.

أحييكم جميعا بوافر املحبة واالحرتام
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حفل افتتاح الكنيسة الحديدية األرثوذكسية البلغارية – إسطنبول – 7 يناير/كانون الثاين 2017

بإمكاننا العمل معا للحفاظ عىل مرياثنا الثقايف املشرتك

صديقي العزيز رئيس الوزراء بويكو بوريسوف السيد رئيس الوزراء بن عيل يلدريم، أعزايئ أتباع الكنيسة البلغارية 
والضيوف الكرام، أحييكم بوافر االحرتام من أعامق قلبي.

االنتهاء  بعد  الحديدية،  الكنيسة  باسم  شعبيا  املعروفة  ستيفان  سفيتي  كنيسة  افتتاح  أجل  من  هنا  اليوم  نجتمع 
من أعامل ترميمها. وأستغل هذه الفرصة ألتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البلغاري السيد بوريسوف والوفد املرافق 
له. وأعترب أّن افتتاح هذه الكنيسة يف الوقت الذي ترتأس فيه بلغاريا االتحاد األورويب، مبثابة رسالة هامة موجهة 

للمجتمع الدويل.

لقد أظهرت إسطنبول مجددا للعامل أجمع سامحتها من خالل هذه الصورة التي أمامي، واملتمثلة بالعيش املشرتك، 
العامل،  الوحيد يف  الكنيسة تتفرد بطرازها املعامري  إّن هذه  الديانات والثقافات.  أتباع  امليلء بالسالم بني مختلف 
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حيث بنيت وفق نظام هيكل حديدي عام 1898، وبقيت صامدة طيلة 120 عاما. إىل جانب افتتاح هذا الرصح أمام 
لبلدية إسطنبول تم  التاريخي. عندما كنت رئيسا  املدينة وغناها  البلغارية، ستشكل إضافة لجامل  الكنيسة  أتباع 
ترميم الكنيسة، ويف عام 2011 متت عملية الرتميم هذه من قبل اإلدارة الخاصة يف إسطنبول وبلديتها وبالتعاون مع 

أصدقائنا البلغار. وأهنئ فريق العمل الذي أرشف عىل الرتميم الدقيق والصعب للكنيسة.

حرص أجدادنا عرب التاريخ يف املناطق التي فتحوها عىل حرية األديان ومامرسة الشعائر الدينية. ومن املعامل األخرى 
التي تم ترميمها الجامع الجديد الذي يناهز عمره 400 عام، وجامع آية صوفيا وعمره 1500 عام ويعد لؤلؤة ليست 
السطنبول فحسب بل للعامل بأرسه. لكل معلم أثري يف هذه املدينة ومنطقتنا الجغرافية العريقة، مكانة يف قلوبنا، إن 
الوثائق التاريخية تثبت من خالل األوامر السلطانية كيف حرص أجدادنا وعىل رأسهم السلطان محمد الفاتح، عىل 

حرية العبادة واالعتقاد، من إسطنبول حتى البوسنة ومن القدس إىل سالنيك.

العيش  واملتجذرة يف  الطويلة  تجربتنا  بظاللها عىل  تلقي  أال  أليمة، ويجب  ذكريات  التاريخ  مراحل  بعض  شهدت 
املشرتك. وانطالقا من هذا املفهوم حرصنا وسنحرص عىل الحفاظ عىل أماكن العبادة ملواطنينا من مختلف الديانات، 
يف كافة أنحاء البالد. وقد رممنا يف اآلونة األخرية 14 مكانا للعبادة منها الكنيس الكبري يف والية أدرنة، وكنيسة آية 
نيكوال، وكنيسة الرسيان الكاثوليك يف إسكندرون وكنيسة سور للربوتستانت األرمن يف ديار بكر،  وكنيسة نيزيب 
فوقاين يف غازي عنتاب، وكنيسة تاكسيارهيس مبنطقة جوندا وكنيسة آية يورغي بأدرنة كايب، وكان آخرها الكنيسة 
الحديدية، وستتواصل عمليات الرتميم لتشمل كنيستي حورا وشابل وغريها من األماكن الدينية، وال نرى فرقا بني 
بويكو  العزيز  لصديقي  بالشكر  وأتوجه  مرادية.  فيليب  بجامع  والتعبد  وبني  الحديدية  الكنيسة  يف  التعبد  حرية 

الصطحابه أخانا مفتي بلغاريا مصطفى أليش ضمن وفده.

حرية عبادة األشخاص من ضمن مسؤوليات الدولة

نحن نرى أن حرية عبادة األشخاص من أي دين أو عرق كانوا تقع تحت مسؤولية الدولة، إن وجود بطريرك الكنيسة 
األرثوذكسية البلغارية السيد نيوفيت ومفتي بلغاريا السيد مصطفى أليش جنبا إىل جنب هنا يشري إىل أن بلغاريا 

تشاركنا الرؤية ذاتها، سرنى سوية إن شاء الله يف املرحلة القادمة، مزيدا من هذه الصور الجميلة.

السيد رئيس الوزراء، أعزايئ الضيوف،

لدولة تركيا باع طويل وتجربة كبرية يف مجال عمليات الرتميم، يف السنوات الـ 15 األخرية ساهمت تركيا برتميم أكرث 
وأوربا  الوسطى  وآسيا  إفريقيا  األوسط وشامل  والرشق  البلقان  كبرية شملت  أثر يف مساحة جغرافية  آالف   5 من 
الرشقية. إن إحياء هذه اآلثار وحامياتها ونقلها لألجيال القادمة تقع مسؤوليتها عىل عاتقنا. األرايض البلغارية تضم 
العديد من اآلثار العثامنية التاريخية، كالجوامع والخانات والحاممات والجسور واملقابر، ونعلم أن اآلثار والجوامع 
التاريخية يف بلغاريا بحاجة للرتميم، بإمكاننا العمل معا من أجل الحفاظ عىل مرياثنا الثقايف متخذين ترميم الكنيسة 
الحديدية مثاال لنا، ونأمل من خالل تعاوننا يف ترميم الكنيسة الحديدية العمل معا من أجل ترميم أماكن العبادة 
التاريخية يف بلغاريا، لقد علمت بانتهاء عمليات ترميم جامع القايض سيف الله الوحيد يف صوفيا، املفتوح للعبادة 
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منذ عام 1882، وأعرب عن سعاديت للتعاون الذي تم بيننا من أجل ترميم هذا الجامع. نحن يف تركيا مستعدون 
لتشارك خرباتنا وتقديم مساهامتنا يف هذا املجال مع بلغاريا. وليس لدي أدىن شك بأن أصدقايئ البلغاريني سيحافظون 

عىل اآلثار ويعتنون بها بالشكل الالئق.

أمتنى أن يكون هذا املرشوع الذي تم بالتعاون مع الدولة البلغارية مصدر إلهام لغريه من املشاريع، وأهنئ مجددا 
الكنيسة  أتباع  فيها  سيؤدي  والتي  الحديدية  الكنيسة  باسم  املعروفة  ستيفان  سفيتي  كنيسة  ترميم  عىل  القامئني 

البلغارية عباداتهم بأمن وسالم.

مرة أخرى أقدم لكم احرتامي ومحبتي. مبارك لكم.
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منتدى األعامل الرتيك الجزائري – الجزائر –  27فرباير/ شباط 2018

علينا تعزيز التعاون الرتيك الجزائري يف مجال االستثامرات

أخي العزيز السيد رئيس الوزراء، السادة رجال األعامل، أعزايئ الضيوف، أصدقايئ األعزاء، أقدم لكم تحيايت املليئة 
بالحب والتقدير من أعامق قلبي.

أمتنى أن يكون منتدى األعامل الرتيك الجزائري وسيلة ليعم الخري عىل البلدين والشعبني.

أعرب عن سعاديت البالغة لوجودي بينكم مجددا، بعد 3 سنوات يف دار األبطال والشهداء الجزائر.

أصدقكم القول بأن للجزائر مكانة كبرية يف قلوبنا، حيث تربطنا بها 500 عام من الرابطة األخوية، وتقوم عالقاتنا معها 
عىل أسس متينة من العالقات الثقافية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية. أقدم شكري، لحسن الضيافة التي حظينا 
بها أنا والوفد املرافق يل، ألخي العزيز رئيس الجمهورية بوتفليقة وألفراد الشعب الجزائري فردا فردا. كام أعرب عن 

امتناين الكبري لعقد هذا املنتدى الذي يجمع رجال األعامل الجزائريني واألتراك.
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أعزايئ رجال األعامل،

خطّت تركيا يف السنوات الـ 15 املاضية قصة ناجحة كبرية يف مجال االقتصاد وكذلك يف املجاالت األخرى. عىل الرغم 
من التحديات التي واجهناها وعىل رأسها األزمة املالية العاملية عام 2008 واملحاولة االنقالبية الفاشلة عام 2016، 
استطعنا أن نحقق معدل منو بني 2003 و2016 وصل إىل 5.7 %. وننتظر أن يبلغ حجم منو العام املايض  مستوى 7.5 
%. ومتكنا خالل هذه الفرتة من رفع الناتج القومي عىل مستوى الفرد من 3 آالف و500 دوالر إىل 11 ألف دوالر، 

ومن املحتمل أن يصل الرقم استنادا لألرقام التي مل يتم الكشف عنها إىل 12 ألف دوالر.

وبالنظر إىل الناتج القومي اإلجاميل نحتل املرتبة 17 عامليا، وبالنسبة للقوة الرشائية، نحتل املرتبة 13، تجاوزت قوة 
العاملة يف بالدنا 28 مليونا و500 ألف نسمة، ونحتل أيضا مرتبة متقدمة يف معدل عمر القوة العملة عامليا.

واستطعنا بفضل مستثمرينا املنترشين يف كافة أنحاء العامل، رفع صادراتنا من 36 مليار دوالر إىل أكرث 157 مليار 
دوالر، أما يف مجال السياحة فنحن نستعد الستقبال 36 مليون سائح، انخفض عدد السياح إىل 25 مليونا بسبب 

النكسات التي تعرضنا لها، لكننا استطعنا مجددا تجاوز رقم 32 مليون سائح.

يتمتع بنكنا املركزي باحتياط نقد أجنبي وذهب بقيمة 120 مليار دوالر، يف عام 2013 استطعنا أن نصفر ديوننا لصندوق 
النقد الدويل الذي يجسم كالكابوس عىل الدول ليس بالقروض التي يقدمها بل بالرشوط التي يضعها عىل هذه الدول.

يف فرتة من الفرتات كانت إدارة البنك املركزي، تضطر لتخصيص نصف امليزانية لسداد فوائد الديون، متكنا والحمد لله 
من خفض هذه النسبة إىل 8 %. وخالل 15 عاما تضاعفت املؤرشات االقتصادية الرتكية يف مختلف األصعدة، ليتدىن 
والخدمات  واإلسكان  والطاقة  واملواصالت  والصحة  للتعليم  امليزانية  الفائض يف  لنخصص  العام.  الدين  معها حجم 

االجتامعية واالستثامرات األخرى، التي كان الهدف منها امليض قدما برفاه شعبنا إىل األمام.

وكمثال عىل ذلك فتحنا 282 ألف صف درايس جديد، وعينا 600 ألف مدرس جديد، وبنينا 110 جامعات جديدة، 
وعينا 53 ألف موظف جديد يف قطاع التعليم، وفتحنا 12 ألف مستشفى ومركزا طبيا وعيادات من طابق واحد 
يف كافة أنحاء البالد، وأضفنا 129 ألف رسير طبي جديد للخدمة، وبلغ عدد القوة العاملة الجديدة املستخدمة يف 
القطاع الطبي 536 ألف شخص، ليكون هذا النجاح مبثابة ثورة. ومنيض اآلن قدما لجعل املستشفيات يف مدننا منوذجا 

ليس يف بلدنا فحسب بل يف العامل بأرسه.

مند يد العون لجميع املظلومني يف العامل

أما يف مجال اإلسكان، فقد بنينا 817 ألف وحدة سكنية جديدة، وأعطينا األولوية إىل جانب هذا لبناء مراكز الخدمات 
االجتامعية يف املدن، التي بلغ عددها بحدود ال 10 آالف و500 مركز خدمة. أما يف املواصالت فشققنا طرقا يصل 
طولها إىل 20 ألف كيلو مرت، وأنشأنا خطوط حديد للقطارات الرسيعة، وافتتحنا 29 مطارا جديدا، لنقرب املسافات 
بني مواطنينا وبني مختلف بقاع العامل، قدمنا يف السنوات الـ 15 املاضية مساعدات اجتامعية بقيمة 246 مليار دوالر، 

يف سبيل أال يشعر أحد مواطنينا بالظلم.
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العامل.  أنحاء  إنسانية وتنموية بقيمة 6 مليارات دوالر للمظلومني يف كافة  مل نكتف بذلك، فقد قدمنا مساعدات 
واستنادا لألرقام احتل بلدنا املرتبة الثانية عامليا يف حجم املساعدات اإلنسانية والتنموية، أما بالنسبة للناتج املحيل 
فرتكيا تحتل املرتبة األوىل. ونقدم بنفس الوترية مستوى تعليم عاٍل لـ 16 ألفا و500 طالب من كافة أنحاء العامل، يأيت 
معظمهم من القارة اإلفريقية، عن طريق برنامج املنح الرتكية. كام استضفنا بسبب الحروب التي يشهدها العراق 

وسوريا نحو 4 ماليني أخ لنا من هذين البلدين، وبلغ حجم إنفاقنا الستضافتهم 30 مليار دوالر.

ومن الرضوري أن نبني املشاريع الكربى التي حققناها كمرشوع مرمراي وأوراسيا وجرسي السلطان سليم والغازي 
عثامن واملشاريع التي هي قيد اإلنشاء كاملطار الثالث يف إسطنبول الذي يعد أكرب مطار يف العامل. إن 6 مشاريع من 

املشاريع الـ 10 الكبرية يف العامل، موجودة يف تركيا.

أصدقايئ األعزاء،

إن  تجاربها وخرباتها مع أصدقائها.  تتشارك  أن  أمنلة يف  قيد  املايض ال ترتدد ولن ترتدد  تركيا كام عهدمتوها يف  إن 
أصدقاءنا يعلمون جيدا أن من يقرتب إلينا بخطوة نذهب إليه هرولة. وهذا االهتامم البالغ بهذا االجتامع مؤرش عىل 

وجود هذا اليشء. أعتقد أّن هذا التضامن يضفي معاين إيجابية بخصوص تطوير االستثامرات.

نحن نرى الجزائر جزيرة استقرار يف املنطقة التي توجد فيها من الناحية السياسية واالقتصادية، ال سيام أن أكرب رشيك 
تجاري لنا يف القارة اإلفريقية هو الجزائر، إن الجهود التي يبذلها رجال األعامل يف البلدين، تزيد من عمق العالقات 
االقتصادية بني تركيا والجزائر، كام أن حجم التجارة بيننا وصل إىل 3.5 مليار دوالر. وتركيا أيضا بحجم استثامراتها 
البالغ 3.5 تعد أكرب مستثمر أجنبي يف الجزائر، أنا عىل ثقة بأن حجم التجارة سيزداد بني البلدين يف وقت قصري بفضل 
املساعي الجدية التي يبذلها املستثمرون يف كال البلدين. فنظرا للقدرات التي يتمتع بها البلدان، إن حجم التجارة 
املتمثل بـ 3.5 مليار دوالر، يبقى دون املستوى املطلوب، سرنفع إن شاء الله يدا بيد، حجم التجارة بني البلدين يف 

املرحلة األوىل إىل 10 مليارات دوالر، ثم إىل مستويات أعىل.

االستثامري  االتفاق  وهي  عليها،  أقدمنا  التي  الهامة  البرشى  جديد  من  معكم  أتشارك  أن  أود  اإلطار،  هذا  ويف 
الرتكيتني  وبيغان  رونيسان  رشكتي  وبني  الوطنية  الجزائرية  سونوتراك  رشكة  بني  دوالر  مليار  بقيمة  البيرتوكياموي 
مادة  من  طن  ألف   450 إنتاج  املنشأة  هذه  خالل  من  سيتم  أضنة.  بوالية  يومورتالك  مبنطقة  الحرة  املنطقة  يف 
بويل بروبلني، واملواد الخام لهذه املنشأة سيتم تأمينها من الجزائر. وبعد بدء اإلنتاج يف هذه املنشأة سيتم خفض 
احتياجاتنا الخارجية من مادة بويل بروبلني بنسبة 25 %، وسيكون لهذه املنشأة تأثري إيجايب عىل حجم التجارة بني 

البلدين، وأمتنى أن تكون خريا لنا.

عىل مستثمرينا االستفادة من اإلمكانات التي تتمتع بها الجزائر 

تأيت الرشكات الرتكية يف الجزائر، عىل رأس الرشكات األجنبية، من حيث توفري فرص العمل، إن االستثامرات التي تحققها 
الرشكات الرتكية، واملشاريع التي تنفذ من قبل رشكات املقاوالت الرتكية، وما لها من مساهمة يف رفاه إخوتنا الجزائريني 

تشعرنا باالمتنان. وسنساهم إن شاء الله باملزيد من الرفاهية للشعب الجزائري من خالل زيادة استثامراتنا.
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لرجال  استثامرية  أهمية  تشكل  والغذاء،  والطاقة  السياحة  مجاالت  يف  اقتصادها،  لتنويع  أهمية  الجزائر  إيالء  إن 
أعاملنا. عالوة عىل أن القطاع الخاص الرتيك يتمتع بالقوة يف هذه املجاالت، أدعو كافة املستثمرين األتراك وعىل 
رأسهم املوجودين هنا، إىل دراسة اإلمكانات التي تتمتع بها الجزائر. االستثامرات الجديدة ستعود بالفائدة للجانبني، 

وستخلق فرص عمل جديدة، ونحن بدورنا نرحب مبثل هذه الرشاكات الثنائية.

وقع الوزراء املعنيون باألمس اتفاقات لتطوير التعاون يف مجال الزراعة، ووضع خطط لتطوير السياحة، ونحن نراكم 
أنتم رجال األعامل عنرصا مهام يف تطوير وتشجيع فعاليات التعاون مبختلف املجاالت بني البلدين.  وبدورنا نويل 
أهمية لعقد اجتامع اللجنة االقتصادية املشرتكة يف أقرب وقت، سنميض من خالل هذه االجتامعات قدما بوترية أرسع 

يف اتخاذ خطوات تقنية وسنحصل عىل نتائج أرسع.

نحن نعلم تأثر الجزائر سلبيا من انخفاض أسعار الطاقة. ومن املمكن تاليف هذا من خالل تعزيز عالقاتنا يف املجاالت 
التجارة  حجم  زيادة  أجل  من  بوسعنا  ما  بذل  وعلينا  جيدة،  مستويات  إىل  بها  قدما  وامليض  األخرى،  االقتصادية 
بيننا رغم كل الصعوبات. كام تعلمون أعلنا يف األسبوع املايض عن تحفيزات هامة يف بلدنا تتعلق مبجال الزراعة. 
تركيا مستعدة للتعاون مع الجزائر يف مجال الزراعة. والجزائر أيضا تتمتع بإمكانات كبرية يف مجال تصدير األغذية 

واملنسوجات والحديد والفوالذ.

اتخاذ  املتبادلة من  اتفاقيات حامية االستثامرات وتفاهامت تشجيع االستثامرات  التوقيع عىل  سنتمكن من خالل 
خطوات أرسع عىل األرض يف مختلف املجاالت.

إن تسهيل أعامل مستثمرينا يف الجزائر، سينعكس عىل زيادة حجم التجارة بني البلدين. ومن الرضوري مبكان اإلرساع 
يف التعاون بيننا يف مجال الطاقة. وعليه يجب تطوير املشاريع املشرتكة بيننا. ونحن كحكومتي البلدين مستعدون 

لتقديم الدعم الكامل لرجال أعاملنا الراغبني يف تحقيق استثامرات مبجال الطاقة.

بهذه املشاعر أمتنى أن يكون اجتامعنا هذا وسيلة للخري. وأقدم لكم شكري فردا فردا ملشاركتكم ومحبتكم وحامسكم 
الذي أبديتموه، وأجدد شكري ألصدقايئ الجزائريني لحسن الضيافة الرائعة التي قدموها لنا.

أحييكم بكامل املحبة والتقدير.
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منتدى األعامل الرتيك السنغايل – داكار/ السنغال – 1 مارس/ آذار 2018

ال نقبل عودة مامرسة التجارة املخالفة للقيم اإلنسانية 
يف جزيرة غوريه

أخي العزيز، السيد رئيس الجمهورية، أعزايئ رجال األعامل السادة الضيوف، أحييكم من أعامق قلبي بكامل املحبة 
والتقدير. أعرب عن شكري وتقديري لحسن الضيافة والحفاوة التي استقبلتموين بها أنا والوفد املرافق يل. نبذل ما 
بوسعنا من أجل تطوير عالقاتنا بكافة املجاالت مع السنغال، التي نراها رشيكا هاما لنا، وصديقة عزيزة وشقيقة 
الرضورة  قوية. ومن  تعد  واالقتصادية،  الثقافية  الناحية  اإلفريقية، من  للقارة  بالنسبة  بالسنغال  حقيقية. وعالقتنا 
مبكان بذل املزيد من الجهد من أجل تعميق عالقاتنا وتنويعها، لتحقيق رشاكة مستقبلية. ويف هذا الخصوص يتشارك 
معي صديقي رئيس الجمهورية السيد سال هذه الرغبة، وكنت شاهدا عىل ذلك يف اللقاء الذي عقدناه اليوم. وال 

شك أن هذه الرغبة تسمح بترسيع وترية العالقات التجارية واالقتصادية الثنائية.
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يف زياريت للسنغال عام 2013 بصفتي رئيسا للوزراء، وضعنا هدفا مشرتكا للتجارة بني البلدين، برفع حجم التجارة 
بيننا إىل 250 مليون دوالر، عام 2017 اقرتبنا من الوصول للهدف الذي وضعناه، ولكن يف الوقت نفسه نعتقد أّن هذا 
الرقم بعيد كل البعد عن اإلمكانات التي يتمتع بها البلدان، وعىل ضوء األهداف الجديدة التي وضعناها، بإمكاننا 
تخطي هذه األرقام والذهاب بها بعيدا. وقد وضعنا نصب أعيننا يف لقاءاتنا اليوم تحقيق هدف 400 مليون دوالر يف 

حجم التجارة بني البلدين، ومن األهمية تحقيق التوازن مع ازدياد حجم التجارة الثنائية.

تركيا من أكرب اقتصادات العامل، وهي عضو يف مجموعة العرشين، وهي يف املرتبة الثالثة عرشة اقتصاديا من حيث 
التعاون االقتصادي والتنمية، من حيث  املرتبة األوىل بني دول منظمة  القوة الرشائية، احتلت تركيا يف عام 2017 
أعىل وأرسع نسبة منو اقتصادي، وهذه املعطيات تبني حجم السوق الرتيك وأهمية الفرص التي تقدمها للمنتجني 
السنغاليني، إىل جانب كون تركيا سوقا كبرية للمنتجات السنغالية، من املمكن أيضا تصدير هذه املنتجات إىل دول 

أخرى عرب تركيا. ومن أجل تحقيق ذلك علينا تطوير آليات التعاون بيننا.

أصدقايئ األعزاء،

غرب  لدول  االقتصادية  واملجموعة  تركيا  بني  واالقتصاد  األعامل  ملنتدى  األول  االجتامع  عقد  املايض  األسبوع  شهد 
وزير  عرض  املنتدى  ويف  املنطقة،  وهذه  تركيا  بني  التجارة  توسيع  سبل  بالتفصيل  االجتامع  هذا  وبحث  إفريقيا. 
اقتصادنا السيد زيبكجي، عقد اتفاقية تجارة حرة بني تركيا واملجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.  واالتفاقية التي 
عرضناها اتفاقية غري متامثلة، سيضع رشوطها وأبعادها إخوتنا األفارقة. ولن يكون هناك تنافسية بني البضاعة املنتجة 
يف تركيا وبني املنتجة يف هذه املنطقة، بل ستكون مكملة لبعضها. وعليه ستعود اتفاقية التجارة الحرة التي عرضناها 

بالفائدة لكال الجانبني. ومن جانب آخر من املمكن أن نبحث التجارة التشاركية من أجل تفادي مسألة التمويل.

مستعدون ملشاركة إخوتنا األفارقة تجربتنا يف االقتصاد

أثبتت البنية التحتية لالقتصاد الرتيك مراًرا، قدرتها عىل مجابهة أوضاع عدم االستقرار، فعىل الرغم من التحديات يف 
الوقت الحايل والصعوبات واملشاكل التي واجهتنا يف وقت مىض، إال أّن كل هذا مل يؤثر سلبا عىل مواصلة اقتصادنا 
امليض قدما، وكمثال عىل ذلك املحاولة االنقالبية الفاشلة التي نفذتها منظمة غولن اإلرهابيةـ يف 15 يوليو/ متوز 2016 

، فقد كان تأثريها محدودا عىل اقتصادنا.

تستضيف تركيا يف الوقت الحايل 3.5 مليون الجئ. وننفذ عمليات عسكرية يف عدة مناطق من أجل أمن حدودنا 
وحاميتها من التنظيامت اإلرهابية، وعىل الرغم من كل هذا فإن مؤرشاتنا االقتصادية جيدة.

التنمية واالقتصادية. ونحن مستعدون مبا منتلكه من خربات تستند عىل قدرات برشية  لرتكيا منوذج خاص بها يف 
كبرية، ملشاركتها مع إخوتنا األفارقة. نخطط لعقد تعاون طويل األمد مع إفريقيا بالتوازي مع تطوير عالقتنا معها. 
نحن ال نقبل إطالقا استنزاف موارد إفريقيا الطبيعية، أو تطبيق إحدى مناذج االحتالل املعارص لها. فثقافتنا ومبادئنا 
األخالقية وقيمنا التي تشاركناها معكم ال تسمح لنا مبامرسة ذلك. فنحن ال نرى "اإلنسان ذئبا عىل اإلنسان اآلخر" بل 
نراه كام يف املثل السنغايل "اإلنسان دواء وشفاء لإلنسان". ونحن ال نقبل إطالقا إعادة ما كان ميارس يف جزيرة غوريه 
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من تجارة تخالف القيم اإلنسانية، بطرق وأوجه جديدة. إن أحد أبعاد النضال الذي متارسه تركيا داخل البالد وعىل 

الصعيد الدويل هو موقفها ضد نظام االستعامر املعارص.

عندمـا نقـول العـامل أكـرب مـن خمسـة، ال يتوقـف األمـر عـىل التدهـور السـيايس أو املشـاكل األمنية فحسـب، بل يف 

الوقـت نفسـه عـىل هـذه الفـوىض التي نشـاهدها. بالتأكيد العامل يشـهد مرحلة تغيـري. وهذا التغيري ميـر مبخاضات، 

وهدفنـا جميعـا يف نهايـة املطـاف تأسـيس نظـام يكفل توزيع الرفاهية بشـكل أكرث عـدال. وأنا عىل ثقة أننـا بتعاوننا 

سـنصل إىل هـذا الهـدف بشـكل أرسع. وهـذا بالتحديـد مـا نعرضـه عـىل إفريقيـا، أي العمـل والربـح معـا، وزيـادة 

الرفاهيـة معـا وتعزيز أمـن بلدينا. 

الدول  العامل بني شفاه  الثانية. مصري  العاملية  العامل بنظام قديم وضع يف ظروف الحرب  األمم املتحدة تريد إدارة 

الخمس دامئة العضوية مبجلس األمن، ومن أجل هذا السبب يجب تغيري هيكلة األمم املتحدة. عىل كافة دول العامل 

أن تكون صاحبة كلمة يف األمم املتحدة. وهذا األمر يجب أن يكون بشكل دوري، عىل السنغال وتركيا أن تكونا أيضا 

عضوين دامئني مبجلس األمن. ملاذا نتهرب من الحديث بهذا املوضوع؟ هل العامل عبارة عن 5 دول؟  ملاذا ال يكون لنا 

مكان هناك. انظروا كيف اتخذت 128 دولة موقفا واضحا ضد الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل، بشأن القدس، 

هذا يعني، أن اتخاذ مواقف صحيحة يقودنا إىل إحقاق الحق.

املقاولون األتراك ال يضعوننا يف مواقف محرجة

أصدقايئ األعزاء، 

كام يف كل زيارايت إىل القارة اإلفريقية، يرافقني يف هذه الزيارة وفد كبري من رجال األعامل ورشكات تركية لها كلمتها 

عىل الصعيد العاملي، يتواجد هنا اليوم 150 رجل أعامل من تركيا و450 من السنغال، قاعة االجتامع هذه بنيت من 

قبل متعهدين أتراك. الرئيس الفرنيس السابق أوالند، عندما أىت إىل هنا من أجل املشاركة بإحدى االجتامعات، سأل 

"هل بنى هذه القاعة متعهدون فرنسيون؟" أجابوه بأن الذي بناها متعهدون أتراك.  هذا مدعاة فخر بالنسبة لنا، 

واألمر كذلك بالنسبة للمطار الذي بنته رشكة تركية، نشكر رشكتنا بنك أكزيم عىل الدعم الذي قدمته. 

هدفنا هو تشجيع العمل بني رجال أعاملنا مع السنغال. وكذلك تعريف رجال األعامل السنغاليني برتكيا، إّن املزيد 

من التعارف بني رجال أعاملنا سيمكن من فتح أبواب التعاون ليس بني دولنا فحسب بل بني املنطقتني اللتني 

نوجد بهام. 

واملعارض  الوفود،  وزيارات  املشرتكة،  االقتصادية  اللجنة  واجتامعات  األعامل،  مجلس  اجتامعات  الجوية،  الرحالت 

والزيارات الرسمية رفيعة املستوى، كلها تظهر مدى جدية سعينا. وبالفعل شهدت الفرتة األخرية عدة زيارات مشرتكة 

بني البلدين عىل مستوى الوزراء، أظهرت الرغبة املشرتكة لدينا يف تطوير عالقاتنا، واآلن تنظم الخطوط الجوية الرتكية 

تسرّي  بيننا. كام  الصلة  أوارص  املسافات بني شعبينا، ويقوي  يقرب  الذي  األمر  بلدينا،  األسبوع بني  سبع رحالت يف 

الخطوط الجوية يف األسبوع الواحد ثالث رحالت شحن، تساهم يف تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدين.
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إن منتدى األعامل الرتيك السنغايل املنعقد يف مركز عبدو ضيوف الدويل للمؤمترات هو أحد املرشوعات التي نفذها 
املقاولون األتراك يف إفريقيا، هذا املركز يحمل أهمية كبرية بالنسبة لتعزير عالقاتنا وأيضا مهم بالنسبة إىل "خطة 
تنمية السنغال" وباإلضافة إىل املركز، متكن رجال األعامل األتراك يف غضون 10 أشهر، من بناء فندق رفيع املستوى. 
أهمية  أظهر  وقد  األول،  كانون  ديسمرب/  بشهر  افتتاحه  يف  سال  الجمهورية  رئيس  السيد  العزيز  أخي  شارك  وقد 
املشاريع التي يقوم بها رجال األعامل األتراك. وإن شاء الله سيتم االنتهاء من بناء ملعب دكار قريبا، وسيأخذ مكانه 

يف الحياة الثقافية واالجتامعية للشعب السنغايل.

وغدا ستتسنى لنا فرصة التجول يف مطار دكار الذي أنشأه املقاولون األتراك. نحن نعلم أهمية أن نكون مركزا يف 
منطقتنا والعامل يف مجال النقل الجوي. ومن أجل هذا نبني أكرب مطار يف العامل مبدينة إسطنبول، يستوعب 150 مليون 
مسافر سنويا. إن املطار الدويل يف دكار سيزيد من قدرته االستيعابية يف الفرتة املقبلة، وسيكون من أكرب مطارات 

إفريقيا، وسيغدو مركزا للنقل الجوي، األمر الذي سيساهم بشكل جاد يف دفع عجلة االقتصاد السنغايل إىل األمام.

نفذت الرشكات الرتكية وتنفذ 29 مرشوعا يف السنغال، بقيمة 775 مليون دوالر. ومن بني هذه املشاريع بناء سوق 
للخضار، ومرآب للشاحنات ومعمل للمفروشات وخطوط سكك حديدية، وكل واحد منها سيساهم يف تنمية السنغال. 

وزيادة حجم هذه املشاريع القامئة عىل الربح املتبادل، سيشجع عامل األعامل الرتيك عىل االستثامر يف السنغال.

أرجو من صديقي رئيس الجمهورية سال مواصلة دعمه، للمستثمرين والرشكات الرتكية الراغبة باالستفادة من هذه 
الفرص التي تقدمها السنغال. وأدعو كافة الرشكات الرتكية املوجودة وغري املوجودة هنا لالستثامر يف السنغال.

بهذه املشاعر أجدد شكري لكافة املشرتكني يف منتدى األعامل الرتيك السنغايل. دمتم بخري
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حفل وضع حجر أساس محطة آق قويو للطاقة النووية – أنقرة – ٣ أبريل/ نيسان 2018

 سندشن مئوية تأسيس جمهوريتنا 
مبعلم تاريخي يف مجال الطاقة 

السيد الرئيس، صديقي العزيز، أعضاء الوفد املحرتمني. أعزايئ الصيوف، السيدات والسادة، أحييكم من أعامق قلبي. 
بداية أرحب برئيس دولة روسيا االتحادية صديقي السيد بوتني وأعضاء الوفد املرافق له يف بلدي.

نحن اليوم شهود عىل لحظة تاريخية سواء عىل صعيد تنمية بلدنا أو عىل صعيد التعاون يف مجال الطاقة مع روسيا 
العزيز بوتني. أقدم له وألعضاء الوفد  االتحادية. أشعر بالغبطة لوضعنا حجر أساس محطة آق قويو مع صديقي 

املرافق له كل الشكر ملشاركتهم إيانا يف هذا اليوم التاريخي.

إن املسافة التي قطعناها عىل صعيد عالقاتنا الثنائية يف السنوات الـ 15 املاضية، لها دور هام يف مستقبل بلدينا. إن 
االجتامع السابع ملجلس التعاون املشرتك رفيع املستوى الذي سنعقده اليوم، سيكون مبثابة تتويج للمستوى الذي 
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وصلت إليه العالقات بني البلدين، كام أننا نعمل مع روسيا االتحادية عىل عدة مشاريع اسرتاتيجية مشرتكة. منظومة 
الدفاع الجوي إس 400، خط أنابيب السيل الرتيك للغاز الطبيعي، وما نقوم به اآلن من وضع حجر أساس مرشوع 
مفاعل آق قويو للطاقة النووية، هي جزء من املشاريع املشرتكة بيننا. إىل جانب هذا نحن نتعاون عن كثب بخصوص 

إنهاء التهديدات اإلرهابية يف سوريا. 

صديقي العزيز،

بني عامي 2003 و 2017 وصل معدل النمو االقتصادي الرتيك إىل  5.8. ويف عام 2017 وحده حققنا معدل منو وصل 
إىل 7،4. يف عام 2023 نسعى ألن نكون بني أكرب عرش اقتصادات يف العامل، وهذا يعني زيادة احتياجنا للطاقة. سواء 
من النفط أو الغاز أو الطاقة املتجددة، يف السنوات الـ 15 املاضية حققنا مشاريع ال ميكن تخيل تحقيقها، ويف إطار 

تحقيق أمن الطاقة منيض قدما يف تنفيذ استثامراتنا دون انقطاع.

لقد كان للطاقة النووية مكان بارز يف الخطط التي وضعناها يف مجال أمن الطاقة واستدامتها بالنسبة لبلدنا. ويف 
وقتنا الراهن تؤمن 31 دولة قسام كبريا من الطاقة الكهربائية من 450 محطة نووية. واآلن مثة 55 محطة نووية قيد 
اإلنشاء يف 16 دولة. ومع محطة آق قويو التي وضعنا حجر أساسها اليوم يرتفع العدد إىل 56 مفاعال، يف عام 2023 
النووية.  الدول املستخدمة للطاقة  النووية ستدخل تركيا ضمن أرسة  ومع تشغيل أوىل مفاعالت محطة آق قويو 

وبهذا سنكون قد دشنا مئوية تأسيس جمهوريتنا مبعلم تاريخي يف مجال الطاقة.

املحطة النووية ستلعب دورا يف تعزيز أمننا

عند دخول كافة مفاعالت محطة آق قويو للعمل، ستساهم بتأمني 10 % من احتياجاتنا للطاقة الكهربائية، وبهذا 
نكون قد صححنا من وضع ثقلنا يف تأمني طاقتنا عىل النفط والغاز والفحم. املحطات النووية مصدر للطاقة النظيفة، 
لعدم إطالقها ثاين أكسيد الكربون. وعليه فإن هذه املحطة النووية ستلعب دورا يف محاربة التغري املناخي عالوة عىل 
مساهمتها يف تعزيز أمن الطاقة لدينا. كام ستساهم تجربتنا يف تنمية قدراتنا البرشية يف مجال الطاقة النووية عىل 
مستوى العامل، كام أن املئات من طلبتنا اآلن يتلقون تعليمهم يف مجال الطاقة النووية بالجامعات الروسية. وإن شاء 

الله بعد إنهائهم لدراستهم سيعودون إىل بلدنا وسيؤدون واجبا هاما. 

أصدقايئ األعزاء،

لقـد كان مـن نصيبنـا نحـن تحقيـق حلم تركيا عـىل مدار نصف قرن يف بنـاء محطة آق قويو للطاقـة النووية كذلك 
األمـر يف العديـد مـن االسـتثامرات واملشـاريع. منـذ أن عزمنـا عـىل إنشـاء مـرشوع آق قويـو، دخلنا مع املسـؤولني 
الـروس وعـىل رأسـهم السـيد بوتني يف عمل مشـرتك عىل الصعيدين السـيايس والفنـي، وهم يسـتحقون كل التقدير 
عـىل التعـاون الـذي أبـدوه حتـى وصلنا إىل هذا املسـتوى املتقدم، والسـبب الكامـن وراء قطعنا ملسـافات متقدمة 
مـن التعـاون حـول قضيـة متشـعبة وخـالل فـرتة وجيـزة، هـو روح التعـاون التـي أبداها الطرفـان. ومـن أجل هذا 
أتقـدم بالشـكر لـكل املسـؤولني الـروس ويف مقدمتهـم صديقـي السـيد بوتـني. كـام أتقـدم بالشـكر لرئيـس وزرائنا 
ورئيـس الربملـان الـرتيك وكافـة النـواب ووزراء الطاقـة السـابقني ملـا قدمـوه من دعم يف هـذه املرحلـة. وأهنئ وزير 
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الطاقـة واملـوارد الطبيعيـة وطاقمـه ومسـؤولينا عـىل مختلف املسـتويات، عـىل الجهد الـذي بذلوه ليـال ونهارا من 
أجـل تحقيق هـذا املرشوع.

سنواصل عملنا معا، من أجل تشغيل أول مفاعالت املحطة النووية التي تتكون من 4 مفاعالت، عام 2023، كم أننا 
عازمون عىل مواصلة تعاوننا وتعزيزه يوما بعد يوم مع الجانب الرويس يف املسائل التي تخص املنطقة.

بهذه الروح التي وضعنا فيها حجر أساس هذا الرصح، أمتنى يف أقرب وقت االنتهاء من بنائه وأن يكون وسيلة خري 
لبلدنا.

لكم كل املحبة واالحرتام. دمتم بخري
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اجتامع مدراء وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا( – أنقرة – 10 أبريل/نيسان 2018

 لو قدمت الدول اإلسالمية زكاة نفطها للمظلومني 
لن يبقى مظلوم عىل وجه املعمورة

السادة مدراء وكالة التعاون والتنسيق الرتكية العاملون يف مكاتب تيكا يف كل الدول، أحييكم من أعامق قلبي.

أمتنى أن يكون اجتامع 2018 ملدراء تيكا فاتحة خري لبلدنا وللمناطق التي تؤدون بها مهامكم حول العامل. أتوجه 
بالشكر لكل صديق لنا عمل تحت مظلة تيكا منذ تأسيسها حتى اليوم. 

وقفنا دامئا وسنقف إىل جانب تيكا التي تسعى إلغاثة كل ملهوف مبكاتبها الـ 60 املنترشة يف 58 دولة يف 5 قارات، يف 
الطرف اليساري من باب هومايون لقرص طوب قايب بإسطنبول، مثة عبارة تقول "يا ويل كل مظلوم" وإىل جانب ذلك 

لقبت الدولة العثامنية بأوصاف كثرية منها وصف  "حامية العامل".
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ومن أجل أن نكون أكفاء لحمل هذا اإلرث الذي تركه لنا أجدادنا، أولينا وسنويل أهمية خاصة لعمل املؤسسات 
الرتكية وعىل رأسها تيكا، املعنية مبد يد العون لكل املظلومني والفقراء والوحيدين حول العامل. من خالل الخطوات 
التي أقدمنا عليها يف مختلف املجاالت، استطعنا يف السنوات الـ 15 املاضية تحويل تركيا من دولة تستقبل املساعدات 
إىل الدولة األوىل يف العامل من حيث تقديم املساعدات التنموية. قدمت تركيا يف عام 2016 مساعدات تنموية بقيمة 
6 مليارات دوالر، وجاءت يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية عامليا، وبالنظر إىل إجاميل الدخل القومي، 
فإننا نحتل املرتبة األوىل يف املساعدات وبفارق كبري. بلغ إجاميل املساعدات التنموية الرتكية يف عام 2017 كام أعلن 
عنها يوم أمس إىل 8 مليارات و140 مليون دوالر. وبلغت نسبتها من إجاميل الناتج القومي نسبة 95 باأللف. بلغ 
حجم املساعدات اإلنسانية من إجاميل املساعدات التنموية التي قدمتها تركيا 7.2 مليار دوالر، وما تبقى قدم عىل 
شكل مساعدات تنموية، قدمنا يف العام املايض مساعدات إنسانية بقيمة 6 مليارات دوالر لنحتل املرتبة الثانية عامليا. 
ويف هذا العام إن مل تكن هناك زيادة غري عادية يف مساعدات الدول األخرى، فثمة احتامل قوي بأن نكون يف املرتبة 
األوىل عامليا بتقديم 7.2 مليار دوالر كمساعدات إنسانية. وسرنى سوية يف غضون عدة أشهر الرتتيب يف الئحة الدول 

املقدمة للمساعدات.

إن أرقام املساعدات التنموية للدول الغربية متغرية بكرثة، بسبب القروض املالية التي تقدمها. وعىل الرغم من ذلك 
فإننا نحتل املرتبة السادسة عامليا من ناحية إجاميل املساعدات التنموية املقدمة، ويف املرتبة الرابعة من حيث نسبة 
الناتج القومي. دامئا وأبدا عىل مر التاريخ كنا كدولة وشعب، أسخياء يف مشاركة اإلمكانات التي بني أيدينا. وبهذا 

الشكل نكون عىل قدر املسؤولية تجاه األمانة التي تركها أجدادنا لنا.

الدول الغربية ال تقدم مساعداتها التنموية وفقا لالحتياج بل إلبقاء التبعية 

أصدقايئ األعزاء،

إن  املوارد.  تقاسم  يف  العدل  توفر  عدم  مصدرها  العامل،  حول  واالشتباكات  واألزمات  املشاكل  من  الكثري  أن  نعلم 
الحروب بني الدول والحروب الداخلية عىل وجه الخصوص، تزيد من تفاقم الخروج من معضلة عدم تحقيق القسمة 
العادلة يف توزيع العائدات. لقد رأينا يف الكثري من الدول املتأخرة التي ذهبنا إليها وجود املاليني من البرش بحاجة 
أقلية تعيش حياة رفاهية وبذخ. أجدادنا  الدول  رأينا يف نفس  الجانب اآلخر  الطعام ولرشبة ماء، ويف  للقمة من 

القدماء قالوا يف هذا الشأن قوال رائعا: 

مصلحة العامل تقوم عىل أربع

أتناول الطعام وأنت ال

وأعيش يف رغد وأنت يف البالء

العامل ليس مبقدوره تحمل هذه الرباعية التي أسس عليها. من أجل هذا نسعى بكل ما أوتينا من قوة وإىل أبعد نقطة 
تصل إليها أيدينا ومبا تتسع له قلوبنا من سامحة، باملساعدة. وكمثال عىل ذلك عرضنا عىل رئيسة وزراء بنغالدش 
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الشيخة حسينة بناء مخيم للمظلومني الروهنغيا. طبعا مل ننجح يف ذلك، ونحن يف هذا الخصوص نقدر الخدمات 
التي قدمها إخوتنا يف بنغالدش للمظلومني األراكانيني، ونهنئهم عىل ذلك، ونحن باملطلق لسنا ضد هذه املساعدات، 
ولكن هدفنا التخفيف ولو شيئا قليال من العبء، عىل الرغم من أن الدول الغربية تظهر عىل أنها يف الصفوف األوىل 
يف تقديم املساعدات التنموية، إال أن مساعداتها ال تقدم بناء عىل الحاجة بل لرتسيخ واقع التبعية للدول التي تقدم 
لها املساعدات، أي أن مساعداتها تقوم عىل خدمة سياساتها اإلقليمية والدولية وتجارتها، وهذه الدول ال تقدم أي 

مساعدات تذكر يف العديد من املناطق التي هي بأمس الحاجة للمساعدات.

القضاء عىل  لتمكنت من  أرادت بشكل جدي،  ولو  االقتصادية،  الناحية  بأضعاف من  تركيا  أقوى من  الدول  هذه 
املجاعة والفقر يف العامل. وأنا هنا سأذهب بعيدا، وأتوجه للدول وعىل وجه الخصوص الدول اإلسالمية الغنية بالنفط، 
لو دفعتم زكاة النفط املستخرج يف أراضيكم للفقراء ملا بقي فقري عىل وجه املعمورة. هل هذا األمر يتم؟ ال، ال يتم. 
يقال دامئا "الطعام الذي يتم إرسافه، كفيل بإشباع الجياع يف كافة أنحاء العامل" وبإمكاننا أيضا القول: "األموال التي 
ينفقها الغرب عىل إشعال الفنت، وتحريض التنظيامت اإلرهابية، ورضب البرش ببعضهم، كفيلة بأن توصل بقية العامل 
للمستوى األدىن من الرفاهية" األموال التي تنفق عىل الحروب يف الرشق األوسط، بإمكانها أن تنهض بتلك الشعوب 

الفقرية واملظلومة. بالتأكيد نحن مل ولن نقارن أنفسنا بهؤالء. نحن ننظر ملا فعلناه وما سنفعله.

أصدقايئ األعزاء،

استقبال  األوىل يف  الدولة  مليون سوري، نحن  بينهم 3.5  مليون ضيف  الراهن داخل حدونا 4.5  الوقت  يوجد يف 
الالجئني، ونحن عازمون عىل مواصلة عملياتنا وراء حدودنا، من أجل ضامن مستقبل زاهر ومستقر إلخوتنا السوريني 

يف بلدهم، رغم الثمن الذي دفعناه.

مع األسف يف حربنا عىل اإلرهاب، وجدنا القليل من األصدقاء الذين وقفوا إىل جانبنا. حتى أننا وجدنا قسام من دول 
الدميقراطيات والحريات، قد وقفت بصف التنظيامت اإلرهابية، فقط من أجل ما تقتضيه مصالحها. ومثة اختالف يف 
وجهات النظر بيننا وبني هذه الدول، مثال، نحن نريد إنشاء منطقة آمنة يف سوريا. هم يريدون نرش الدماء والنار يف 
كل مكان. نحن نريد أن يعيش السوريون آمنني يف مناطقهم. هم يريدون أن يرضب السوريون بعضهم، وأن يفنوا 
بعضهم. نحن نريد بناء البنية التحتية والفوقية للمدن السورية لتغدو صالحة للعيش. من أجل هذا توجد تيكا. هم 
يريدون تخريب كل يشء وإن أمكن تدمري كل يشء. نحن نريد للسوريني أن يرتكوا وراء ظهورهم األيام السيئة التي 
عاشوها عىل مدار 7 سنوات وأن يؤسسوا ألنفسهم مستقبال جديدا. هم يريدون استمرار الفوىض واالشتباكات إىل ما 

ال نهاية. ومن املمكن إحصاء املزيد واملزيد من هذه املفارقات.

سنجابه من أوصل السوريني إىل هذه الحال، بإحياء مناطقهم من جديد

التي تدعم املنظامت اإلرهابية،  الدول  ارتفاع صوت  الواضحة للمنطقة، هو  الصورة  الرغم من هذه  ما يؤمل، عىل 
وانتقادها لرتكيا. تركيا مل تلحق األذى باملدنيني قط يف أي عملية من عملياتها، أما النظام والذين يدعون محاربتهم 
لداعش فقد قتلوا ما يقارب مليون مدين. وعىل الرغم من كل هذا ينتقدون بلدنا متذرعني باملدنيني، وال منلك إال 
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الضحك واألمل يعترصنا من هذا األمر. نحن عازمون عىل مجابهة الدول والتنظيامت التي أقسمت أن تدمر كل يشء 
يف سوريا، بإحياء سوريا وتنميتها من جديد. ونحن نعلم أنهم لن يخجلوا ولن ترق قلوبهم أبدا، أما نحن فسنواصل 

طريقنا وفق ما تعلمناه من أجدادنا.

أصدقايئ األعزاء،

هـذه الرؤيـة ال تقترص عىل سـوريا فحسـب، فمسـاعداتنا التنموية التـي وصلت إىل 170 دولة، هـي عىل مرأى العامل 
بـأرسه، وال تقتـرص هـذه املسـاعدات عـىل املسـلمني بل املظلومني مـن غري املسـلمني، وكالة تيكا تأسسـت يف بدايتها 
مـن أجـل تقديـم املسـاعدات التنموية لخمس جمهوريات تركية مسـتقلة يف آسـيا الوسـطى، رأينا هـذا األفق ضيقا، 
ووسـعنا مجـال عمـل تيـكا إىل مناطق البلقـان والرشق األوسـط وإفريقيا ومن ثـم إىل أمريكا الالتينية وجنوب آسـيا 
وصـوال إىل باكسـتان. نفـذت تيـكا مـن قبـل يف 10سـنوات، ألفـني و500 مـرشوع أمـا اليـوم، فوكالـة التعـاون الرتكية 
متـيض قدمـا يف طريقهـا بتنفيـذ ألفـي مـرشوع يف العـام الواحـد فقـط. والفكر الـذي يكمـن وراء هذه املشـاريع هو 

تعليـم الصيد ال إعطاء السـمك.

وصلت املساعدات الرتكية إىل دول ومناطق يصعب حتى من خالل الخرائط إيجاد موقعها. مثال عىل ذلك جزر 
سليامن يف املحيط الهادئ، أرسلنا لها مساعدات طبية ومن أجل تسهيل عملية إيصالها متت بواسطة 5 سفن إسعاف. 

وكذلك بناء ملعب كرة قدم يتسع لخمسة آالف مشاهد يف جزر القمر، وافتتاح مدرسة ابتدائية يف كولومبيا.

موارد  االعتبار  بعني  وتأخذ  تدرس  بل  نفعية،  ألهداف  أو  بعشوائية  مشاريعها  تنفذ  مؤسسة  إطالقا  تيكا  تكن  مل 
الدولة البرشية والطبيعية، وعىل أساسهام تنفذ مشاريعها. ومن أجل هذا نجد أن 80 % من مشاريع تيكا، كانت 
ترتكز يف مجاالت التعليم والصحة واملرأة واألطفال واالتصاالت، أي تطوير البنية التحتية االجتامعية. ولهذا السبب 
افتتحت تيكا مراكز توعية وإرشاد للمرأة يف كل من كمبوديا ونيجرييا وساحل العاج وباكستان وأفغانستان والصومال 
وبنغالدش. تم افتتاح مشفى لألطفال يف نيجرييا ويف مقدونيا مستوصف لألطفال ويف أوزبكستان مستشفى متخصص 

بأمراض العظام ويف تونس مستشفى للوالدة.

نفذنا عىل عكس الذين يحاربون أي مساعي للتنمية والتطوير تحت ذرائع حامية البيئة، مشاريع حقيقية لحامية 
أجل  من  التشجري،  زراعية وحيوانية ومشاريع  بتنفيذ مشاريع  أوزبكستان  إخوتنا يف  إىل جانب  وقفنا  لقد  البيئة. 
مجابهة جفاف بحرية آرال، التي عدت من أكرب الكوارث البيئية يف العامل، يف القرن املايض. زرعنا يف بوركينا فاسو 100 
للتاريخ جليا يف تنفيذ  التصحر. أظهرنا احرتامنا  ألف شجرة املورينجا، وبذلك دعمنا األطفال وساهمنا يف مكافحة 

مشاريع الرتميم. رممنا يف السنوات الثالثة األخرية فقط أكرث من 100 أثر يف 18 دولة يف 3 قارات.

ومل ننس الهدف الذي تأسست من أجله تيكا، يف ترسيخ العالقات مع العامل الرتيك، وقد تجاوزنا حدود آسيا الوسطى 
لتشمل مشاريعنا، أتراك الكاكاوز وصوال إىل أتراك الحرار، ومن أتراك األهسكا وصوال للرتكامن. أوصلنا أغنى معجم 
للغة الرتكية إىل أكرب مكتبات وجامعات العامل. ويف غزة أنشأنا مستشفى ومجمعات سكنية ومعرصة لزيت الزيتون، 

ويف سرييالنكا لنا نشاطات كتأسيس قرية تركية.
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التنموية. يف عام 2011  للمساعدات  البلد منوذجا عامليا معارصا  الصومال. أوجدنا يف هذا  لنا يف  ومثة منوذج رائع 
عانت الصومال من موجة جفاف كبرية، ولبينا نداء إخوتنا هناك وسارعنا لنجدتهم، وشّمرنا عن ساعدنا لنضع خططنا 
وابني  أنا وزوجتي  باملشاهدة،  فيه اآلخرون  اكتفى  الذي  الوقت  املجاالت، يف  كافة  التي سننفذها يف  املشاريع  يف 
وأصدقاؤنا هرعنا كلنا ملساعدة الصومال، من الزراعة واملواصالت وصوال إىل تعزيز األمن وتنظيم الهيكلة اإلدارية، 
من األلف إىل الياء، عملنا عىل أن تقوم الصومال عىل قدميها من جديد. نحن نقول عن األعامل التي قمنا بها يف 
الصومال، أنها منوذج املساعدات التنموية عىل الطريقة الرتكية. ونريد أن ننوه إىل تقديرنا ملوائد إفطار شهر رمضان، 

التي نظمتها تيكا يف مختلف مناطق العامل.

لن يكون للرياء مكان يف قلوبنا

أصدقايئ األعزاء،

يف الوقت الذي تسارع فيه الدول بتقليص حجم مساعداتها التنموية،  عند تعرضها ألول محنة سياسية واجتامعية 
واقتصادية، كانت تركيا عىل عكس ذلك، تواصل تقديم مساعداتها التنموية يف الظروف الصعبة التي مرت بها، دون 
استغالل هذه الدول أو تحقيق أجندات فيها، بل عىل مبدأ الرشاكة والتعاون املشرتك، انطالقا من قول حبيبنا النبي 
صىل الله عليه وسلم : "رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما أنفقت ميينه" هذا هو معيارنا. وضعنا 
استضفنا عام  استضفناها.  التي  القمم  الخارجية. ويظهر ذلك جليا يف  دبلوماسيتنا  اإلنسانية يف مركز  الدبلوماسية 
2016 القمة اإلنسانية العاملية، ويف عامي 2011 و2016 استضفنا مؤمتري البلدان األقل منوا، والقمة الـ 13 ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، واملؤمتر الدويل حول الصومال، كام بحثنا املشاكل التي تعانيها الدول األقل منوا يف اجتامعاتنا بقمة 

مجموعة العرشين.

إن الوقفة الجادة التي أبديناها تجاه مساعداتنا التنموية، لفتت أنظار املؤسسات الدولية تجاهنا. ففي الوقت التي 
تسعى البلدان لتهيئة األرضية ملصالحها التجارية والسياسية تحت مسمى املساعدات، توجهت تركيا نحو الدول الـ 
47 األقل منوا يف العامل. مل تلتزم الكثري من الدول بالتعهدات التي قطعتها يف القمم التي عقدت، أما نحن فقدمنا بني 
عامي 2008 و2015 لهذه الدول مساعدات تجاوزت ملياري دوالر، متجاوزين حجم التعهدات التي قطعناها. وإن 
شاء الله سنميض قدما يف طريقنا بهذه الوترية، ولن تتواىن تركيا عن تقديم املساعدات للمظلومني والفقراء حول 

العامل، إن كربت أو ربحت أكرث. 

إن ما آمله من ممثيل تيكا األعزاء، أال ينسوا أبدا الكلامت التي قالها يونس إمره: 

"مل آت إليكم من أجل القتال

غايتي هي املحبة

القلوب هي منزل األحبة

إلحياء القلوب جئتكم"
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نعم… أريد منكم فقط دخول القلوب، دعكم من أولئك الذين مل يرتكوا شيئا إال وفعلوه من أجل مصلحتهم ومن 
أجل النفط واملعادن والذهب واألرايض واليد العاملة الرخيصة. نحن لن نلجأ إطالقا ملثل هذا النفاق. كل ما سنفعله 

سيكون نابعا من قلوبنا، ومن أجل وضع بصمتنا يف القلوب.

أنا أرى كل منسق ملكاتب تيكا يف الخارج مبثابة مغوار وحارس سياسة القوة الناعمة لرتكيا. وأعترب أصدقاءنا املوظفني 
املحليني يف تيكا، رفاق دربنا يف قضيتنا املباركة، أسأل الله أن يكون يف عونكم.

التي  للجهود  لتيكا  املنتسبني  تابعنا عمله لسنني عن كثب، كام أشكر كل  الذي  بالشكر ألخي رسدار تشام  أتوجه 
بذلوها من أجل بلدنا، وأمتنى لكل واحد منكم النجاح يف عمله.

أحييكم بكل املودة واالحرتام. دمتم بخري.
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مؤمتر االستثامر العاملي – إسطنبول – 16 أبريل/نيسان 2018

 األفكار تتحقق باألحالم الكبرية 
وسنصنع سياراتنا وطائراتنا املحلية

ملؤمتر  أمتنى  املحبة.  بوافر  قلبي  أعامق  من  أحييكم  والسادة،  السيدات  املحرتمون،  الضيوف  املستثمرون،  أعزايئ 
االستثامر العاملي أن يكون وسيلة خري لبلدنا وشعبنا ولعامل األعامل الرتيك، ولكل املستثمرين. أتوجه بالتهنئة لوزير 
اقتصادنا ومجلس املصدرين األتراك واتحاد البورصات والغرف الرتكية ولجمعية هابيتات، لتنظيمهم هذا املؤمتر الذي 
أعتقد أنه سيساهم يف تحقيق هدفنا يف تحويل إسطنبول إىل مركز استثامر عاملي. كام أتوجه بالشكر لكل املشاركني 

يف املؤمتر الذي يعد أوسع اجتامع استثامري تشاريك ونظام بيئي.

يعد الشعب الرتيك من أقوى الشعوب التي تتمتع بروح االستثامر. صادفنا مرارا أشخاصا داخل تركيا وخارجها، وقد 
حملوا حقائبهم بأيديهم، وخالل فرتة ترتاوح بني 5 و10 سنوات متكنوا من تأسيس رشكات ذات أصول كبرية، وبناء 

شبكات تجارية. وكل واحد من هؤالء له حكاية نجاح وهم ليسوا استثناء بل كرث.
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علينا أن نحقق نجاحات أكرب من خالل توجيه وإدارة أفضل لبذرة االستثامر املوجودة داخل نفوس مواطنينا. نحن 
شعب اعتاد عىل القيام بأعامله بيده وتأسيس كل يشء من الصفر، إال أنه مثة خربات كبرية يف العامل وبلدنا يف مجال 
االستثامر. ونحن مجربون عىل تقييم هذه الخربات ودراستها. أمتنى أن يكون مؤمترنا من خالل هذه الرؤية ميالدا 

جديدا ملستثمرينا.

أصدقايئ األعزاء،

تجاوزنا يف السنوات الـ 15 املاضية من خالل اإلصالحات التي قمنا بها، امتحانا يف الدميقراطية واالقتصاد، وبفضل هذا 
متكنت تركيا من جذب استثامرات دولية بقيمة 180 مليار دوالر بني عامي 2006 و2017. علينا أال ننىس أننا حققنا 
هذا يف وقت شهد فيه العامل أزمة مالية عام 2008، وأيضا ما مرت به العراق وسوريا، والهجامت غري املنقطعة التي 
تعرضنا لها منذ عام 2013، واملحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز، ولو أننا مل نشهد كل هذا، فأنا عىل ثقة بأننا كنا 

سنضاعف حجم االستثامرات الدولية إىل ضعفني أو ثالثة. 

دخلت االستثامرات التي حققناها يف اآلونة األخرية يف الئحة االستثامرات العرشة األوىل يف العامل، من هذه االستثامرات 
مطار إسطنبول الجديد. عند افتتاح املطار نهاية العام الجاري سيدخل يف قامئة أكرب ثالثة مطارات من حيث قدرته 

االستيعابية. وهذا املطار يتم إنشاؤه برشاكة من قبل خمسة مستثمرين أتراك.

عندما أتينا للحكم قبل 15 عاما قلنا "نحن كدولة لن منارس التجارة، ولن نكون داخلها. سنكف يد الدولة عن هذا 
املجال، وسنرتكها متاما ملستثمرينا. سنواصل تحقيق منونا بواسطة مستثمرينا" وقد التزمنا مبا قلناه.

االستقرار واألمن يجذب رؤوس األموال األجنبية إىل تركيا

بحجم النمو الذي حققناه العام املايض والذي وصل إىل 7.4 %، كنا يف املرتبة األوىل بني دول مجموعة العرشين ويف 
املرتبة الثانية مبجموعة التعاون االقتصادي والتنمية. إذا أخذنا بعني االعتبار معدل منو دول االتحاد األورويب الذي 
يصل إىل 2.4، سنجد أن معدل النمو االقتصادي الرتيك جيد. حققنا بني عامي 2003 و2017 معدال لحجم النمو بلغ 
5.8 %. سيتجاوز حجم االستثامرات لهذا العام يف القطاعني العام والخاص ألول مرة يف تاريخنا ترليون لرية. وهذا يعني 
زيادة بأربعة أضعاف عن عام 2002. دخلنا القومي أيضا زاد مبعدل 4 أضعاف لريتفع من 236 مليار دوالر إىل 860 
مليار دوالر. تحتل تركيا اليوم املرتبة ال 17 عامليا من حيث إجاميل الناتج القومي، ويف املرتبة الـ 13 اقتصاديا من 
حيث القوة الرشائية. يوجد هنا أمن واستقرار. إن أجواء األمن واالستقرار هي من تجذب رؤوس األموال األجنبية إىل 
تركيا، لو مل يكن هذا من أولويات رؤوس األموال األجنبية، ملا متكن مستثمرونا وحدهم من امليض قدما وهذا الوضع 

أيضا أفسح املجال أمام مستثمرينا لالنفتاح عىل دول أخرى.

ارتفعت صادراتنا من 36 مليار دوالر إىل 160 مليار دوالر، كام ارتفعت القوة العاملة من 19.6 مليون شخص إىل 28 
مليونا، ارتفع عدد السياح من 13 مليونا إىل 32 مليون دوالر، عائدات السياحة ارتفعت من 12.4 مليار دوالر إىل 
26.3 مليار دوالر. ومن املعلوم لدى الجميع التحدي الذي واجهناه يف املحاولة االنقالبية الفاشلة، ولكننا تجاوزنا هذه 

التحديات. املأمول هذا العام من قطاع السياحة كبري جًدا، وسيصل إن شاء الله إىل رقم 36 مليون سائح.
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ارتفع احتياطي النقد األجنبي من 38 مليار دوالر ليصل يف فرتة من الفرتات إىل 148 مليار دوالر، إال أنه وصل يف 
اآلونة األخرية إىل مستوى 110 مليارات دوالر. سريتفع حجم النقد األجنبي يف وقت قريب إن شاء الله إىل حدود 

األرقام القياسية.

مل نهمل مبسريتنا ببالدنا نحو األعىل االنضباط املايل العام. خفضنا نسبة الدين العام مقارنة بالناتج القومي، من 60 % 
إىل 8.4 إال أننا لن نكتفي كدولة عند هذا الحد، ألن قدرات بلدنا أكرب من ذلك، نحن منتلك شعبا فتيا وحيويا. تركيا 
بحاجة لشعب فتي. ماذا يوجد يف جوهر االستثامر؟ اإلنسان هو املوجود. وهذه القدرة موجودة لدينا. نحن بحاجة 

لإلنسان املستثمر، ويدا بيد وبتعاوننا نهيّئ اإلنسان املستثمر.

تركيا ليست نقطة عبور بني آسيا وأوروبا فحسب، بل تركيا دولة مركزية صاحبة موقع اسرتاتيجي من خالل التجارة 
والتعليم والصحة والسياحة والزراعة، ترشف من خالله عىل مساحة جغرافية كبرية فيها عدة مليارات من البرش، 
وهدفنا هو استثامر هذا املوقع الجغرايف أفضل استثامر، وإقحام تركيا بني أقوى 10 اقتصادات يف العامل. ولتحقيق 
ذلك نحن عازمون عىل مواصلة طريقنا من خالل تحقيق املزيد من االستثامرات واملزيد من الصادرات وخلق املزيد 

من فرص العمل.

فرصا  األعامل  وفرنا ملستثمرينا ورجال  أجل هذا  بحاجة إلصالحات عمالقة، ومن  الكبرية  األهداف  أن  نعلم  نحن 
تحفيزية وتشجيعية هامة، أقدمنا يف األسابيع القليلة املاضية عىل خطوة هامة جدا يف مجال تحسني أجواء االستثامر، 

وتشجيع االستثامرات العمالقة. 

منحنا شهادات تحفيزية يف إطار تطبيق الحوافز االستثامرية، يف املرحلة األوىل لـ 23 مرشوعا تصل قيمتها االستثامرية 
إىل 135 مليار دوالر. هذه املشاريع ستساهم يف زيادة حجم صادراتنا بقيمة 6 مليارات و318 مليون دوالر، وخفض 
حجم وارداتنا بقيمة 12 مليارا و312 مليون دوالر، وستخلق 34 ألف فرصة عمل بشكل مبارش و134 ألف بشكل 
غري مبارش، أهنئ مجددا مستثمرينا ورجال أعاملنا عىل برامج الحوافز االستثامرية، التي تشتمل عىل عدة أشياء من 

اإلعفاء الرضيبي وصوال إىل منح األرايض لتأسيس املشاريع. 

ويف مجـال تحسـني أجـواء االسـتثامر، وفرنـا العديـد مـن التسـهيالت للمسـتثمرين ابتـداء مـن تأسـيس الرشكة حتى 
الرهـون العقاريـة للبنـوك، والعمـل عىل توفري املزيد من التسـهيالت مسـتمر، وعند اكتاملها سـنحرص عـىل تطبيقها 

يف أرسع وقت.

عىل كافة الدول التخلص من الضغوط النقدية  

أصدقايئ األعزاء،

إن املراكز التجارية والسياسية العاملية تتغري.  يف املايض كانت األجندات ترتكز عىل السياسيات العاملية والرشكات 
العاملية واإلنتاج العاملي. ولكن القناعة بدأت تزداد رويدا رويدا بأن العامل أكرب من أن يدار من مركز واحد ومن خالل 

رؤية واحدة، أما اآلن فبات من الواضح أن الرؤى باتت تركز عىل أساس محيل وإقليمي.
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من نقاط ضعف النظام القديم، خلط السياسة باالقتصاد. القوة التي متتلك من االقتصاد، كانت تؤدي إىل تدخالت 

تريك هذه  تدابري. عشنا يف  واملجتمعات التخاذ  الدول  تدفع  وبالتايل  األزمات،  أمام  الطريق  بدورها  تفتح  سياسية 

اقتصادنا، كانت قد  الدويل من أجل تحسني  النقد  أبرمناها مع صندوق  التي  التفاهامت  األزمات. ورأينا كيف أن 

وضعت بلدنا تحت أشبه ما يكون بوصاية. وبعد سدادنا لديوننا املرتتبة عىل صندوق النقد الدويل البالغة 23.5 مليار 

دوالر، متكنا من إنهاء التفاهامت معها.

كان أول ما قمنا به عندما جئنا إىل سدة الحكم، اللقاء مع رئيس الصندوق الدويل، ودار بيننا حوار غريب، طلب منا 

حزمة من املطالب السياسية. فقلت له التايل "ستمنحوننا دعام ماليا. ونحن لسنا بحاجة إلمالءات إدارية وسياسية. 

إن كنتم ستعطوننا دعام ماليا قوموا بذلك، إدارة بلدنا نحن أعلم بها، وسنفي بديوننا املرتتبة لكم". ويف املرحلة التي 

تلت هذا مل نستلم أي قروض جديدة من صندوق النقد، وقمنا بسداد الديون املرتتبة علينا يف وقتها.

ملاذا رويت لكم هذه الحادثة؟ يجب وبشكل جيد تنظيم العالقة بني املؤسسات الدولية وبني الدولة ذات الطابع 

االستثامري. 

من أسس صندوق النقد الدويل؟ مجموعة من الدول. مع األسف يف اجتامع مجموعة العرشين قلت "ليكن سداد 

النقد. عىل كافة الدول  الديون بالذهب وليس بالدوالر". ألنه عند سداد الدول ديونها بالدوالر تقع تحت ضغط 

التخلص من الضغوط النقدية.

وال ننىس الرعب الذي عاشته أوروبا أمام الالجئني واملهاجرين، واإلجراءات غري اإلنسانية التي اتخذتها حيال ذلك، 

أما نحن فنتحمل هذه األعباء بصرب ملدة 7 أعوام، فتحنا أبوابنا وموائد طعامنا أمام الجميع، ومل نرتكهم ملصريهم أمام 

الظاملني أو ليغرقوا يف البحر.

ومل نكتف بذلك، بل ذهبنا ملحاربة التنظيامت اإلرهابية التي هّجرت السوريني تجاه بالدنا، وشكلت تهديدا لبالدنا 

من األرايض السورية.

ومرة أخرى أؤكد عىل أن تركيا ليس لها أي أطامع يف أرايض أي دولة أخرى، العمليات التي قمنا بها لها هدفان، 

األول إزالة التهديدات التي تطال بالدنا، والثاين إقامة مناطق آمنة ومستقرة وقابلة للعيش من أجل عودة الالجئني 

وعودة  األمن.  فيها  حققنا  التي  املناطق  إىل  السوريني  من  اآلالف  مئات  عاد  وقد  بالدنا.  يف  املوجودين  السوريني 

الالجئني متت فقط إىل املناطق التي تحت سيطرة تركيا، وال ميكن أن تعود سوريا لوضعها الطبيعي مادام ظلم النظام 

والتنظيامت اإلرهابية مستمرا. سنواصل عملياتنا يف املنطقة، من أجلنا ومن أجل الشعب السوري ومن أجل أوروبا 

ومن أجل أمن العامل بأرسه.

أصدقايئ األعزاء،

نحن دولة اتخذت خطوات هامة يف مجال الصناعات الدفاعية. وعازمون عىل امليض قدما بخطوات تحقق االستقرار 

لالقتصاد، بعد كل خطوة تخطوها تركيا عىل الصعيدين السيايس واالقتصادي، نجد أنهم وضعوا العيص يف عجالت 
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تركيا، مع األسف رفضت مجموعة من األصدقاء لذرائع متعددة طلباتنا يف رشاء طائرات بدون طيار وطائرات مسلحة 
بدون طيار. وبعدها أصبحنا دولة مصنعة للطائرات بدون طيار والطائرات املسلحة بدون طيار. وسنصنع غريها أيضا. 
أؤمن أن عيل صبنجي لن يشرتي الطائرات من أجل رشكة بيغاسوس من الخارج، عىل السيد عيل اتخاذ هذه الخطوة، 

وعىل مستثمرينا كافة اتخاذ هذه الخطوة أيضا.

السيارة املحلية، خمسة مستثمرين اتخذوا خطوات مشرتكة يف هذا الصدد. األفكار  بالنسبة ملرشوع  كام تعلمون 
تتحقق باألحالم الكبرية.

أمتنى أن يكون اجتامعنا هذا وسيلة للخري. أهال وسهال بكم يف إسطنبول الجميلة. أحييكم بوافر املحبة واالحرتام
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الجلسة االفتتاحية لقمة األقليات املسلمة – إسطنبول – 16 أبريل/ نيسان 2018

هناك من يسعى لتشويه اإلسالم عرب املنظامت اإلرهابية املصطنعة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة املرشفون عىل رئاسة الشؤون الدينية، أعزايئ الضيوف، إخويت األعزاء، السيدات والسادة، أحييكم بكل املحبة 
واالحرتام من أعامق قلبي. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهال وسهال بكم يف عاصمة الحضارات وعاصمة الحضارة اإلسالمية إسطنبول. نرحب بكم يف هذه املدينة التي مدحها 
الله الذي جمع قلوبنا سوية هنا وأثني عليه، وأتقدم بالشكر لرئاسة الشؤون  رسولنا عليه الصالة والسالم. أحمد 

الدينية ولكل مؤسساتنا التي ساهمت يف عقد هذه القمة.

كام رصح السيد الرئيس قبل قليل، نستضيف يف قمتنا اليوم 250 عامل دين وأكادميي وكاتب قدموا من أكرث من 100 
دولة، من جنوب إفريقيا حتى األرجنتني ومن سرييالنكا حتى املكسيك، ومن أوروبا حتى الواليات املتحدة األمريكية 
آالف  قاطعني  بحضورهم  الرشف  منحونا  األربعة.  العامل  جهات  من  الدين  يف  إخوتنا  نستضيف  الهند،  إىل  وصوال 

وعرشات آالف الكيلو مرتات، وأقدم لهؤالء الضيوف األخيار الذي يرثون اجتامعنا هذا، كل الشكر.
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أنا عىل ثقة بأن قمة األقليات املسلمة يف العامل، ستمكننا من مناقشة مشاكل العامل اإلسالمي، وحلها، وبلورة قدرات 
جديدة للتعاون. ومن جانب آخر أعتقد أن القمة ستتيح لنا تعزيز أوارص األخوة والتعاون واملحبة مع من أىت من مختلف 

مناطق العامل. وأمتنى أن تصل بنا املشاورات التي ستعقد هنا عىل مدار أربعة أيام، ملا فيه خري العامل اإلسالمي.

يف بداية كلمتي أرى أنه من األهمية مبكان، تحديد طرق حل املشاكل والعوائق املوجودة. واألهم من ذلك هو تطبيق 
هذه الحلول عىل األرض، وإال فلن تتكلل الجهود املبذولة والقرارات التي ستتخذ بالنجاح.

أجل  من  لشبابنا  دامئا  قولها  أكرر  وكنت  لحيايت،  بوصلة  مبادئ  أربعة  من  والسياسية  اإلدارية  حيايت  يف  اتخذت   
مستقبلنا، "اقرأ، فكر، طبّق، حقق نتيجة" ومن غري املمكن الوصول إىل نتيجة يف ظل غياب حلقة من هذه الحلقات.

من األهمية مبكان، تطبيق القرارات التي ستتمخض عن النقاشات الجادة عىل مدار األيام األربعة القادمة، ومن ثم 
استخالص النتائج منها، فالبد لنا من املحافظة عىل اإلضافة التي ستحققها هذه القمة، سواء بتشكيل منرب آخر، أو 
تشكيل مؤسسة ضمن بنية منظمة التعاون اإلسالمي التي نرتأس دورتها الحالية. ومن خالل هذه الرؤية أعتقد أن 

قمة األقليات املسلمة ستكون منوذجا وستحدث فارقا.

ال ميكن للمؤمن عزل نفسه عن املجتمع الذي يعيش فيه 

إخويت األعزاء،

كلنا برش، أحببنا بعضنا يف الله، ومن أجل مرضاته. عىل الرغم من اختالف ثقافاتنا إال أننا أتباع دين واحد ونبي واحد 
وكتابنا املقدس واحد. واالختالفات بيننا لن تكون عىل اإلطالق عائقا أمام أخوتنا ومحبتنا لبعضنا. وعىل الرغم من أننا 
نعيش عىل بعد آالف الكيلو مرتات إال أّن جهة قبلتنا وأفئدتنا واحدة. وإن اختلفت جوازات سفرنا ودولنا إال أننا أبناء 
أمة واحدة. وهذه الحقيقة تتجىل بقول الله تعاىل يف سورة الحجرات "إمنا املؤمنون إخوة" ويقول الحق تعاىل يف نفس 
اآلية "فأصلحوا بني أخويكم"  فبعد تذكري الله للمؤمنني بأنهم إخوة، تم تكليفهم مبهمة "اإلصالح" بينهم إلثارة االهتامم.

ليس لدينا تفرقة. ولكن هل يوجد بني املسلمني افرتاق؟ لألسف الشديد نعم. ويف مناطق معينة من العامل اإلسالمي، 
نعيش أمل هذا االفرتاق، عىل الدوام نردد إن القاتل يقول "الله أكرب" واملقتول يقول: "الله أكرب". ال ميكننا فهم هذا 
األمر. عندما نلقي نظرة عىل التاريخ، نالحظ أن قادتنا قُتلوا والقرآن مرفوع عىل أسنة الرماح، ونرى أننا نعيش األمر 

نفسه حاليا. علينا تصحيح هذا الوضع.

ال ميكننا تجنب الخالفات وسوء الفهم والخصومات وحتى االشتباكات واملصادمات بني املسلمني يف ظروف الحياة 
الطبيعية. منذ قابيل وهابيل حتى اآلن صار "رصاع األخوة" جزءا من حياة البرش، عىل الرغم من أننا ال نريد ذلك. 
بعد انتقال سيدنا الرسول صىل الله عليه وسلم إىل جوار الحق، وقعت خالفات يف بعض املسائل يف أمة اإلسالم. مع 

األسف التوترات أدت لحروب ساخنة سحب فيها األخ السيف يف وجه أخيه، كمعركة الجمل وصفني.

ديننا اإلسالم، بني لنا الطريق لحل املشاكل ونهانا عن النأي بأنفسنا يف مثل هذه األوضاع، وهذا جزء من االمتحان 
الدنيوي لإلنسان، كام نهانا اإلسالم عن أن نكون طرفا يف األزمات بني اإلخوة املؤمنني. ال ميكن للمؤمن عزل نفسه عن 
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املجتمع الذي يعيش فيه. وتحت أي ظرف كان ال ينبغي له النأي بالنفس عام يحدث. املسلم مكلف بإصالح البني 
بني اإلخوة والجريان واألصدقاء.

ال يليق باملسلم أن يتبنى يف حياته مفهوم "لن أتدخل بأحد وال أحد يتدخل يب" كام يف املثل الرتيك "األفعى التي ال 
تلدغني لتعش ألف عام".

املسلم يف معرتك الحياة التي يوجد فيها، قدوة ألقرانه من البرش يف العمل والتعليم والتجارة واملواقف واألخالق. 
املسلم هو اإلنسان الذي ينرش األمان حوله، ومن أِمن الناس من لسانه ويده، املسلم من  مل يبت وجاره جوعان، 
املسلم من كان يف وحدة حال مع من حوله. انترش ديننا بالتجارة والقلم والجهد الذي بذله أرباب العلم، أكرث مام 
انترش بالسيف. وهذا هو السبب وراء أن راية اإلسالم دامئا كان يحملها أصحاب الحكمة. ومن خالل هذه الرؤية 
يجب علينا أن نكون يف خضم الحياة التي نعيشها وأن نتخذ موقفا فاعال فيها، ومن األهمية مبكان أن نبدأ بإخوتنا 

وأن نتوسع حلقة حولنا وأن نجد الحلول للتوترات واملشاكل التي تحيط بنا.

نحن املسلمني ال نستطيع حل املشاكل والتوترات بيننا، وغري املسلمني يريدون حل مشاكلنا. إن بقي الحل لهم ما 
تقليدية.  تارة تكون كيميائية وتارة أسلحة  بالتساقط. ويطلقون األسامء:  املتفجرة  الرباميل  الذي سيحدث؟ ستبدأ 
يقولون توجد تفاهامت! والتفاهامت تنص عىل األسلحة الكيميائية فقط! إن كانت النتيجة هي القتل فاستخدام أي 
سالح هو جرمية يف الرشق األوسط. إن كان قد قتل باألسلحة الكيميائية ألف شخص، فقد قتل باألسلحة التقليدية 

مئات اآلالف. ولكن ال أحد يرى هذا القتل.

العامل الغريب يريد ترسيخ أيديولوجيته من خالل معاداة اإلسالم

أصدقايئ األعزاء،

أعتقد أن األمور التي وقفنا عليها غاية يف األهمية خالل املرحلة التي نعيش فيها. منذ هجامت 11 سبتمرب/ أيلول اإلرهابية 
إىل اآلن ونحن املسلمني وجها لوجه أمام موجة هجوم متعددة األطراف واملستويات. نشهد انتهاك حرياتنا وحقوقنا وتعتيم 
مستقبلنا بواسطة عصابات أيديها ملطخة بالدماء. عالوة عىل األرضار التي تلحقها بنا عصابات القتلة كداعش وبوكو حرام 
وحركة الشباب وغولن، إن جامعات معاداة اإلسالم ينتظرون مثل هذه األفعال بفارغ الصرب. إن الجرائم الوحشية التي 

ترتكبها هذه التنظيامت منتهكة من خاللها دماء األبرياء، يدفع فاتورتها أيضا ديننا واملؤمنون به.

كثري من الدول الغربية تصب الزيت عىل هذه النار من أجل تغطية مشاكلها الداخلية. هم أرباب انعدام األخالق. 
إنسان يف  ألستم من قتل 5 ماليني  املجازر، دون حياء وخجل وهم اآلن يحاسبون اآلخرين.  أكرب  ارتكب  هم من 

الجزائر؟ عليكم أوال دفع حساب هذا. ومثة مجازر أخرى عليهم دفع فاتورتها.

إن العامل الغريب من خالل معاداة اإلسالم يريد ترسيخ أيديولوجيته وطريقته يف الحياة. إن الدين اإلسالمي هو الوحيد 
الذي يعطي الحل لإلنسان املعارص الذي يعيش يف كآبة، إن السبب وراء انتشار أمراض ثقافة العنرصية ومعاداة اإلسالم 

واألجانب، يف الكثري من الدول املعارصة هو وصول أحزاب النازية الجديدة إىل وضع أصبحت فيه رشيكة يف الحكم.
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نجد اليوم االعتداء عىل املسلمني والالجئني أمرا اعتياديا يف الكثري من الدول التي نصبت نفسها حامية للدميقراطية 
والقانون. بحيث أصبحت أماكن عمل وبيوت ومساجد املسلمني هدفا يوميا العتداءات الجامعات العنرصية والفاشية.

االعتداءات التي تطال املسلمني ما زالت متواصلة يف دول كأملانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا. النساء املسلامت يتعرضن 
للمضايقات يف الطرقات واألسواق وأماكن عملهن، فقط ألنهن يضعن الحجاب. وفرنسا مثال واضح عىل هذا اليشء. 
تعاملت فرنسا بخالف القيم األوروبية عندما طردت الغجر خارج البالد. تفريق البرش يف نظر هؤالء واجب. أما نحن مل ولن 
نتعامل وفق هذا املنظور، من يحملون أسامء محمد وأحمد وعيل فرص حصولهم عىل وظائف يف الدوائر الرسمية أقل. 
وبحجج واهية يتم انتزاع حق التعلم من يد األطفال املسلمني، ويف حديث رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم نجد تصويرا 
لواقعنا حيث يقول " سيأيت زمان عىل أمتي القابض عىل دينه كالقابض عىل جمرة " وحديث نبينا هذا يذكرنا بالضغوط 
واملظامل التي تعيشها األقليات املسلمة. واألكرث من هذا مثة مئات اآلالف من إخوتنا ممن يقتلون ويهجرون من منازلهم 
ويتعرضون لصنوف العذاب، فقط لهويتهم الدينية أو العرقية، وذلك يف العديد من املناطق كأراكان وتركستان وسرييالنكا 

وإفريقيا الوسطى وغريها. وكذلك يجرب عرشات املاليني عىل تغيري دينهم من قبل املبرشين وينتزع منهم أبناؤهم.

إخويت،

مبا أنكم تعيشون يف مناطق مختلفة يف العامل كأقليات مسلمة فإنكم عايشتم أغلب هذه املصاعب. كنتم يف الدول التي 
تعيشون فيها أول من يتعرض ملوجة معاداة اإلسالم وأول من يتصدى لها. ناضلتم يف هذه املرحلة وكان نضالكم غاية يف 
األهمية، أريد أن ألفت انتباهكم إىل أن املهمة التي تقع عىل عاتقنا نحن املسلمني يف املشهد الذي يزداد سوءا مع الزمن، 
واضحة. كام ذكرت يف بداية حديثي نحن املسلمني عندما نتعرض للهجامت ال نستكني وال نتقوقع. ال توجد أي مشكلة يف 
تعايش املسلمني مع األديان األخرى يف مجتمع واحد ومل يحدث خالف من هذا النوع يف التاريخ، من األندلس إىل إسطنبول 
ومن دمشق حتى القاهرة ومتبكتو وصوال إىل القدس كل هذه الحوارض اإلسالمية القدمية كانت بيتا ملختلف املعتقدات.

بيننا. ما  التعاون  الحوار ونقوي  نزيد  أن نكثف جهودنا وأن  التي تحاك ضدنا  املؤامرة  إفساد  أوال من أجل  علينا 
يريدونه يف مرشوعهم هو انزواء شبابنا إىل "السلبية" أو إىل "العنف" وعلينا أال نقع إطالقا ضحية لهذه الثنائية. لن 
نتنازل عن حقوقنا ولن ننزوي بأنفسنا داخل مجتمعاتنا، ولن نرتك الساحة ألولئك الذين ال يقيمون وزنا لألخالق 
والحقوق. سنناضل بكل ما أوتينا من قوة، دون أن نحيد عن النظام من أجل الحفاظ عىل حقوقنا. سنطور أنفسنا يف 
كافة املجاالت باالستفادة من خرباتنا، ستكون لنا كلمتنا يف السياسة واالقتصاد والتعليم والتجارة والثقافة، وسنبحث 

عن السبل الكفيلة بجعلنا مؤثرين.

قادة الدول اإلسالمية مل يستوعبوا حتى اآلن مقولتنا "العامل أكرب من خمسة"

علينا أال نسمح بأن تكون األخوة بيننا واختالفنا العرقي والثقايف وسيلة بيد املستبدين من أجل إشعال الفنت. مثة فارق 
بسيط ولكن عميق بني املعرفة القومية والوطنية وبني مامرسة التعصب القومي.

كان يطلق عىل تقديم الهوية القومية عىل الهوية الدينية "العصبية الجاهلية" أي أنه وقع يف مرض التعصب العرقي. ألننا 
نحن قبل أن نكون أتراكا وعربا وعجام وأفارقة وبشتون وصوماليني وماالويني وهنودا وأكرادا نحن مسلمون. وكل هذه 
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الهويات ال تشكل عائقا أمام أخوتنا اإلسالمية أو بديال لها، بل متممة لها. نحن وبحكم إمياننا نحب املخلوق من أجل 
الخالق. نحن نحب اإلنسان ألنه أرشف املخلوقات. وكام جاء يف القرآن الكريم "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". هذه 

الحقيقة ذكرها رسولنا األعظم يف خطبة الوداع : "ال فرق بني عريب وأعجمي وبني أبيض وأسود إال بالتقوى".  

ليس أمام املسلمني من سبيل سوى االلتفاف حول قاسمهم املشرتك مبحبة بعضهم يف الله وابتغاء ملرضاته. ويف حال 
تطبيق هذه الدساتري يف واقعنا الحيايت، سنزيد من أوارص الصلة بيننا، وسنضاعف قوتنا عىل الساحة الدولية.

إخويت األعزاء ضيوفنا الكرام،

يجب أن يكون املسلم مثل آلة الفرجار قدم ثابتة يف مجتمعه وقضاياه وقدم أخرى تجول العامل. نحن جزء من عامل 
إسالمي يتألف من 1.7 مليار وجزء من عامل يؤمن بالخالق يتألف من 7 مليارات إنسان. نتحمل كأفراد من األمة ومع 
أرسنا وجرياننا مسؤولية املليارات من إخوتنا. نحن مكلفون بصون حقوق املظلومني السوريني من الجوع واألمراض 
وكذلك حيال األطفال اليمنيني واأليتام الفلسطينيني.  نحن مكلفون بحامية قرة أعيننا ورشف األمة اإلسالمية القدس، 

ولو كان عىل حساب أرواحنا. ال نستطيع غض أبصارنا عن مشاكل إخوتنا بينام نحن مشغولون بحل مسائلنا.

عندما يتعلق األمر بدماء وأرواح وحياة املسلمني علينا أن نكون موجودين يف الساحة ملجابهة سياسات ازدواجية 
املعايري.

عندما يتم املساس مبصالح الدول الغربية نشاهد جميعا ما يفعلون وكيف يقلبون الدنيا، مثال عندما يتعلق األمر 
الكيلو مرتات متاما  تبعد آالف  تأيت من مسافات  الدول  نرى هذه  والذهب واألملاس  البرتول  أسواق  بحصصهم يف 
التي تأيت عندما تشم رائحة الدماء. ولكن نحن نعلم كيف تدير هذه الدول ظهرها للظلم الذي  كأسامك القرش 
ذهب ضحيته مئات آالف السوريني وللتطهري العرقي بحق األراكانيني وللمجازر يف فلسطني. املشكلة هنا ليست يف 
عدم اإلصغاء لرصاخ هؤالء األبرياء. املشكلة تكمن يف أن هؤالء الدول يجدون يف األزمات اإلنسانية والحروب واالقتتال 
الداخيل فرصة أمامهم وال يحاولون إيقافها. األمر يكمن يف أن تتم السيطرة عىل موارد دولة بحجة داعش، واملسألة 

األساسية هي الفكر الكامن وراء فسح الطريق أمام تنظيامت إرهابية أخرى للخروج.

مثة مشكلة أخرى، يف تحول مجلس األمن الدويل الذي تنص مهامه عىل حفظ األمن والسلم العامليني، إىل أكرب عائق 
املعايري،  ازدواجية  القائم عىل  العاملي  النظام  استيائنا من هذا  نعرب عن  كدولة  نحن  العاملي،  السالم  تحقيق  أمام 
برتديدنا من كافة املنابر "العامل أكرب من خمسة" إال أن قادة دول العامل مبن فيهم قادة دول إسالمية مل يستوعبوا بعد 
طرحنا يف أن "العامل أكرب من خمسة" ألنهم اعتادوا عىل سياسات االستعباد. عندما نلتقي وجها لوجه مع قادة الدول 

اإلسالمية يقولون يل "ما تقولونه صحيح، معكم حق،" إذا لنقم بعملنا، وإال لن يكون هناك مخرج آخر.

مكمن القوة ليس يف العدد بل يف النوع

نواجه بخصوص مكافحتنا لإلرهاب نفاق دول صديقة وحليفة عىل عدة أصعدة مبا فيها عملياتنا العسكرية ضد اإلرهابيني 
وراء الحدود. نتعرض عىل الدوام النتقادات الدول الغربية عىل التدابري التي اتخذناها تجاه تنظيم "غولن" اإلرهايب الذي 
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تسبب باستشهاد 251 مواطنا وإصابة ألف و193 آخرين بجروح يف 15 يوليو/ متوز، وبنفس الشكل يذعنون ألالعيب 
منظمة يب يك يك اإلرهابية وتصويرهم كضحايا عىل الرغم من قتلهم لـ 50 ألف مواطن لنا عىل مدار 34 عاما، وعىل الرغم 
من التضحيات والبطوالت التي قدمناها يف محاربتهم. ويف املقابل هذه األطراف نفسها ال تتفوه بكلمة واحدة حيال قتل 
إرسائيل للشباب عىل حدود غزة. الذين يكيلون علينا االنتقادات عىل الرغم من الكفاح املرشوع الذي نقوم به ال يتفوهون 
ببنت شفة وال يعرتضون عىل الرصاص الذي يصب عىل الفلسطينيني أمام الكامريات. من ينتقد بلدنا بحجة سجن من 
يسمون بالصحفيني الذين زّج بهم يف السجن لقضايا تتعلق بالرسقة واإلرهاب والسطو، عىل وشك أن يصفقوا لقتل صحفيني 
تهمتهم الوحيدة هي توثيق جرائم إرسائيل. من ميارس الضغوط عىل الدول اإلسالمية من أجل حقوق األقليات فيها، ال يرون 

التطهري العرقي املامرس عىل األقليات املسلمة يف الكثري من الدول اإلفريقية واآلسيوية.

إخويت، 

هذا النفاق لن يجعلنا نحيد عن طريقنا ونضالنا من أجل حقوقنا. املسلم مكلف بإعالء كلمة الله وإحقاق الحق 
والعدل يف العامل بأرسه، نحن مكلفون برفع راية الحق لألعىل، أكرب مصدر لقوتنا يف طريقنا هذه هو أخوتنا، كلام التزم 

املسلمون مبا أمروا به، كانوا يف عناية الله وعندها لن توقفهم قوة فانية.

ال يوجد عائق يقف بوجه مجتمع قلوبه وأهدافه وإميانه وآماله واحدة. وجودكم كأقلية يف أي بلد ال يعد أمرا سلبيا. 
كام برّش الله يف قوله "كَم من ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة كَِثريًَة" وأيضا نشهد يف التاريخ مجتمعات عىل الرغم من أّن عددها 
كان قليال إال أنها بانتظامها قد حكمت وأدرات مجتمعات أكرث منها عددا بأضعاف، وكام قال شاعر االستقالل الرتيك 

محمد عاكف:

ال مكان لعدو بني شعب مل تصبه التفرقة

القلوب إن نبضت معا لن تسكتها املدافع

نعم األمر يكمن يف التعاضد معا متاما كلبنات الجدار الواحد. ماهية القوة ليست يف الكمية أو يف العدد بل يف النوع 
والكفاءات.

بإذن الله ستهيئ هذه القمة أجواء التعاون وستكون وسيلة للقوة بالنسبة لألقليات املسلمة. وأعتقد أننا يف اليوم 
الرابع لهذه القمة سنفرتق ونحن أقوى وأكرث أمالً.

بهذا اإلحساس املفعم بالتفاؤل أسأل الله أن يحفظ أُخّوتنا ويديم محبتنا إىل األبد. وأدعو الله أال يحيد قلوبنا عن نور 
القرآن الكريم وعن طريق نبينا املصطفى املبارك، وأهنئكم بقدوم األشهر الثالثة املباركة. وأرجو منكم نقل سالمنا 

ومشاعرنا لدولكم ومجتمعاتكم.

ليفتح الله طريقنا ويرن دربنا، أحييكم بوافر املحبة واالحرتام. دمتم بخري.
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االجتامع العام ملجلس العالقات االقتصادية الخارجية إسطنبول 21 أبريل/ نيسان 2018

نحن ال نكن أي نية سيئة تجاه أحد من رجال أعاملنا

السيد رئيس الوزراء أعضاء مجلس العالقات الخارجية املحرتمني، أعزاءنا ممثيل عامل األعامل الرتيك، أحباءنا الضيوف، 
أحييكم من أعامق قلبي بوافر املحبة واالحرتام. 

أمتنى أن يكون االجتامع العام ملجلس العالقات الخارجية هذا وسيلة للخري عىل بلدنا وشعبنا ورجال أعاملنا وعليكم 
أنتم األعضاء املحرتمني. أقدم شكري لكل من ساهم يف أعامل مجلس العالقات الخارجية منذ تأسيسه حتى اآلن.

العالقات  وإدارة  الرتيك،  الخاص  القطاع  صادرات  زيادة حجم  بهدف  تأسس  الذي  املجلس  أعامل  كثب  عن  أتابع 
االقتصادية الخارجية والبحث عن فرص جديدة وغريها.

تأسس املجلس من قبل 101 مؤسسة، ويقدم حقيقة خدمات غاية يف األهمية، من خالل 135 مجلسا اقتصاديا ثنائيا، 
ومجالس أعامل يف 5 قطاعات، ومجليس أعامل ألهداف خاصة. نحن ندعم بكل ما منلك رجال أعاملنا الذين ميارسون 
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نشاطهم تحت مظلة مجلس العالقات االقتصادية الخارجية، نحاول من خالل التواصل مع نظرائنا يف أي مكان نذهب 
إليه، حّل املشاكل التي يتم إبالغنا عنها، سواء عىل مستوى املؤسسات أو الرشكات، هل يوجد رئيس جمهورية يف أي 
دولة أخرى يهتم مبشاكل رجال األعامل عن كثب ويضعهم ضمن أولوياته يف زيارته الخارجية؟ يف الحقيقة ال أعرف. 
إضافة إىل ذلك مل منيز إطالقا بني رجال أعاملنا. نحن ال نعري أهمية لألسامء واألفكار واألعراق وتوجهات رجال أعاملنا. 

ما يهمنا هو ما يحمله من أهمية تجاه بلدنا وشعبنا ودولتنا. وما دون ذلك ال نهتم به كثريا.

إن املسافة التي قطعناها من خالل تعاوننا الوثيق مع عامل األعامل يف تركيا، واضحة أمام الجميع، إن حجم األعامل 
التي نفذت من قبل رجال األعامل املوجودين هنا وقيمة الرشكات التي ميتلكونها، زادت عرشات األضعاف عام كانت 
بالنسبة لرجال أعاملنا  باألمس  التحقيق  أنها مستحيلة  إليها عىل  ينظر  التي كان  إّن األهداف  عليه قبل 15 عاما. 
ومستثمرينا أصبحت اليوم بحمد لله مسألة تخطيط وزمن فقط. أرى أن ارتفاع حجم صادراتنا من 36 مليار دوالر 

إىل 160 مليار دوالر، نتيجة لهذا التطور والثقة بالنفس. ولكن أهدافنا نحن أكرب بكثري.

هدفنا رفع حجم صادراتنا إىل ترليون دوالر وبلوغ الناتج القومي مستوى 2 ترليون دوالر، ويف هذا الخصوص نحن 
متفقون مع عامل أعاملنا. وسنواصل إن شاء الله عملنا دون كلل أو ملل أو توقف، حتى الوصول إىل أهدافنا لعام 2023.

يجب زيادة حجم استثامراتنا

أصدقايئ األعزاء،

كانت تركيا مركز جذب يف كل مراحل التاريخ، مل تفقد أهميتها عىل اإلطالق مبوقعها املركزي الجغرايف، ليس فقط 
املختلفة  والثقافات  الحضارات  فيه  تندمج  الذي  موقعها  بل من خالل  وآسيا،  وإفريقيا  أوروبا  قارات  بني  مبوقعها 
وكذلك االقتصادات املختلفة.  من خالل هذه الرؤية مل تقترص قدراتنا االقتصادية عىل أسواقنا فحسب. تركيا يف موقع 
مركزي تجاري، من خالل الطريان لعدة ساعات انطالقا من تركيا، نستطيع الوصول إىل 1.6 مليار إنسان حجم ناتجهم 
القومي يصل إىل 30 ترليون دوالر. هل مثة يشء يجذب أكرث من االستثامر يف دولة كهذه؟ لقد استقبلت تركيا بني 
عامي 2006 حتى نهاية 2017 استثامرات مبارشة بقيمة 180 مليار دوالر، ولكن هذا ليس كافيا بالنسبة لنا، ألن 
هدفنا أكرب من هذا، علينا زيادة استثامراتنا، علينا استغالل مواردنا عىل أكمل وجه، وإىل جانب هذا علينا جذب 

املستثمرين الدوليني إىل بالدنا.

االستثامري، مع 23  التحفيز  نظام  بدأنا  املاضية، خطوة هامة جدا، حيث  األسابيع  اتخذنا يف  الخصوص،  ويف هذا 
مرشوعا تبلغ قيمتهم االستثامرية 135 مليار دوالر، ننتظر من خالل هذه املشاريع تحقيق زيادة يف حجم صادراتنا 
بقيمة 6.3 مليار دوالر، ونتوقع أن ينخفض حجم وارداتنا بقيمة 12.3 مليار دوالر، وأن تخلق 34 ألف فرصة عمل 

مبارشة و134 ألف فرصة عمل غري مبارشة. 

كام تعلمون، من أجل الوصول إىل هدفنا لعام 2023 يجب زيادة حجم اقتصادنا الحايل إىل الضعفني. وللوصول إىل 
لتحييد  السبيل  إن  أمامها.  املوضوعة  النفسية والفنية  العراقيل  تتجاوز مجموعة من  أن  تركيا  هذه األهداف عىل 
الذين يقيمون اقتصادنا ويثريون أسئلة استفهام حولها، مير من خالل تطوير آليات تتعلق برأس املال والتكنولوجيا. 
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االستثامرات التي تدخل فيها التكنولوجيا الفائقة تأيت عىل رأس هذه األمور. كام أن هذه االستثامرات، يف الوقت 
نفسه، ستقلل من استرياد املنتجات التي تدخل فيها التكنولوجيا الفائقة وستساهم بشكل هام يف تحسني وضع العجز 
الطاقة  النووية إىل مشاريع  الكثري من املشاريع بدءا من محطة آق قويو للطاقة  الرؤية تأيت وراء  الجاري، وهذه 

املتجددة وصوال إىل مرشوع السيارة الوطنية والصناعات الدفاعية.

نحن نعلم أن استثامرات التكنولوجيا الفائقة تعني رؤوس أموال ضخمة، وقدرات كبرية إىل جانب ذلك إبرام عالقات 
جديدة من أجل التصدير. وقد قمنا بتطوير نظام التحفيز االستثامري من أجل سّد هذه االحتياجات. وخصوصا عند 
تطبيق هذا النظام يف االستثامرات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دوالر، والتي ستوفر ملستثمرينا إمكانات كبرية. 
نساهم بدعم مستثمرينا من خالل اإلعفاء من الرضيبة الجمركية والقيمة املضافة لآلالت واملعدات ومصاريف البناء، 
تنفيذ االستثامرات، كل هذا  التمويلية وصوال إىل منح األرايض من أجل  العاملة واملساهامت  باليد  الدعم  وكذلك 
نضعه بني يدي مستثمرينا من خالل نظام التحفيز االستثامري. أدعو كافة مستثمرينا واملستثمرين الدوليني لالستفادة 

من هذه الحوافز، بالتواصل مع وزارة اقتصادنا، عن طريقكم.

أصدقايئ األعزاء،

يف السياسة واالقتصاد من يخطو خطوة تجاه تركيا، ال تخطو تركيا باتجاهه 3 أو 5 خطوات فحسب، بل تهرع نحوه 
مهرولة، ال توجد إىل اليوم دولة رافقت تركيا يف طريقها وندمت عىل ذلك، خصوصا من املستثمرين. فقد استمعت 
املاضية،  القليلة  األيام  البعض يف  املقابل رأينا  إليه. ويف  أبدوه يف كل مكان توجهت  الذي  ورأيت شخصيا االمتنان 
يرّصون عىل إطالق أكاذيب بأن الرشكات ورجال األعامل يف تركيا ينقلون ممتلكاتهم خارج البالد. نحن نفتخر إىل 
اليوم برجال أعاملنا املستثمرين يف الخارج بقدر افتخارنا باالستثامرت املوجودة يف بلدنا. يبلغ حجم استثامرات دولتنا 
يف الخارج اليوم 233 مليار دوالر. أينام ذهبتم من إفريقيا حتى البلقان ستشاهدون استثامرات رجال أعاملنا التي 

ندعمها ونشجعها. ونحن نعترب كل مؤسسة تجارية تنفذ استثامرات يف الخارج عىل املستوى الدويل، حاملة للعلم.

ال توجد مشكلة يف تركيا ألي أحد دون حل

كلام زاد حجم اقتصادنا رسعنا من وترية استثامراتنا العاملية. يف هذه املسألة ال توجد أية مشكلة. ولكننا لن نسامح 
كل شخص يتبع هذا السبيل ليس من أجل توسيع وتطوير أعامله وتجارته واستثامراته، بل من أجل تهريب أمواله 
للخارج. وال يقترص األمر علينا بل ستكون يد 81 مليون مواطن تريك يف رقبته يف الدنيا واآلخرة. كل شخص تطور وكرب 
بإمكانات هذا الشعب عليه وضع استثامراته يف الطريق الذي يسري فيه هذا الشعب، وأكرر كالمي هذا مرة أخرى، 
وهو غري موجه للمستثمرين خارج البالد، بل ملن يهرب أمواله إىل الخارج، ترصف كهذا غري منطقي وال ميكن تربيره، 

ألنه ال توجد يف تركيا مشكلة ليس لها حل. 

وبصفتي رئيسا للجمهورية، أنا مطّلع عىل كل املسائل وقد سعيت لفسح الطريق أمام كافة رجال أعاملنا دون النظر 
إىل هويتهم. ورئيس وزرائنا صديٌق يتمتع بعالقات جيدة مع عامل األعامل. وصديقنا نائب رئيس الوزراء محل تقدير 
الجميع يف خربته وتخصصه باالقتصاد الكيل، وصديقنا وزير االقتصاد جاء من قلب عامل األعامل. وكذلك هو حال 
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بقية الوزراء واملوظفني الحكوميني املعنيني، الذي يشكلون طاقام شعاره دعم عامل أعاملنا. من املمكن أن يكون هناك 
أخطاء ونواقص يف النظام، ولكن املهم هنا هو نقل هذه األخطاء والنواقص إىل املعنيني عن طريق القنوات السليمة. 
وإن مل يحصل أصدقاؤنا عىل نتائج فأنا موجود هنا، أعتقد أنني رئيس الجمهورية الذي ميكن الوصول إليه بسهولة. 
ألين وبشكل شبه يومي أشارك يف فعاليات مفتوحة للشعب، وعن طريقها أجد الفرصة يف الحديث واالستامع لعدد 

كبري من األشخاص.

كام أنني أجتمع كثريا مع ممثيل عامل األعامل الرتيك وعىل رأسهم مجلس العالقات االقتصادية الخارجية وجمعيات 
التقيت باألمس مع  القطاعات األضيق.  اللقاءات مع رجال األعامل عىل صعيد  رجال األعامل املختلفة، وال أهمل 
ممثيل قطاع السياحة، تحت سقف اتحادات الوكاالت السياحية الرتكية، وكان اجتامعا مثمرا للغاية. وخالصة الكالم 
الدولة مثة إمكانية لطرح وحل مشاكل رجال األعامل عىل كافة املستويات وصوال إىل رئيس الجمهورية.  يف هذه 
وبالتأكيد لن نتسرت عىل األخطاء بل سندعم األعامل الصحيحة. وكنت وسأكون إىل جانب كل شخص بحاجة لدعم 
من أجل القيام بأعامل صحيحة.  وعىل الرغم من كل هذا إن كان هناك من يستطيع الذهاب إىل الخارج بعد تلطيخ 

بلده ودولته بالسواد إذا مثة مشكلة أخرى يف األمر.

أصدقايئ األعزاء، 

الشخصية إىل حدود نقطة  تلبية االحتياجات  بإمكانيات من أجل  الربح والتأسيس والتمتع  إّن االستثامر وتحقيق 
معينة، وبعد تجاوز هذه املرحلة كل خطوة تتخذ تحمل معها مسؤوليات تجاه الدولة والشعب. إّن الربح والربح 
األكرث واملزيد من الربح يشابه دخول رجل أعامل إىل دائرة مليئة بالفساد، وهنا يتجىل بوضوح، عدم إيالئه أية أهمية 
للمسؤولية املنوطة به. لكيال يفهم كالمي خطأ، املسألة هنا ال تتعلق بالربح، بل مبآل األموال التي ربحها. إذا كان رجل 
األعامل يحول األموال التي ربحها إىل وسادات ينام عليها أو يسلك طرقا شبيهة بذلك، عليه التفكري حيال املسؤوليات 
املنوطة به، أما الذي يأخذ أمواله ويذهب للخارج فال يوجد عندي كالم ألقوله له. ادرسوا أي اقتصاد عمالق يف العامل 
ستجدون فيه سريا ألشخاص قاموا باستثامرات بأفضل املجاالت يف األوقات التي تعرضت فيها اقتصادات دولهم ملرحلة 
حرجة. املاركات العاملية التي يلمع نجمها عىل الصعيد الدويل اليوم يف مجاالت السيارات والكهربائيات واملفروشات 
والغذاء والنسيج والتمويل والبيرتوكيامويات واإلعالم واملعادن والسياحة، وجدت بهذا الشكل، حيث بدأت من قبل 
مستثمرين، وتأسست من خالل تحدي الوقوف إىل جانب دولهم وشعوبهم يف املراحل الحرجة التي متر بها. أما فيام 
يتعلق بعدم متكن تركيا إىل اآلن من صناعة سيارتها املحلية، ال تؤاخذوين هذا يعكس مدى الحرص عند مستثمرينا، 

وصلنا بعون الله إىل مرحلة التوقيع مبا يتعلق بصناعة السيارة املحلية. 

يف تاريخ بالدنا مثة قصص ملستثمرين يستغلون الفرص جيدا ويوسعون أعاملهم ولكن يوجد مستثمرون أيضا قطع 
الطريق أمامهم ففقدوا إقدامهم. ونحن يف طاقم الُحكم نأخذ العرب من التاريخ ونجعلها مركزية يف مفهونا لإلدارة، 
وبعد رؤيتنا لكل هذا، نحن ال نتعامل مع أي من رجال أعاملنا بسوء نية إطالقا، بالطبع رضورات املرحلة التي مير 
بها بلدنا، تجربنا عىل الترصف بحذر أكرث. وال أحد يرى يف ترصفاتنا هذه مبالغة نظرا للحوادث التي شهدها بلدنا يف 

السنوات الخمسة أو األربعة املاضية.
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ال ميكن تطبيق حالة الطوارئ خارج إطار مكافحة اإلرهاب

بالتزامن مع كل هذا مل نفقد منطقنا األسايس يف رؤيتنا إىل عامل األعامل، املتمثلة يف إفساح الطريق والدعم . وتارة 

نسمع بعض الشكاوى من بعضهم بأن تطبيق حالة الطوارئ أضعف اإلقبال عىل االستثامر يف عامل األعامل. حالة 

الطوارئ من غري املمكن تطبيقها خارج إطار مكافحة اإلرهاب.

تتذكرون  اذهبوا إىل ما قبل 20 عاما هل  الطوارئ موجودة.  أتينا للحكم قبل 15 عاما كانت حالة  تذكروا عندما 

اإلرضابات يف قطاع الصناعة؟ ملاذا كانت تحدث هذه اإلرضابات؟ أظن أنكم تتذكرون األوضاع التي كان يقع فيها 

صناعيونا يف مواجهة هذه اإلرضابات.

 لو مل تطبق حالة الطوارئ بعد 15 يوليو/ متوز لكان من املمكن للبعض أن يلجأ للشوارع. استفدنا من تطبيق حالة 

الطوارئ بوضعها أمام الذين كانوا يريدون قطع الطريق أمام مستثمرينا.

كونوا واثقني بأن حالة الطوارئ هدفها الوحيد هو مكافحة اإلرهاب. وال يوجد لحالة الطوارئ أي بعد يحد من عمل 

ونشاط مستثمرينا ورجال أعاملنا. عىل الرغم من كل هذا فإن ترصيحات بعض جمعيات رجال األعامل بـ "رضورة رفع 

حالة الطوارئ" تشعرنا بالحزن. هل حالة الطوارئ يف تركيا تعيق مكافحة الدميقراطية؟ أم تعيق عمل القانون والحريات؟ 

إن هدف حالة الطوارئ هو القضاء عىل اإلرهاب. ومن أجل استقرار بالدنا سنواصل متديد حالة الطوارئ.

أيًا كان وتحت أي سبب ويف أي مكان يضيّق عىل رجال أعاملنا أو يهددهم بذرائع تتعلق  إن كان هناك شخص 

بحالة الطوارئ، أرجو منكم البدء بإعالم أقرب مسؤول لكم، حتى إبالغي شخصيا إن لزم األمر. فمن نجده يُقدم عىل 

ترصفات كهذه دون دليل أو وجه حق فلن نسامحه، ولن نلقي باال لشخصه أو موقعه. تركيا دولة قانون. ومحاسبة 

من يعمل خارج إطار القانون أو من يستغل الصالحيات التي بني يديه أو ييسء استخدام عالقاته ديٌن يف رقابنا نحن 

من بأيدينا دفة إدارة هذا البلد. وإحدى أسباب وجودنا يف مناصبنا هذه، تخليص دولتنا وشعبنا من أمثال هؤالء 

السفلة وهذا النوع من املرابني.

دمر تنظيم غولن اإلرهايب الكثري من األشخاص باتباعه هذه األسلوب. وحتام لن نسمح بأن تتكرر مثل هذه األخطاء. 

وإن وقعنا يف مثل هذا الخطأ فشعبنا والتاريخ لن يغفرا لنا. ونحن نتشارك معكم اآلن مدى حرصنا الشديد يف هذا 

األمر. يكفي أن تنفذوا استثامراتكم وقلوبكم مطمئنة. زيدوا من حجم صادراتكم واخلقوا املزيد من فرص العمل، 

ونحن مع أصدقائنا املعنيني مستعدون للقيام مبسؤولياتنا.

أصدقايئ األعزاء،

كام تعلمون نحن ذاهبون باتجاه انتخابات مبكرة يف 24 يونيو/حزيران، يف األساس كان من املزمع إجراء االنتخابات 

الرئاسية واالنتخابات الربملانية يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2019. لو كنت شغوفا بالجلوس عىل كريس الرئاسة، لكانت 

أمامي فرصة الجلوس يف منصبي 17 أو 18 شهرا إضافيا. املعارضة األم أرصت عىل التحدي وطالبت بانتخابات مبكرة. 

النهاية  املوضوع. ويف  أصدقايئ ودرسنا هذا  الخصوص، جمعت  بهجة يل يف هذا  السيد  قبل  وبعد ترصيحات من 
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أجمعنا عىل التوجه إىل انتخابات مبكرة. وقررنا بعد اجتامعنا مع السيد بهجة يل التوجه لالنتخابات يف 24 يونيو/
حزيران 2018.

إن االنتخابات خرجت من األفواه، وبعد هذا من الصعوبة مبكان تدارك األمر. املقرتح الذي قدمه زعيم حزب الحركة 
الذي تم وضع  الشعب  يتعلق بخارطة طريق تحالف  العمل بحساسية فيام  بالطبع، وهو يعني  لنا مهم  القومية 
أسسه. وعىل الرغم من وجود مدة عام ونصف العام لنا كحق يف االحتفاظ برئاسة الجمهورية وإدارة الحكومة، إال 
أننا ضحينا بحقنا هذا وقررنا الذهاب بدولتنا إىل انتخابات مبكرة يف أرسع وقت، واالنتقال بها إىل امللف األسايس 

الذي يخيم عىل أجنداتها اليومية.

نرحب بوجود رجال أعاملنا ضمن طاقم الحكومة

بدون شك، سنتمكن عرب تطبيق النظام الجديد عقب االنتخابات، من حل املشاكل التي تعرتضنا بشكل أرسع وأكرث 
عزما. إن كثريا من األمور التي تضايقكم، ستزول من تلقاء نفسها، بتطبيق نظامنا الجديد. إن انتقال كافة صالحيات 
التنفيذية لرئيس الجمهورية ستمكننا من تنفيذ األعامل بشكل فعال وبتوافق شامل، فاألعامل يف النظام  السلطة 
الحايل مشتتة وغري فعالة. وإن شاء الله بعد االنتخابات سنواصل لقاءنا بكم بشتى السبل، سنبحث املشاكل وسبل 

الحل، وسنشمر عن ساعدنا من أجل تطبيق األمور املتفق عليها عىل األرض.

كام تعلمون من املمكن يف النظام الرئايس الجديد تعيني وزراء من الخارج. ونريد أن نرى داخل هذا النظام، رجاال 
أقوياء من عامل أعاملنا. سرنى معا إن كان بعض رجال أعاملنا سيقبلون بتقلد مهام داخل الحكومة عند دعوتهم. نحن 

نرحب بوجود رجال أعامل داخل حكومتنا.

تركيا اليوم يف موقع ال ميكن مقارنتها برتكيا قبل 20 عاما. فمقدار الصعوبة التي نجدها يف رشح حال تركيا القدمية 
لشبابنا اليوم، تساوي حجم التقدير الذي سنلقاه من أصحاب األعامر املتوسطة وما فوق لكالمي هذا. تركيا الغد 

ستميض قدما إىل موقع متقدم أكرث مام هي عليه يف يومنا هذا إن شاء الله.

وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم، بفضل رجال أعاملنا، وسنواصل الطريق معهم بعد ذلك. أقدم شكري لكم فردا فردا، 
لإلسهامات التي قدمتموها من أجل تطوير بلدنا وقوته ومن أجل رفاه شعبنا.

وأجدد متنيايت بأن يكون اجتامع مجلس العالقات االقتصادية الخارجية وسيلة للخري لكم ولدولتنا

أحييكم جميعا بكل االحرتام. دمتم بخري
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املجلس األعىل األوزبكستاين – طشقند/ أوزبكستان – ٣0 أبريل/ نيسان 2018

 تركيا جاهزة لتقديم كافة أنواع الدعم
إلعادة ازدهار أوزبكستان

السيد الرئيس، السادة الكرام نواب املجلس األعىل األوزبكستاين، إخويت وأخوايت األفاضل، أحييكم بأصدق املشاعر 
القلبية واملحبة واالحرتام.

يسعدين أن ألقي عليكم التحية بهذه األبيات الجميلة للمرحوم إيركني وحيدوف: 

تاريخك يف أعامق العصور يا بلدي أوزبكستان،

جبال بامري وشعرها األبيض تيانشان يف سنك يا بلدي أوزبكستان،

لينطق أفراسياب ولتنطق كتابات أورخون،
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أنت يف سلسلة التاريخ القديم لؤلؤة وحيدة يا بلدي أوزبكستان،

ينحدر البريوين والخوارزمي والفارايب من نسلك،

لعل أوزلوك ولرمبا تارهان فيك األصل والنسل يا بلدي أوزبكستان.

نعم، ومن خاللكم أنتم نواب املجلس األعىل األوزبكستاين الكرام، أحيي جميع اإلخوة األوزبكستانيني يف البالد.

إنني سعيد مبخاطبتكم يف هذه الزيارة الرسمية التي أجريها إىل أوزبكستان قرة العني وأرض األجداد بالنسبة إلينا، 

وأشكركم عىل إتاحتكم يل هذه الفرصة شخصيا إللقاء كلمة يف املجلس األعىل األوزبكستاين. فنحن نشعر أننا يف بيتنا 

بل وكأننا عدنا إىل بيتنا يف أوزبكستان، ملتقى الرشق والغرب والجنوب والشامل، الواقعة يف املنطقة الخصبة ما وراء 

النهر يف قلب آسيا.

لقد نشأ علامء أناروا العامل وفتحوا لإلنسانية آفاقا أمثال البريوين ومريزا أولوغباك وابن سينا والخوارزمي وعيل قوشجو 

يف هذه األرايض التي ولدت ومنت فيها الحضارة الرتكية – اإلسالمية. كام أن اإلمام البخاري واإلمام املاتريدي واإلمام 

الرتمذي وبهاء الدين النقشبندي كانوا هدية هذه األرايض لنا من بني قيادات معنوية. ورغم رحيل هؤالء إىل دار 

اآلخرة إال أن اإلرث الذي تركوه لنا ال يزال ينري األناضول فضال عن أوزبكستان. إن طشقند مع أنقرة وسمرقند مع 

قونيا وبخارى مع بورصة وخيوة مع أدرنة كلها تتنفس الجو املعنوي نفسه.

ارتقينا بالعالقات بني بلدينا إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية

إخويت األعزاء،

ال ميكن رسم الحدود بني القلوب، وال أهمية لبعد املسافات بني أناس يجمعهم قلب واحد وفؤاد واحد. واألخّوة 

يف عاداتنا ومعتقدنا أمثن من الكنوز. إن استعادة أوزبكستان استقاللها يف 1 سبتمرب/ أيلول 1991 كان مصدر فخر 

تعزيز  إمكاناتها لدعم  كافة  الرتكية  الحكومة  األوزبكستانيني. وقد سّخرت  أخوتنا  الرتيك مثل  الشعب  لدى  وبهجة 

وتطوير أوزبكستان. واتفاقية التعاون والصداقة األبدية املربمة بني البلدين عام 1996 ال تزال ذات قيمة ومعنى كبري. 

ونحمد الله أن تركيا وأوزبكستان متلكان اليوم قوة أكرب مقارنة مع تسعينات القرن املايض.

ونعمل مع أخي العزيز الرئيس شوكت مريضيائيف يف إطار روح "االتحاد يف العمل"، وذلك من أجل الدفع ببلدينا 

نحو األمام، حيث متكّنا من االرتقاء بالعالقات إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية خالل زيارة السيد الرئيس مريضيائيف 

إىل تركيا يف الفرتة 25-27 أكتوبر/ ترشين األول 2017. وشكلنا مجلس التعاون االسرتاتيجي رفيع املستوى مع توقيعنا 

البيان املشرتك اليوم. وسنعزز تعاوننا يف كافة املجاالت من االقتصاد إىل الصناعات الدفاعية، ومن التعليم إىل الثقافة، 

ومن البيئة إىل الطاقة، ومن الزراعة إىل السياحة، باالعتامد عىل اإلمكانات املتاحة لهذه اآللية. لقد وقعنا اليوم 25 

اتفاقية، ورمبا مل يسبق ألوزبكستان أن وقعت مثل هذه الحزمة من االتفاقيات، سنجعل عالقاتنا تصل إىل ما يليق 

مبستوى أخّوتنا يف أقرب وقت مع توحيد قوانا إن شاء الله.
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أوزبكستان من  تستحقه  ما  ولتحقيق  الثنائية  لتطوير عالقاتنا  الرئيس مريضيائيف  أخي  نتابع جهود  تقدير  وبكل 
تقدم، كام نشهد تلك املساعي الحثيثة التي يبذلها املجلس األعىل األوزبكستاين وقيادة الدولة يف إطار خطة عمل 
اسرتاتيجية ألعوام 2017-2022 ال سيام أنها بدأت تؤيت مثارها يف عامها األول. والخطوات الحازمة التي يتخذها السيد 
مريضيائيف من أجل تحسني مناخ األعامل واالستثامر، تجعل أوزبكستان أكرث جذبا لدى املستثمرين األجانب وأكرث 

أمانا إلقامة الرشاكات معها.  

أمرا  ليس  االقتصادية  التنمية  تحقيق  أن  واالزدهار، ال شك  التنمية  أوزبكستان خطوات رسيعة يف طريق  وتقطع 
قابال للتنفيذ يف يوم أو يومني بطبيعته، إذ ال بد من عمل مكثف ودؤوب، والسري بناء عىل خطة مرسومة إىل جانب 
ويف  التنمية.  تحقيق  يف  مهامن  أمران  واالستقرار  األمن  أن  عن  ناهيكم  بالنفس،  والثقة  واإلميان  بالعزم  التمسك 
حال نحاجكم سيتضاعف دخلكم القومي باستمرار حسب اعتقادي، ال سيام أن أوزبكستان مرشحة لذلك برثواتها 

الطبيعية وأراضيها الخصبة. وكل ما نحتاجه هو العزم فقط.

تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم ألوزبكستان يف مرحلة صعودها من جديد، استطعنا والحمد لله تحقيق 
انسجام متصاعد يف السنوات األخرية، حيث متكنا من زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 25 % ليصل إىل 1.5 مليار 
دوالر يف عام 2017، وذلك بفضل جهودنا املشتكة. وطبعا، نعترب هذا الرقم دون املستوى املطلوب، ونهدف إىل رفع 
حجم التبادل التجاري إىل 5 مليارات دوالر يف أقر وقت ممكن. كام أننا بدأنا بتكثيف جهودنا لزيادة االستثامرات يف 

كل من تركيا وأوزبكستان بشكل متبادل. 

أخي شوكت  مع  األعامل  رجال  سنخاطب  قليل  وبعد  األعامل.  رجال  مجموعة  مع  اليوم  هنا  إىل  قدمت  أنا  وها 
مريضيائيف، وسنحثهم عىل االستثامر هنا يف مختلف املجاالت.

بها.  املشرتكة ونشأت  فيها حضارتنا  التي ولدت  األرايض  زيارة هذه  التحمس من أجل  هذا، وأحث مواطنينا عىل 
وهناك إقبال عىل زيارة هذه البالد لتنفس الجو املعنوي ملدينتي بخارى وسمرقند. وأنا أجدد شكري ألخي العزيز 
مريضيائيف إلعفاء التأشرية عن املواطنني األتراك، وأعتقد أن الروابط الشعبية بيننا ستتعزز أكرث من اآلن فصاعدا إن 

شاء الله تعاىل.

التعاون اإلقليمي مبثابة حجر الزاوية لالستقرار والتنمية

أخي العزيز، 

إننا منر مبرحلة حرجة جدا من حيث التطورات العاملية، ونشهد اليوم أبشع وجوه الحرب واإلرهاب يف مختلف بقاع 
العامل. ومع األسف فإن كال من تركيا وأوزبكستان من أكرث الدول تأثرا بحالة عدم االستقرار يف محيطهام. ونحن نريد 
أن يسود السالم واالستقرار يف سوريا والعراق واليمن والصومال وأفغانستان يف القريب العاجل، وذلك من أجل سالمة 
إخوتنا يف هذه البلدان من جهة، وسالمة مناطقنا من جهة أخرى. وهذا ما نريده مبشاعر قلبية صادقة، ويف هذا 
اإلطار نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع أوزبكستان. كام أننا سعدنا بنجاح مؤمتر طشقند الدويل الذي اشرتكت 

أوزبكستان وأفغانستان يف تنظيمه الشهر املايض.
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إن أوزبكستان الواقعة يف مركز طريق الحرير القديم املمتد من املحيط الهادئ إىل األناضول، بلد قد احتضن مختلف 
الثقافات ووفر ألصحابها العيش يف أمن وأمان عىل مر العصور. وهذا الزخم التاريخي الذي تتميز به أوزبكستان يجعلها 
فاعال مهام يف مجال التنمية اإلقليمية وكذلك التعريف بالحضارة اإلسالمية يف العامل عىل وجه أفضل. وأنا أؤمن أن مبدأ 

"التعايش السلمي" املمتدة جذوره إىل هذه األرايض، سيمنح لنا فرصة نرش السالم ليك يسود يف منطقتنا والعامل.

إن االنتامء والتعاون اإلقليميني مبثابة مفتاح لتحقيق التنمية واالستقرار. ونحن نتابع بكل إعجاب وتقدير جهود أخي 
العزيز مريضيائيف ورؤيته الثاقبة يف حل املشاكل العالقة مع دول الجوار وتطوير مجاالت التعاون معها. ونحن عىل 
أتم االستعداد لدعم املبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتضامن بني الدول الشقيقة الواقعة يف آسيا الوسطى. 
وأعتقد أننا بفضل جهودنا املشرتكة نستطيع أن نجعل هذه املناطق الجغرافية القدمية التي كانت مهدا للحضارات 

تستعيد دورها كمصدر لألمان والسالم.

أيها النواب املحرتمون يف املجلس األعىل،

إنني عىل يقني أن إخويت األعزاء ممثيل الشعب األوزبكستاين وممثيل الشعب الرتيك نواب مجلس األمة الرتيك الكبري 
سيساهمون يف تطوير العالقات بني البلدين. إن مجلس األمة الرتيك الكبري الذي كان مركزا قياديا يف حرب االستقالل 
والذي احتفلنا بذكرى مرور 98 سنة عىل تأسيسه يف األسبوع املايض، هو مجلس جريح يف نفس الوقت. وبهذه املناسبة 
ال يفوتني إال أن أشيد بإخويت األوزبكستانيني الذين ساندونا بأرواحهم وأموالهم وأدعيتهم خالل حرب االستقالل 
وأحييهم بالرتحم واالمتنان. وحرب االستقالل كانت حافلة بأمثلة التضامن واملحبة بني تركيا وأوزبكستان. وسنظل 
متمسكني بذكريات هؤالء املتطوعني من تركستان ورفاقهم من الحجاج الذين انضموا إىل صفوف الجيش الرتيك يف 
منطقة تشوكوروفا يف طريق العودة إىل بالدهم عرب تركيا بعد أدائهم مناسك الحج. وكذلك لن ننىس أعضاء مجلس 
بخارى الذين وافقوا عىل تخصيص مساعدات من خزينة إمارتهم وإرسالها إىل تركيا. كام أن إخوتنا األوزبكستانيني 
اعتربوا انتصار الجيش الرتيك انتصارا لهم، وشهد ميدان الجمعة يوم 6 أكتوبر/ ترشين األول 1922 تجمع جامهري 
حاشدة احتفلت بهذا االنتصار، ونرشت صحيفة بخارى يف 16 يوليو/ متوز 1922 يف صفحتها األوىل خربا تحت عنوان 
"يحيا الجيش الرتيك الذي دافع عن وطنه ضد احتالل العدو". وأقام إخوتنا أهايل بخارى احتفاالت يف ميدان "منارة 
كيالن" دامت أسبوعا كامال رفعوا خالله هتافات "مبارك نرص إخواننا يف األناضول" وقاموا بتالوة القرآن وختمه عىل 
أرواح الشهداء يف مسجد الجمعة الواقع يف نفس امليدان. وأريد هنا أن أقرأ أبيات من قصيدة "الطوفان" التي نظمها 
عبد الحميد سليامن تشولبان أحد أشهر شعراء القرن العرشين حيث أهداها إىل الجيوش املنترصة يف األناضول وهي 

ترتجم لنا تلك املشاعر الواقعة يف صدور الناس يف تلك األيام:

يا إينونو، يا سكاريا، يا أنفار االستقالل،

ال رجعة من امليثاق الوطني، هيا إىل األمام!

نعلم أن سلسلة من القرى

والخبز يف أحضانها
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ومن أجل الوطن، يأيت الفداء يف النرياِن

تحملتم وأفديتم بأرواحكم

لكنكم اليوم انتقمتم، ما أقدس االنتقام

فمرة أخرى سجلتم تاريخا شامخا

يا استقالل، يا سكاريا، يا أنفار إينونو،

سريوا، يا أمواج االنتقام لطوفان املظلومني

إىل  الرسمية  زيارتنا  أن تكون  أنهي كلمتي، وأمتنى  األفكار  قامئة وقوية. وبهذه  األبدية  أخّوتنا  أن تظل  أمتنى  نعم 
أوزبكستان وسيلة خري لنا جميعا.

وكام تعلمون، هذه الليلة تصادف إحدى الليايل املباركة وهي ليلة منتصف شعبان. وأهنئ العامل اإلسالمي برمته بهذه 
املناسبة، وأرجو أن تكون هذه الليلة وسيلة لتعزيز وحدتنا وتضامننا.

عوننا  يف  الله  كان  املرافق.  وللوفد  أبديتموها يل شخصيا  التي  والحفاوة  االستضافة  لحسن  الشكر  جزيل  أشكركم 
جميعا، يف أمان الله.
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حفل توزيع جائزة جبل الزيتون الدولية – إسطنبول – 7 مايو/ أيار 2018

 إذا وصلت اإلنسانية بأرسها لحد القول "One Minute" للظاملني

فمعنى ذلك أن الظلم أوشك عىل نهايته

أحباء السالم وفلسطني، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، إخويت األعزاء، أحييكم بأصدق املشاعر واملحبة وأرحب 
بضيوفنا القادمني من خارج تركيا. أهال وسهال بكم يف بلدنا ويف إسطنبول.

تحية إىل كل فلسطيني تعرض للظلم لسنوات طويلة. وُهّجر عن بلده ووطنه. وسلبت منه حقوقه وحرياته. وأصيب 
بجروح. وارتقى من بني أقاربه شهداء. تحية وحب ومحبة مني إىل كل أخ فلسطيني. وأود أن أبعث من هنا رسالة 
بأننا  وأبرّشهم  لنا  اعتربنا قضيتهم وكفاحهم ونضالهم قضية وكفاحا ونضاال  الذين  الفلسطينيني  إخويت  إىل  تضامن 

واقفون إىل جانبهم حتى النهاية.
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سنقوم بعد قليل بتوزيع جائزة جبل الزيتون الدولية.

وبهذه املناسبة أتقدم بالشكر إىل السيد هاين املطهر نيابة عن صديقه ناجي العيل الذي تحدى الظلم مبواقفه الثابتة 
لسنوات طويلة...

وإىل السيدة اإلندونيسية نور فطري التي سخرت حياتها للقضية الفلسطينية من خالل أعاملها التطوعية...

وإىل بنجامني الدرا الذي سار عىل قدميه من السويد متوجها إىل القدس ممثال كل الضمري اإلنساين يف الغرب...

وإىل والدي راشيل كوري الذي قتلت بالجرافات العسكرية اإلرسائيلية وهي تكافح ضد الظلم يف سن الشباب...

إخويت األعزاء،

إن قضية القدس وفلسطني ليست قضية لشعب أو منطقة أو مدينة. إن الفلسطينيني هم رمز املظلومني يف العامل كافة 
بسبب ما يتعرضون له من ظلم وقتل واضطهاد. وأما مدينة القدس التي كانت مدينة مقدسة لليهود واملسيحيني 
واملسلمني عىل مر التاريخ فهي رمز للنموذج الثاليث يف التفاف اإلنسانية حول قيم مشرتكة. كام أن الدفاع عن فلسطني 
والقدس هو دفاع عن كل ما كان موجودا يف تاريخ اإلنسانية من أشياء حسنة وجميلة وصحيحة وصادقة. ولهذا 

السبب، نحن هنا ومعا، نجتمع مبختلف أدياننا وثقافاتنا ومناطقنا الجغرافية.

إن االختبار الذي تخضع له اإلنسانية يف قضية القدس وفلسطني هو ما سيحدد مالمح املستقبل، وإذا استطعنا أن 
نجتاز هذا االختبار بنجاح فيمكننا آنذاك أن نتطلع إىل مستقبلنا بكل أمل وأمان عىل مستوى اإلنسانية. أما إذا 
حدث العكس فهذا يعني أن يف انتظارنا مستقبال مظلام يسوده الظلم وتغيب فيه جميع مقومات العدل والضمري. 
ألن ما يحدث يف فلسطني ال سيام يف القدس، ما هي إال محاوالت إلضفاء صبغة رشعية ومؤسسية لهذا الظلم الذي 

ميارسه الظاملون. 

ستنترص القضية الفلسطينية مبساندة نسائنا أيضا

إن أبعاد العنف الذي متارسه إرسائيل ضد الفلسطينيني الذين ال ذنب لهم إال الدفاع عن أراضيهم، تكشف لنا عن 
مدى ازدياد جرأة الظاملني يوما بعد يوم. وسكوت املجتمع الدويل عام يتعرض له الفلسطينيون الذين ضحوا بعرشات 
الشهداء وآالف املصابني يف هذه الهجامت، دليل عىل أن املستقبل ال يضمن أي أمان ألي شعب أو أي إنسان. ونحن 
سنتمسك بحقنا وسنالحق اإلدارة اإلرسائيلية يف الدنيا واآلخرة، والتي رسمت الظلم يف القدس وفلسطني أرض السالم.

وبجانب فلسطني فإن ما يجري يف سوريا اليوم، أظهر لنا حقيقة مريرة، وهي أن املؤسسات الدولية وخاصة تلك التي 
تتمثل مهمتها يف توفري األمن والسالم، قد بلغت من النفاق درجة ال ميكن إخفاؤه وال تحّمله. ولذلك نعرتض عىل 
هذا التناقض ونقول "إن العامل أكرب من خمسة"، إذ ال ميكن االستمرار مع نظام يجعل أمن جميع الدول يف العامل 
مرهونا مبصلحة وإرادة خمسة بلدان فقط. ونحن يف تركيا انطلقنا من أجل فتح الطريق إىل تغيري هذا الخلل. وهذا 
ما نثريه أمام قادة الدول الذين نلتقي معهم. إن مقرتحنا ال يخدم مصالح تلك الدول الخمس، كام أن قادة سائر 
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الدول ميتنعون إما خوفا وإما تحفظا وهم يتساءلون: "ماذا سيصيبنا لو أقدمنا عىل مثل هذا اليشء". وجميع الدول 

تجلب لنفسها مصالح من تلك الدول الخمس. والحمد لله ليس هناك ما يربطنا بهذه الدول، ونحن مرتبطون بالحق 

والشعب ال غري، ولذلك ندافع عن مبادئنا الصحيحة إىل النهاية وسنظل مدافعني عنها. وسنستمر إن شاء الله يف 

كفاحنا هذا، حتى يتم بناء هيكل أمني دويل يخدم اإلنسانية برمتها.

إخويت،

إن منرب القدس الجهة املنظمة لحفل توزيع الجوائز الذي جمع بيننا هنا، قد تأسس بقيادة نسائنا. وما من قضية 

الفلسطينية مع  القضية  البداية. وستسمو  فيها من  النجاح مقطوع  إال ونصف طريق  للدفاع عنها،  النساء  بادرت 

مساندة نسائنا وستنترص إن شاء الله. واليوم نرى أيضا من بني الحائزين عىل الجوائز نساء كل واحدة منهن تعترب 

رمزا لإلرادة والشجاعة والعزم. وعند النظر إىل العامل نجد أن النساء هن أكرث الفئات استهدافا وترضرا يف األحداث 

املأساوية وتبعاتها. وتضطر النساء وكذلك األطفال لدفع مثن الحروب واألزمات التي مل يكونوا سببا يف اندالعها. إن 

نساء فلسطني وأطفالها هم أكرث من يتعرضون لظلم إرسائيل، وقسم كبري من األطفال الفلسطينيني يواصلون حياتهم 

يف مخيامت الالجئني بعيدا عن وطنهم. وأما من استطاع البقاء يف الوطن منهم فيتعرض كل يوم لشتى أنواع التمييز 

الحافالت ويف كل خطوة  التفتيش وركوب  البيت، وذلك عند حواجز  الخروج من  النفيس والجسدي منذ  والعنف 

يخطونها حتى وصولهم إىل املدرسة.

تخيلوا كيف ميكن لطفل فلسطيني أن يرسم لنفسه مستقبال وهو يتعرض ملضايقات املتطرفني اإلرسائيليني يف الطريق 

ويتم تفتيش حقيبته املدرسية برمي كل ما فيها من الكتب والدفاتر واألقالم عىل األرض ملرات عديدة؟ وكيف ميكن 

المرأة فلسطينية أن تتطلع إىل املستقبل بأمان، وهي قلقة من أن يُهدم بيتها عىل رؤوس أهلها يف أي لحظة، وقلقة 

عىل أرواح زوجها الذي يذهب إىل العمل وأطفالها الذين يذهبون إىل املدرسة كل يوم وال تدري إن كانوا سيعودون 

إىل البيت ساملني أم ال؟ وكيف ميكن لشخص فلسطيني كانت حياته عىل هذا املنوال أن يعترب نفسه جزءا من دولة 

ظلم تبنت االضطهاد والقرصنة والظلم سياسة لها؟ وناهيكم عن موضوع الدفاع عن البلد، فأي مزارع أو حريف أو 

تاجر فلسطيني ميكن له السعي إىل اإلنتاج والتنمية والتقدم، يف وقت تصادر فيه أراضيه وتنهب ممتلكاته أمام عيون 

الناس. وإذا كان من يصّمون آذانهم لرصاخات النساء واألطفال والرجال الفلسطينيني يعتربون أنفسهم يف عامل ينعم 

باألمن واالستقرار فإن الوضع يف أسوأ ما ميكن أن يكون.

إمياننا مينعنا من اليأس

إن العامل الذي تحجر فيه الضمري ليس أكرث أمانا بل يف حالة يرىث لها. ورغم كل السلبيات، فإنه بحمد الله تعاىل ظهور 

من ميثلون الضمري اإلنساين مثل من نستضيفهم اليوم هنا، يجعلوننا متعلقني باألمل. وهؤالء مبثابة واحات وسط 

الصحاري القاحلة تبرشنا بالنجاة، ونحن ممتنون لهؤالء الناس الذين يعتلون من داخل الظلم كنصب تذكاري للضمري 

والعدالة. إن كل شخص يساند الفلسطينيني الذين يكافحون من أجل الحياة واملستقبل، ال يستحق االحرتام فقط بل 

يستحق كل التقدير لكونه منقذا لرشف اإلنسانية برمتها.
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إن إمياننا مينعنا من الوقوع يف اليأس، وكل ما نحتاجه هو الشعور بأننا لسنا وحيدين. وكلام ازداد أمثال نور وبنجامني 
وراشيل، كلام اكتشفنا أننا لسنا وحيدين يف العامل مع املظلومني الفلسطينيني. وأنا من هنا أشكر مرة أخرى كل من 

يحيي لنا األمل ويرفع املعنويات بغض النظر عن انتامئه الديني واإلقليمي والعرقي والثقايف واللغوي.

إخويت األعزاء،

إن السالم ضالة اإلنسانية منذ أن وجدت يف هذا العامل، وهي تبحث عنه وتسعى إليه. وقصة ابني آدم، كانت بني 
محق وغري محق، وبني مظلوم وظامل ومل تكن بني قوي وضعيف. ألن هابيل كان أقوى من قابيل يف واقع األمر. لكن 
قابيل كان طموحا وظاملا ومؤذيا باملقارنة مع هابيل. نعم، كلها كانت خصاال سيئة ولكننا نعرتف أنها واقعة يف النفس 
البرشية. والقدرة عىل التمييز بني الحسن واليسء، وبني الصحيح والخطأ، وبني الحق والباطل هي ما متيز اإلنسان عن 
سائر املخلوقات وتجعله أرشفها. وكانت هذه القدرة وراء الحروب والنزاعات واملظامل التي جرت يف تاريخ اإلنسانية 

آلالف السنني. 

إن بعض الناس يواصلون استعامل قدرتهم يف اختيار السوء والظلم والخطأ. وما علينا إال أن نقف إىل جانب الحق 
واملحق، وهذا هو مفتاح السالم. لكن الوصول إىل هذه الحقيقة الواضحة أمامنا ال يكون سهال كام يبدو. ولألسف 

تُرتكب جميع األخطاء أوال، ليتم انتهاج طريق السالم بعد ذلك.

العامل وحرقوه وخلفوا عرشات املاليني من  العامليتني األوىل والثانية، إن هؤالء الطامعني دمروا  الحربني  انظروا إىل 
الضحايا من أجل الحصول عىل نصيب أكرب من الكعكة. واليوم نشاهد نفس الطمع والطموح يف األحداث التي تجري 
خاصة يف منطقتنا. إن االعتداءات غري اإلنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 70 سنة، واملآيس التي حدثت 
للسوريني والعراقيني واليمنيني يف السنوات األخرية ما هي إال مظاهر جديدة للعبة نفسها. والتحديات التي ليس من 
ورائها أي هدف إنساين، تأيت نتيجة طمع ال متناهي بامتالك القوة. وقد قتل الفرنسيون 5 ماليني مسلم يف الجزائر، 

وكذلك ارتكبت فرنسا مجازر كبرية يف ليبيا. هل حرك العامل ساكنا حيال تلك املجازر؟ ال، بل التزم الصمت كعادته.

إن تركيا تحتل املركز السابع عرش اليوم ضمن أكرب اقتصادات العامل، ومع ذلك تحتل الصدارة يف العامل من حيث 
تقديم املساعدات اإلنسانية بحسب األرقام التابعة للسنة املاضية. ونتساءل هنا، الدول املتنافسة فيام بينها يف امتالك 
قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية كربى، والتي تفوقنا بضعفني أو 5 أو 10 أضعاف، ملاذا تحتل مراكز أقل منا عندما 
يتعلق األمر باملساعدات اإلنسانية؟ ألن املساعدات اإلنسانية التي قوامها األخالق والضمري، ال تجلب املال أو النفط 
أو الغاز أو الذهب أو القوة السياسية، هي تجلب فقط راحة النفس بأداء املسؤولية تجاه الناس اآلخرين بدءا مبن 

حولكم. ويبدو أن مثل هذه النظرة ال قيمة لها لدى من ميتلكون الكثري من املال والسالح.

بينام نحن نستضيف 4,5 مليون الجئ من سوريا والعراق منذ سنوات طويلة، فإن الدول األوروبية أصابها القلق 
واالرتباك أمام احتامل أن يتوجه الالجئون إىل أراضيهم وكان مجرد التفكري يف هذا األمر سببا يف حدوث االضطرابات 
عندهم. أما نحن يف تركيا فتقاسمنا بيتنا وخبزنا مع إخوتنا الذين استنجدوا بنا وهاجروا إلينا، وذلك دون طلب أي 
مقابل. االتحاد األورويب وعدنا بتقديم 3 مليارات يورو تضاف إليها 3 مليارات يورو الحقا كإسهام ودعم ألعاملنا حيال 
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الالجئني. كام تعهد االتحاد بامليض قدما يف موضوع مفاوضات العضوية بدءا مبنح مواطنينا حق السفر إىل أوروبا 

بدون تأشرية، وفتح فصول جديدة يف املفاوضات وغريها من الوعود. ونحن ال نزال نستضيف 3,5 مليون سوري يف 

بالدنا، وبلغ حجم نفقاتنا 31 مليار دوالر حتى اآلن. ويف املقابل وصلنا حوايل 1.8 مليار يورو من االتحاد األورويب. 

وجميع املساعدات التي وصلتنا من الدول واملؤسسات األخرى يف العامل قرابة 550 مليون دوالر فقط.

علينا التحيل بالعدل والصدق وتجنب الظلم

بينام نحن كذلك، نجد نفس الجهات تتحدث بفخر واعتزاز عن استعامل قنابل كلفت مئات ماليني الدوالر يف عملية 

عسكرية مل تستغرق بضع ساعات يف سوريا. لو أنهم قدموا ُعرش ما أنفقوا من أموال وبذلوا جهودا يف إحياء الناس 

بدال من قتلهم، لتم حل جميع املشاكل. ونحن يف تركيا سنستمر يف تسخري قدراتنا وإمكاناتنا لخدمة اإلنسانية، ال 

سيام يف مساعدة إخوتنا الفلسطينيني والسوريني واإلفريقيني امتثاال ألوامر الله ووفاء إلرث أجدادنا. وسنعمل أكرث 

للوقوف بجانب املظلومني أينام وجدوا يف العامل.

إخويت األفاضل،

أريد أن أنهي كلمتي بالتأكيد مرة أخرى أن موقفنا عىل الصعيدين الفردي واملجتمعي يف القضية الفلسطينية يعترب 

مقياسا ملستوى مسؤوليتنا تجاه اإلنسانية. ونحن حني قلنا "One Minute" يف قمة دافوس، مل نكن نريد التعبري عن 

مشاعر أنفسنا بل عربنا عن مشاعر أمتنا وكل من ميلك الضمري حيال القضية الفلسطينية. وإذا بلغت اإلنسانية برمتها 

حد القول "One Minute" للظاملني يوما فمعنى ذلك أن الظلم قد أوشك عىل نهايته.

لقد سبق وقمت بزيارة إىل إرسائيل، وأتعبونا كثريا عندما أردنا التوجه إىل الجانب الفلسطيني. ويف لقايئ الثنايئ مع 

أرييل شارون خالل تلك الزيارة سمعت منه أشياء مثرية حيث قال يل: "أكرث ما أستمتع به يف الحياة لخطة ركويب 

الدبابة وقتل الفلسطينيني". انظروا، هذه هي سمتهم. وماذا حدث بعد ذلك؟ أصابته آهات املظلومني فدفع مثن 

ظلمه. لذلك علينا أن نتحىل بالعدل والصدق وأن نجتنب الظلم.  وما علينا إال أن نناضل ونكافح، وأن نكون صوتا 

إلخوتنا الفلسطينيني وأن نقف إىل جانبهم يف جميع املنابر واملنصات. وكام يقول الشاعر الشهري نزار قباين:     

يا قدس، يا مدينة األحزان

يا دمعة كبرية تجول يف األجفان

من يوقف العدوان؟

عليك، يا لؤلؤة األديان

من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟

...
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يا قدس، يا مدينتي

يا قدس، يا حبيبتي

غدا... غدا... سيزهر الليمون

وتفرح السنابل الخرضاء والزيتون

وتضحك العيون...

وترجع الحامئم املهاجرة...

إىل السقوف الطاهرة

ويرجع األطفال يلعبون

ويلتقي اآلباء والبنون

عىل رباك الزاهرة...

يا بلدي

يا بلد السالم والزيتون

نعم... أحيي وأهنئ مرة أخرى جميع املناضلني من أجل بلد السالم والزيتون، ومن أجل الفلسطينيني. وأسأل الله 
تعاىل أن يوصلنا قريبا إىل تلك األيام التي نرى فيها السالم واألمان حني ننظر إىل القدس من جبل الزيتون.

كام أشكر جميع املساهمني يف إعداد وإنجاح هذا الحفل.

وأحييكم جميعا بكل الود واالحرتام، دمتم يف أمان.
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اتحاد جمعيات الطالب الدوليني - امللتقى الحادي عرش للطالب الدوليني – إسطنبول – 12 مايو/أيار 2018

 اتخذنا كافة التدابري الالزمة لحامية ضيوفنا الطالب
من استغالل منظمة "غولن"

أحبايئ الطالب، ضيوفنا األعزاء القادمون من مختلف بقاع األرض من أجل تلقي تعليمكم يف بالدنا، إخويت األعزاء، 
أحييكم من كل قلبي مبودة ورحمة. وأقدم شكري إىل اتحاد جمعيات الطالب الدوليني لتنظيمه امللتقى الحادي عرش 

للطالب الدوليني ومساهمته يف اجتامعنا اليوم مع الطالب.

إنني أتابع بتقدير كافة أنشطة االتحاد الذي يضم يف بنيته 62 جمعية وله 25 ممثلية عىل مستوى العامل، وذلك من 
أجل تقوية روابط بلدنا مع الطالب األجانب. وأنا أعرتف أن تركيا لديها نقص كبري ولكن ليس بشأن العمل بل بشأن 
متابعته. إن مئات اآلالف من ضيوفنا الطالب األجانب منذ القدم تلقوا تعليمهم يف تركيا وعادوا إىل بالدهم. وحتى 
يف الفرتة األوىل لتولينا الحكم يف البالد مل تكن هناك أية آلية ملواصلة العالقات مع الطالب عقب انتهاء تعليمهم. 
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إن عدد ضيوفنا من الطالب كبري جدا لدرجة أنه ال ميكن التواصل معهم جميعا. ولكننا بإنشائنا رئاسة أتراك املهجر 
واملجتمعات ذوي القرىب قطعنا خطوة هامة بهذا الشأن. إن املحاوالت التي كانت تجري عرب مؤسسات متطوعة 
اكتسبت شأنا كبريا وسقفا قويا  الدوليني عرب تأسيس جمعيات لهم  العالقات مع ضيوفنا الطالب  مختلفة لتوطيد 
بتأسيس اتحاد جمعيات الطالب الدوليني. إن الطالب الذين قدموا لتلقي تعليمهم يف بلدنا ومتت مساعدتهم يف كافة 
املجاالت من املأوى إىل االندماج يف املجتمع الرتيك يتم التواصل معهم بعد عودتهم إىل بالدهم من خالل جمعيات 

خريجي تركيا.

وهنا أريد أن أؤكد مرة أخرى. أن إخوتنا الطالب الذين يأتون لتلقي تعليمهم يف بلدنا ال نفتح لهم املدارس فقط بل 
نفتح لهم قلوبنا أيضا. إننا نرغب يف مواصلة الطريق مع جميع إخوتنا الطالب الذين تلقوا تعليمهم يف تركيا وعادوا 
إىل بالدهم أو توجهوا إىل بلدان أخرى يف كافة مجاالت الحياة، مهام كانت الدول التي جاءوا منها. وإن توطيد عالقة 

هؤالء الطالب مع بلدنا أو توطيد عالقاتهم ببعضهم البعض سيعود بالتأكيد بالفائدة عىل الجميع.

إن تركيا عىل مر التاريخ مل تتعامل مع أي مجتمع أو أي فرد مبفهوم السيطرة والهيمنة عليه. نحن كبلد وكأمة نبحث عن 
رفيق دربنا وعن صديق قدرنا. وإننا سعيدون جدا لوجود رفقاء درب لنا أمثالكم. أدام الله وحدتنا وتضامننا وأخّوتنا.

هدفنا رفع عدد ضيوفنا الطالب إىل ٣50 ألفا

األصدقاء األحباء،

لدينا يف تركيا 115 ألف طالب بعضهم قادمون عرب املنح واآلخرون جاءوا بإمكانياتهم الخاصة. لدينا طالب من معظم 
ألفا. وبذلك سنصبح ضمن أكرث 5 دول استضافة للطالب  العامل. ونهدف لرفع عدد ضيوفنا الطالب إىل 350  دول 

الدوليني يف العامل.

إن إدارة املنح الرتكية تتقدم يف مجالها يوما بعد يوم بفضل جهودنا ودعمنا. وبحمد الله تعاىل بدأنا يف قطف مثار 
العمل الجاد والدؤوب الذي انطلقنا من خالله عام 2011. لقد كان يف السابق نحو 8 آالف طالب يقدمون طلبات 
إىل إدارة املنح من أجل الحصول عىل منح دراسية يف تركيا ليتم اختيار 4 آالف منهم. أما اآلن فتصلنا طلبات من نحو 
120 ألف طالب للحصول عىل 5 آالف مقعد درايس يف تركيا. وذلك ألننا قمنا بتسهيل وتنويع طرق التقديم للطالب 
وجعلناها واقعية أكرث. وبالطبع استفدنا يف هذه املرحلة من الخرباء يف هذا املجال إضافة إىل اإلمكانيات التقنية. 
وبذلك وضعنا إطارا ألولويات السياسة الخارجية لبالدنا يف مجال برامج املنح املقدمة للطالب الدوليني، ويف الوقت 
نفسه اكتسبنا خربة كبرية. لقد شهدت تركيا قفزة كبرية ليس فقط يف عدد الطالب الراغبني يف تلقي تعليمهم فيها بل 

أيضا يف معدالت النجاح لهؤالء الطالب.

كام تعلمون أن تركيا تعرضت لعدة اعتداءات يف السنوات األخرية بينها محاولة االنقالب الفاشلة التي نفذتها منظمة 
"غولن" اإلرهابية قبل عامني. ومن أهم الساحات التي توليها منظمة "غولن" االهتامم هي ساحة الطالب أي أنتم. 
لقد اتخذنا كافة التدابري من أجل حامية ضيوفنا الطالب من استغالل منظمة "غولن" يف كافة املراحل اعتبارا من 

القبول والتعليم وحتى مرحلة التخرج.
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قبل قليل تأثرت كثريا أثناء استامعي لطالبة ألبانية تدرس يف جامعة صباح الدين زعيم. مع األسف ألبانيا واقعة تحت 
تأثري واستيالء منظمة "غولن" اإلرهابية. اتصاالتنا مستمرة يف هذا الشأن. عاجال أو آجال سنحطم هذه السيطرة يف 

ألبانيا. كام يواصل وقف معارف الرتيك استالم مدارس منظمة "غولن" يف ألبانيا.

إن رئاسة أتراك املهجر واملجتمعات ذوي القرىب تعمل بجدية وبحرص الختيار الطالب وفق معايري عادلة. ووقف 
معارف قطع خطوات هامة خاصة يف إفريقيا وإن كان بطيئا نوعا ما يف دول البلقان، كام قام بأنشطة وفعاليات 
جادة يف املجال التعليمي. إنني أمثن كثريا توفري الوقف إمكانية التعليم إىل 10 آالف طالب خالل فرتة قصرية عرب 
مشاريع نفذها يف إفريقيا وأرى أن هذه الخطوة هامة جدا. وكذلك الحال بالنسبة ملعهد يونس امره الذي ينفذ 
مشاريع تعليمية مهمة بالتعاون مع املراكز الثقافية الرتكية خارج البالد التي وصل عددها إىل 55 مركزا. ومبشيئة الله 
سيتواصل التعاون والتنسيق بني الجهات الثالث خالل الفرتة املقبلة للوصول إىل سقف أعىل وجودة أفضل. ونحن 

كحكومة جاهزون دامئا لتقديم كافة أنواع الدعم إلخواننا يف هذه املؤسسات الثالث داخل وخارج البالد.

يا فرنسا... كوين صادقة معنا

إخويت،

خالل استعدادي لهذا االجتامع تعرفت عىل قصة اثنني من إخوتنا التشاديني. ومن أجل أن تصبح عربة ومنوذجا لكافة 
طالبنا سأشاركم هذه القصة. هذان الشابان جاءا من قبيلتني متخاصمتني يف تشاد لتلقي تعليمهام يف تركيا. ولكن 
قبل مجيئهام إىل تركيا حصال من معلمي اللغة الفرنسية يف تشاد عىل معلومات مضللة ومغلوطة ومسيئة بحق تركيا 
لدرجة أنهام حجزا تذاكر عودة إىل بلدهام قبل أن يتوجها إىل إسطنبول. ورغم أنهام من قبيلتني متخاصمتني إاّل أن 
األفكار السيئة التي تم تلقينها لهام بشأن تركيا وكون حياتهام ستكون معرضة للخطر يف تركيا وأن بها كوارث كبرية 
أجربت الشابني عىل التقرب من بعضهام البعض ودفعتهام للسكن يف بيت واحد. وبعد فرتة من الزمن أدرك الشابان 
أن تركيا التي وصفها لهام معلمو اللغة الفرنسية بعيدة كل البعد عن تركيا الحقيقية. وبذلك أدركا ضخامة اللعبة 
التي وقعوا فيها والقوة الكبرية التي تستعمر وتستغل بلدهام تشاد. وبهذا الوعي مل يستمرا يف صداقتهام والسكن يف 

بيت واحد فقط بل سعيا عقب عودتهام إىل إنهاء الخصومة واملشاحنات بني قبيلتيهام.

هل فرنسا استغلت إفريقيا قليال؟. الفرنسيون قتلوا 5 ماليني بريء يف الجزائر. كام قتلوا مئات اآلالف يف رواندا. لكنكم 
اآلن ترون ما تقوم به فرنسا ضد تركيا. ماذا فعلنا لكم، ماذا يوجد بيننا وبينكم؟ أعرف أنكم منزعجون ألننا أصبحنا 
أقوياء. إن رغبتم أم مل ترغبوا سنقوى أكرث وأكرث. كونوا صادقني معنا. نحن نتعامل معكم بصدق ولكن إن مل تصدقوا 

معنا سنتخذ الالزم بهذا الشأن.

هناك العديد من القصص للطالب الدوليني الذين يتلقون املنح يف تركيا. لو سمعتموها ستندهشون كثريا. إن االستعامر 
مل يسيطر فقط عىل املوارد املادية بل سيطر واستوىل عىل الرتاث الثقايف والتاريخي واإلنساين لهذه الدول. إن وحدتنا 
هي أكرب قوة ضد هؤالء املستعمرين. ليس لدينا نية سيئة ضد أحد. وعندما نقيم عالقات سياسية أو تجارية أو نسعى 
للتقارب ثقافيا واجتامعيا مع أي دولة نتحرك دامئا وفق املعايري الحسنة وبنفس الصدق واإلخالص. ألن إمياننا يأمرنا بهذا.
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ال ميكن لكم يف االتحاد األورويب أن تضعوا الغجر جانبا. عىل سبيل املثال فرنسا أقصت الغجر. مع أن هذا مخالف 
ملكتسبات االتحاد األورويب. ولكن أنا خرجت من بني الغجر ووصلت ملا أنا عليه اآلن. وهذا هو جامل إمياننا وعقيدتنا.

عندما نذهب إىل املناطق املظلومة ال سيام دول قارة إفريقيا نقول لهم "تعالوا نربح مع بعضنا البعض"، وال نخطو 
أي خطوة غري ذلك بتاتا. وعندما أرى عدم توازن لصالحنا يف التبادل التجاري مع هذه الدول أصدر تعلياميت للجهات 
املسؤولة يف تركيا بالبحث عن األسباب. ونحن كدولة تؤمن بربكة الربح املشرتك واملتبادل نقيم كافة عالقاتنا يف هذا 

االتجاه ونسعى لتعزيز ذلك.

الحكومي  القطاع  أو  الخاص  القطاع  يف  هامة  وظائف  يف  سيعملون  بالدهم  إىل  عودتهم  عند  الطالب  إن ضيوفنا 
وبعضهم سيعمل يف منظامت املجتمع املدين. أنتم أيها الطالب عندما ستعودون إىل بالدكم ستصبحون ممثلني وسفراء 

لرتكيا. ما أرجوه منكم أن تسعوا إىل اتباع هذا املفهوم خالل إقامة عالقات مع بالدنا أو مع الدول األخرى.

إن الله سبحانه وتعاىل خلق الناس جميعا متساوين. والفوارق التي ظهرت بعد ذلك من صنع اإلنسان. تعالوا لنعمل 
معا عىل تقليص هذه الفوارق إىل أقل درجة ممكنة. ليس لدينا رغبة يف الربح أكرث. هدفنا االرتقاء سياسيا واقتصاديا 
ببلدنا وبإخوتنا أيضا. إذا عملنا مع بعضنا البعض ووحدنا جهودنا سننجح يف تحقيق هدفنا. عىل األقل نحن مدينون 

بذلك لألجيال املقبلة. وكام يقول سلطان القلوب يونس امره:

"تعالوا لنتعارف

ولنجعل العمل سهال

لنِحب ولنَحب

الدنيا لن تبقى ألحد"

إننا نكافح لجعل هذه الدنيا التي لن تبقى ألحد، عاملا أفضل وأكرث أمنا وأكرث رفاهية.

الدول الخمس الدامئة يف األمم املتحدة تخيف باقي الدول

إن األمم املتحدة املنوط بها حامية حقوق كافة الدول واملجتمعات تقوم بذلك ظاهريا. لقد قلنا دامئا إنه ال يوجد عدالة يف 
متثيل الدول يف هذه املؤسسة. ورفعنا صوتنا بالقول "العامل أكرب من خمسة". ألن العامل ليس كام كان عقب الحرب العاملية 
الثانية. اآلن العامل مختلف. ويجب أن تجري إصالحات يف األمم املتحدة. ولكن هل تؤيد الدول الدامئة العضوية يف مجلس 
األمن هذا التوجه، صعب جدا. ملاذا؟ ألنه ليس من السهل أن ترتك هذه الدول الفرصة التي بيدها. ولكننا وبرغم ذلك نؤكد 
دامئا يف كافة املحافل أن األمم املتحدة تحتاج إىل إصالحات. وسنواصل الدعوة لذلك. مع األسف جميع دول العامل تعيش يف 
حالة خوف. وذلك ألن الدول الخمس الدامئة يف األمم املتحدة تخيف باقي الدول. دول العامل تخاف. لكننا نقول ما نؤمن 
به. نحن كرتكيا نريد العدل ألن األمم املتحدة تأسست من أجل الحفاظ عىل العدل. وسنواصل النداء لتوفري العدل. رمبا 
ليس قريبا لكن مبشيئة الله سيأيت يوم يتحقق فيه العدل لكافة مظلومي العامل. مهمتنا املطالبة بذلك دامئا ودون توقف.
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إخويت،

إن التطور الذي شهدته تركيا خالل األعوام الـ 16 األخرية منوذج هام إلثبات أهمية السياسة الصحيحة يف الوصول 

إىل النهضة والقوة والرقي خالل فرتة زمنية بسيطة. إن ما قطعناه يف مجال التعليم فقط ميثل حكاية نجاح منفصلة 

لوحدها. التعليم يف بداية سنوات القرن الواحد والعرشين كان مير بصعوبات وميثل مشكلة كبرية يف البالد. اتركوا 

استضافتنا مئات آالف الطالب الدوليني من خارج البالد جانبا، لقد كنا عاجزين عن توفري التعليم لطالبنا يف تركيا.

لقد كان لدينا 76 جامعة يف عام 2002 قادرة عىل استيعاب 384 ألف طالب سنويا. رغم أن عدد خريجي املدارس 

يقارب ضعفي هذا العدد. وهذا أدى إىل عدم متكن ماليني الطالب من االلتحاق بالجامعات. وبعد تولينا الحكم 

أنشأنا 131 جامعة ليصل عددها اآلن 207 جامعات. واقرتبت سعة الجامعات السنوية من مليون طالب. وبذلك 

أصبح املجال مفتوحا الستضافة عدد كبري من إخوتنا من كافة أنحاء العامل إضافة إىل استيعاب خريجي املدارس.

ونفس الحال ينطبق عىل مساكن الطالب التي كانت تستوعب 182 ألف رسير فقط. حيث رفعنا العدد إىل 634 

ألفا. واستفاد ضيوفنا الطالب من هذه اإلمكانيات. يف الوقت الحايل لدينا نحو 10 آالف طالب من 161 دولة مختلفة 

يعيشون يف هذه املساكن. وكلام ازدادت سعة املساكن نرفع عدد الطالب الدوليني املقيمني فيها.

لقد كان البعض من ضيوفنا الطالب يف السابق يقطعون دراستهم ويعودون إىل بالدهم بسبب عدم متكنهم من حل 

مشاكل السكن. أما اآلن فبجانب وجود مساكن طالب حكومية ووقفية سمحنا للطالب بالعمل ما ساهم يف تحسني 

متاعبكم  أتابع  وأنا شخصيا  املعيشية.  وتحسني ظروفهم  تعليمهم  مواصلة  إىل  بدوره  أدى  الذي  املادية  أوضاعهم 

ومشاكلكم عن كثب.

اليوم هنا أحب أن أشارككم برشى جديدة. كام تعلمون أن الطالب الذين يتلقون تعليمهم عىل نفقتهم الخاصة يتوجب 

عليهم تجديد تصاريح اإلقامة خالل فرتات محددة. وهذا كان يؤدي إىل تكدس وازدحام يف إدارة الهجرة التابعة لوزارة 

الداخلية والتي توفر هذه التصاريح. اآلن أحب أن أبلغكم أن بإمكان جميع ضيوفنا الطالب البالغ عددهم 115 ألفا 

الحصول عىل تصاريح اإلقامة من جامعاتهم دون الذهاب إىل مقرات دوائر الهجرة. وبذلك ستصبح املعامالت أكرث رسعة 

ولن يحدث تكدس أمام مقرات دوائر الهجرة. أمتنى أن يكون ذلك مفيدا للطالب ويجلب لهم الخري.

ضيوفنا الطالب سيستفيدون من التأمني الصحي العام دون انتظار

وبنفس الشكل أيضا هناك تعديل مهم جدا للطالب وهو موضوع التأمني الصحي العام. إن تركيا لديها أشمل وأفضل 

نظام صحي واألكرث تطورا يف العامل. وسيتمكن طالبنا الضيوف من االستفادة من التأمني الصحي العام ملدة 3 أشهر 

دون انتظار كام كان يحدث يف السابق. كام قررنا إعفاء جميع الطالب من غرامات تأخري دفع ديون التأمني وعليهم 

دفع املبالغ األصلية فقط دون زيادات. وأجرينا تعديال هاما آخرا بشأن تصاريح العمل. كام تعلمون مل يكن مسموحا 

للطالب األجانب بالعمل. فبدأنا باالستعدادات لهذه املسألة قبل فرتة. ومبشيئة الله سنحل هذه املشكلة للطالب 

والخريجني خالل فرتة بسيطة.
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 إخواين،

الطالب  جمعيات  عرب  بدأناها  التي  الوحدة  مرحلة  أن  يقني  عىل  أنا  الوحدة".  من  تأيت  "القوة  يقول  مثل  لدينا 
والخريجني تقدمنا فيها خطوة إىل األمام من خالل اتحاد جمعيات الطالب الدوليني. وعلينا أن نواصل دعمنا لهذه 
الخطوة. إن مل نقم جميعا مبلء هذه الساحة سنقدم بذلك فرصة إىل املنظامت اإلرهابية مثل "غولن" و"داعش" 
إضافة إىل القوى التي طبع عىل جبينها عار االستعامر. وعلينا كمنسوبني لنفس الحضارة وحاملني لنفس الطموحات 

أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا وال نرتكه لآلخرين.

لدي رجاء منكم. أمتنى أن تتمسكوا بلغتكم األم وتراثكم الثقايف وتاريخكم الحقيقي. وأقدم النصيحة ذاتها إىل طالبنا 
أيضا. يؤسفني أن عددا من طالبنا الذين يتوجهون إىل الدول الغربية وعددا من الطالب األجانب الذين يأتون لتلقي 
تعليمهم يف بالدنا يحيدون عن طريقهم ويبتعدون عن أخالقهم وينخرطون يف املنظامت اإلجرامية، ولكن عددهم 
قليل. وهؤالء ال يكملون تعليمهم ويفقدون مستقبلهم ويضطرون إىل مغادرة بالدنا. وأنا ال أرىض أن يحدث ذلك ألي 
طالب من بني 115 ألف نستضيفهم اآلن يف تركيا. وما نشعر به تجاه مستقبل أبنائنا وبقدر ما نهتم بهم نحمل نفس 
الشعور تجاهكم أيضا. بالطبع ال ميكننا الوصول إىل جميع الطالب وفتح أذرعنا لهم. ولكن ستتقلص هذه املشاكل إىل 

أقل درجة ممكنة عرب تضامنكم ووحدتكم فيام بينكم إضافة إىل ما نقدمه نحن من دعم.

إننا نرى كل فرد منكم ممثال محرتما ومتميزا لبلده ومنطقته ومجتمعه وعىل هذا نتعامل معكم. ومن دواعي رسورنا 
لنا. وكلام  الثاين. وبدون شك نرى كل شخص منكم عند عودتكم إىل بالدكم ممثال فخريا  بلدكم  أن تعتربوا تركيا 
وسعنا شبكة العالقات هذه وعززنا روابطها كلام كسبنا أكرث وأكرث. إننا نعرف أنه يف النظام العاملي وخاصة السيايس 

واالقتصادي الحايل تتضاعف النتائج لصالح أطراف هذه العالقة.

ال تنسوا إن مل نتمكن من إدارة أنفسنا سيديرنا اآلخرون. أنا أعتقد أن الوقت حان إلدارة أنفسنا أوال ثم إلدارة منطقتنا 
ويف النهاية إدارة العامل عرب إرساء الحرية والعدل والرفاهية واألمن. تعالوا لنستثمر هذه الفرصة من أجل أنفسنا 

ودولنا ومن أجل العامل بأرسه.

تنقلوا سالمي  أن  لبالدكم  أرجوكم عند عودتكم  العلمية.  والتوفيق يف حياتكم  النجاح  لكم  أمتنى  الكلامت  وبهذه 
ومحبتي إىل عوائلكم وكافة أنحاء شعبكم.

مرة أخرى أحييكم جميعا وأقدم لكم وافر احرتامي. ودمتم ساملني.
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الخطاب الختامي ملنتدى "اللسان العذب" الرتيك الربيطاين – لندن/ اململكة املتحدة – 1٣ مايو/أيار 2018

 نحن مستعدون للتعاون مع اململكة املتحدة
يف كافة املجاالت عقب مرحلة بريكست

الضيوف الكرام، سيدايت ساديت أحييكم من أعامق قلبي 

يرسين جدا أن أتواجد معكم يف االجتامع السابع ملنتدى "اللسان العذب" الرتيك الربيطاين.

كام هو معروف لديكم ستجرى قريبا يف تركيا االنتخابات الربملانية والرئاسية، وعرب هذه االنتخابات سننتقل إىل نظام 

الحكم الرئايس وفقا لقرار شعبنا الذي اتخذه يف االستفتاء الشعبي العام املايض. وأنا سأرشح نفيس ملنصب رئاسة 

الجمهورية يف هذه االنتخابات. ورغم اقرتاب موعد العملية االنتخابية، إاّل أين أردت عىل وجه الخصوص القيام بهذه 

الزيارة املخطط لها مسبقا وااللتقاء بكم. لقد حطت طائريت أنا والوفد املرافق يل للتو وجئت للمثول أمامكم وتوجيه 

كلمتي لكم عىل الفور.



356



357

اململكة  مع  االسرتاتيجية  لرشاكتنا  األساس  قلبي، حيث وضع حجر  يف  مكانة خاصة  العذب"  "اللسان  ملنتدى  إن   
املتحدة ولتأسيس هذا املنتدى خالل فرتة تويل منصب رئاسة الوزراء. لقد أسسنا هذه املنصة التي ساهمت إىل حد 
كبري يف تطوير عالقاتنا الثنائية، بالتوافق مع رئيس الوزراء الربيطاين السابق ديفيد كامريون، وذلك خالل زيارة قمت 
بها إىل اململكة املتحدة عام 2011 عندما كنت رئيسا للوزراء. إن منتدى "اللسان العذب" تعزز وتطور مع مرور الزمن 

وتم إضفاء الطابع املؤسيس عليه إىل أن أصبح عىل ما هو عليه اآلن.

إن هذا املنرب يعد منصة لرجال األعامل واألكادمييني واإلعالميني، فضال عن السياسيني للمساهمة يف تعزيز وتطوير 
أيضا يف االجتامعات  املنتدى وتطويره وإمنا شاركت  لتعزيز  الدعم  بتقديم  أكتِف  بلدينا. ومل  الثنائية بني  العالقات 
كلام سنحت يل الفرصة. يف العام املايض، استضفنا منتدى واسع النطاق يف أنطاليا إحدى أجمل مدن بالدنا وأكرثها 
متيزا. هذا العام أيضا عقدنا اجتامعنا يف بيئة تحمل آثارا من الجذور التاريخية لعالقاتنا. لذا أهنئ السيد جاك سرتو 
والسيد سري جوليان هورن - سميث، والسيد ريها دينميك والسيد بولنت غوكتونا، عىل جهودهم التي بذلوها لتنظيم 
املنتدى، وأتوجه بجزيل الشكر لدوق يورك األمري أندرو عىل مساهامته القيمة التي قدمهام ملنتدى "اللسان العذب" 

الرتيك الربيطاين منذ تأسيسه.

الضيوف الكرام،

إن العالقات بني بلدينا لها تاريخ عريق ميتد إىل 500 سنة تقريبا، وخالل هذه املدة الزمنية الطويلة شهد بلدانا فرتات 
تقارب ال تعد وال تحىص، من بينها أحداث تاريخية هامة علقت بذاكرتنا مثل احتالل نابليون ملرص وحرب القرم. هنا 
ألفت انتباهكم إىل إحدى أهم الوثائق التي تجسد هذا التاريخ العريق، أال وهي شعار الدولة العثامنية املعروض 
عند مدخل القاعة املنعقد فيها اليوم منتدى "اللسان العذب". لقد كان البطل القومي اإلنجليزي األدمريال "لورد 
نيلسون" أول شخص من غري املسلمني منح شعار الدولة العثامنية، حيث أهداه له السلطان سليم الثالث تقديرا 
لجهوده يف مرحلة احتالل مرص عام 1798. ومن جهة أخرى حمل األدمريال "لورد نيلسون"، هذا الشعار املسمى 
"إكليل" بكل فخر واعتزاز حتى لفظ أنفاسه األخرية يف معركة ترافلغار. وبهذه املناسبة أود التوجه بجزيل الشكر 

لـ"غولف سميث" التي قدمت للرأي العام نسخة طبق األصل من هذا العمل.

يف أعقاب 15 يوليو/ متوز أظهرت اململكة املتحدة أنها صديق حقيقي بكل معنى الكلمة

إن العالقات الرتكية الربيطانية التي متلك مثل هذه الخلفية التاريخية العريقة متر مبرحلة تشهد تطورا شامال وعمقا 
وزخام يف التعاون بيننا يف كافة املجاالت. كام أن االستفتاءات التي جرت مؤخرا يف كال البلدين كان لها تأثري كبري 
العام  الذي أجرته  الدستوري  التعديل  الراهن. تركيا عرب  الوقت  اليه عالقاتنا يف  الذي وصلت  الرفيع  عىل املستوى 
املايض اتخذت قرارا بتغيري نظام الحكم، ومن خالل هذا التعديل سنخلق منوذج إدارة أكرث كفاءة وأكرث فعالية قادر 
عىل نقل تركيا لتحقيق أهدافها املنشودة لعام 2023. من جهة أخرى، تتخذ اململكة املتحدة خطوات لتنفيذ قرار 
لذا فهي  استفتاء عام 2016،  الشعب يف  لصالحه  الذي صّوت  األورويب(  االتحاد  بريطانيا من  )انسحاب  بريكست 
تواصل املفاوضات مع االتحاد األورويب من جهة وتعمل عىل إعداد اإلجراءات الالزمة ملرحلة ما بعد بريكست من 
جهة أخرى. أما األمر املهم اآلخر الذي ساهم يف تقريب عالقاتنا فهو التضامن الصادق الذي أبدته اململكة املتحدة 
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حيال بلدنا يف أعقاب املحاولة االنقالبية الفاشلة التي قام بها تنظيم "غولن" اإلرهايب يف 15 يوليو/ متوز. لن ننىس 

أبدا كل من تضامن مع بالدنا يف أعقاب املحاولة االنقالبية الخاسئة التي استهدفت الدميقراطية الرتكية ومجلس األمة 

الرتيك الكبري والحكومة املنتخبة والتي استهدفتني أنا شخصيا. ففي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الغربية 

عاجزة عن إدانة هذا الهجوم الغاشم، أدلت السلطات الربيطانية بكل الترصيحات الالزمة والداعمة واتخذت موقفا 

مساندا للدميقراطية. وهكذا أظهرت اململكة املتحدة أنها دولة صديقة بكل معنى الكلمة إىل جانب كونها حليفتنا 

ورشيكتنا االسرتاتيجية.

الضيوف الكرام،

إن تطابـق مصالحنـا التجاريـة واالقتصاديـة عـىل نحـو متزايـد وتوسـيع مجـاالت التعـاون عامـالن آخران يسـاهامن 

يف تقـارب عالقاتنـا. يف الواقـع إذا نظرنـا إىل املسـألة مـن وجهـة نظـر تاريخيـة سـنجد أن التجارة كانـت دامئا املحرك 

الفعـيل لعالقاتنـا الثنائيـة. حيـث عمـل السـفراء املعينون منـذ 1583 من قبـل اإلمرباطوريـة الربيطانية لـدى الدولة 

العثامنيـة، لفـرتة طويلـة كممثلـني لـ"رشكـة املرشق". كـام أن أحد أول السـفراء الذين أرسـلتهم الدولـة العثامنية إىل 

الخـارج كان يوسـف أغـا أفنـدي ووصـل إىل لنـدن عـام 1793. وعندمـا تـم تنظيـم أول معـرض دويل حـول العامل يف 

"هايـد بـارك" عـام 1851، رأينـا أن الدولـة العثامنيـة كانـت لهـا مسـاهامت هامـة يف هـذا املعـرض، بـل أن زاويتهـا 

كانـت مـن بـني الزوايا األكـرث زيـارة يف املعرض.

اليوم أيضا لدينا خلفية مميزة يف مجايل التجارة واالقتصاد. إن اململكة املتحدة هي ثاين أكرب سوق تصدير يف أوروبا 

بالنسبة لنا، فإجاميل حجم التبادل التجاري بيننا يتجاوز 16 مليار دوالر. وسنواصل العمل معا بغية تحقيق هدف 

الوزراء "ترييزا ماي" خالل زيارتها لبالدنا  التجاري إىل 20 مليار دوالر الذي حددناه مع رئيسة  التبادل  رفع حجم 

العام املايض. ونحن عازمون عىل حامية عالقاتنا االقتصادية والتجارية والتكيّف مع الظروف املتغرية. كام أن خرباءنا 

يعقدون اجتامعات عىل فرتات دورية منتظمة ويدرسون كافة الخيارات مبا يف ذلك توقيع اتفاقية تجارة حرة بني 

البلدين.

من عىل هذا املنرب أود أن أخاطب رجال األعامل الربيطانيني املوقرين املوجودين هنا اليوم وأقول لهم: نحن نستضيف 

أكرث من 3 آالف رشكة بريطانية يف بلدنا. وال منارس أدىن متييز بني رشكاتنا ورشكات اململكة املتحدة، ووفقا لذلك 

حققتم استثامرات يف تركيا بقيمة 10 مليارات دوالر يف السنوات الـ 15 املاضية وحدها. نحن نعترب هذا تجسيدا 

لثقتكم ببالدنا، لذا سنواصل بذل قصارى جهدنا الستضافتكم عىل أفضل وجه.

إن تركيا متلك سوقا محليّا بقيمة 81 مليون، نحن نحاول جعل هذا السوق أكرث جاذبية لكم عرب القوى العاملة الشابة 

املدربة والديناميكية وبنيتنا التحتية القوية وقطاعنا الخاص الذي ميتلك خربة عالية يف مجاله. إن موقع بالدنا مينحكم 

فرصة الوصول إىل سوق ضخم يبلغ عدد سكانه 1.5 مليار نسمة عرب رحلة جوية ال تتعدى 3-4 ساعات فقط. لقد 

وضعنا حوافز طموحة وشاملة حيز التنفيذ مؤخرا، واستعداداتنا مستمرة إلعالن املزيد منها. يف هذا اإلطار نحن يف 

انتظاركم للقيام مبزيد من االستثامرات يف بلدنا. 
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الضيوف الكرام،

بهذه املناسبة أود التطرق إىل مسألة هامة بشكل خاص، علينا يف الفرتة املقبلة أاّل نكتفي بنشاط رشكاتنا املتبادل 
يف تركيا أو اململكة املتحدة عن طريق بيع ورشاء الخدمات والسلع، وإمنا دعونا نستكشف إمكانيات إنتاج املزيد 
من املنتجات ذات القيمة املضافة والتقنية العالية معا. فرشاكتنا يف مجال الصناعات الدفاعية خري مثال ملا ميكن 
أن نحققه معا. كام أننا رفعنا سقف التطلعات إىل حد كبري عرب الطائرة املقاتلة من الجيل الخامس يف إطار مرشوع 
الطائرات القتالية الوطنية الرتكية. إضافة إىل ذلك، دعونا نعمل عىل تسويق املنتجات التي قمنا بتصميمها وتصنيعها 
بشكل مشرتك للدول األخرى. دعونا نستفيد من فرص العمل واإلمكانات التجارية املوجودة مبناطق جغرافية مختلفة 
حول العامل. حيث أن التآزر والتعاضد الناتج عن اجتامع القدرات التشغيلية لرتكيا والقوة املالية للمملكة املتحدة، 

سيوفران مكاسب هائلة للجانبني، لذلك دعونا نستثمر هذه الفرصة الرائعة معا.

نويل أهمية بالغة ألمن وسالمة املنطقة األوروبية األطلسية

لقد تم اتخاذ خطوة هامة يف هذا الصدد العام املايض عرب "بنك أكزيم" والوكالة االنجليزية لتمويل الصادرات "يو 
يك أي يف"، حيث تم تأسيس تعاون شامل، ما يسمح للرشكات الرتكية والربيطانية باملشاركة يف متويل املشاريع التي 

سيضطلعون بها يف البلدان الثالثة، وأعتقد أن هذا التعاون سيسهل عىل رشكاتنا إقامة رشاكات هناك.

إن السياحة كانت تحتل مكانة هامة يف مجاالت تعاوننا، لكنها تعاين من حالة ركود منذ فرتة من الزمن. لذلك نود أن 
نرى سياحا بريطانيني بني الـ 40 مليون سائح الذين نهدف للرتحيب بهم يف بالدنا هذا العام. إن مثل هذه االتصاالت 

ستعزز صداقتنا عالوة عن النشاط االقتصادي.

الضيوف الكرام،

إن الرشاكة االسرتاتيجية بني تركيا واململكة املتحدة، أبعد بكثري من كونها خيارا بسيطا، بل نحن نعتربها رضورة ملحة 
ملصالح البلدين ومصالح رقعة جغرافية واسعة يف نفس الوقت. إننا يف تركيا نويل أهمية بالغة ألمن وسالمة املنطقة 
األوروبية األطلسية، ونعمل عىل إحالل األمن والسالم الدامئني يف الرشق األوسط، ونهدف إىل ترسيخ االستقرار يف دول 
مثل سوريا والعراق وأفغانستان والصومال. كام أننا نرغب بقيادة نضال مشرتك حيال كافة أشكال اإلرهاب. كل هذه 
القضايا تحتل مكانة هامة يف صدارة جدول أعامل بلدينا. حيث نشهد محنا خطرية تؤثر عىل العامل بأرسه مبحاذاة 
حدودنا، تركيا واململكة املتحدة تكافحان جنبا إىل جنب هذه املحن بصفتهام حليفني وعضوين مسؤولني يف املجتمع 

الدويل. ونحن ملزمون بشكل متبادل مبحاربة أسباب اإلرهاب والهجرة غري النظامية من املصدر.

لدينا أيضا إرادة مشرتكة يف التعاون بشكل أكرب بغية إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني يف كافة أنحاء العامل. 
إن الواليات املتحدة تحتل املرتبة األوىل يف تقديم املساعدات اإلنسانية تليها بريطانيا، بينام تحتل تركيا املرتبة الثالثة، 
يف حني تبوأت تركيا املرتبة األوىل عامليا يف تقديم املساعدات اإلنسانية مقارنة مع دخلها القومي. نحن دول سخية 
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ويتعني علينا مواصلة التضامن يف هذا السياق.

إن تركيا تخوض كفاحا فعاال للغاية ضد العديد من املنظامت اإلرهابية يف آن واحد، وعرب التدابري التي نتخذها يف 
مجال مكافحة اإلرهاب نعمل عىل توفري األمن ألوروبا والعامل بأرسه إىل جانب أمن شعبنا.

بهذه املناسبة أود التطرق إىل موضوع آخر حرج بالنسبة يل، وهو إطالق اسم "دولة االسالم" عىل داعش وهذا خطأ 
فادح، وذلك ألن هذا التنظيم ما هو إاّل عصابة ملطخة يداها بالدماء ألحقت أكرب الرضر باملسلمني وتقتل األبرياء 
منهم. إن كلمة اإلسالم مشتقة من السالم، وديننا هو دين السالم واألخوة. أعتقد أن اململكة املتحدة بفضل وجود 
العديد من املسلمني بني مواطنيها وتعدديتها الثقافية ميكن أن تتفهم موقفنا بشكل أفضل مقارنة مع بقية حلفائنا 
وأصدقائنا. وأستطيع القول وبكل صدق، أن تعاوننا مع اململكة املتحدة السيام يف مجال مكافحة اإلرهاب متقدم 

بفارق كبري عن اآلليات التي أنشأناها مع رشكائنا األخرين.

الضيوف الكرام،

سأجري خالل هذه الزيارة التي أقوم بها حاليا إىل اململكة املتحدة مباحثات مكثفة مع جاللة امللكة إليزابيث الثانية 
ورئيسة الوزراء ترييزا ماي، ومن هنا أود مجددا إعالن الرسالة التي سأوجهها يف هذه اللقاءات وأقول: إن اململكة 
املتحدة هي رشيكنا االسرتاتيجي الذي نقدره ونثق به، ونحن يف تركيا مستعدون لتعزيز سبل التعاون أكرث مع اململكة 
املتحدة يف كافة املجاالت يف مرحلة ما بعد بريكست، كام أننا نتطلع إىل دعمكم ومساهمتكم يف هذا السياق. دعونا 

نستثمر إمكانيات تركيا معا عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

الذين  التي سنمنحها ألصدقائنا  املكانة  أما  الشدة،  إىل جانبها وقت  الذين وقفوا  أبدا أصدقاءها  تنىس  أمة ال  إننا 
سيمضون معنا يف هذه األيام التي نقف فيها عىل شفا حقبة جديدة فسيكون مختلفا جدا.

أخريا أشكركم جميعا، وسأكون يف انتظاركم يف تركيا لعقد االجتامع املقبل ملنتدى "اللسان العذب الرتيك الربيطاين". 
وأستودعكم الله.
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مأدبة وقف "توركن" – لندن/ بريطانيا – 1٣ مايو/أيار 2018

كراهية األجانب واإلسالموفوبيا يفككان بنية العامل األورويب

أتوجه  األعزاء،  الطالب والطالبات  الكرام، إخويت وأخوايت  الضيوف  املوقرون،  "توركن"  أعضاء وقف  الرئيس،  السيد 
وإياكم جميعا اليوم، بتحية إجالل وإكبار من أعامق قلبي.

أنا متحمس وسعيد للغاية لتواجدي معكم خالل زياريت للمملكة املتحدة.

لقد كانت آخر مرّة اجتمعنا بها مع عائلة وقف "توركن" يف تاريخ 20 سبتمرب/أيلول، وذلك عىل مأدبة عشاء خالل 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، وتجاذبنا هناك أطراف الحديث مع أفراد هذا املجتمع الذي يعد رمزا ألخوتنا عىل 

غرار ما قمنا به هنا. كام أتوجه اليوم بجزيل شكري لكل من جمع أفئدتنا عىل مائدة املودة هذه.

الذين  وأخواتنا  إخواننا  مع  االجتامع  الرسمي  الربنامج  عن  النظر  الخارجية برصف  زيارايت  دامئا خالل  أحاول  إنني 
مع  الحديث  أطراف  تبادل  إىل  الخصوص  وأسعى عىل وجه  الدول،  تلك  تعليمهم يف  ويتلقون  ويعملون  يعيشون 
الطالب والطالبات املتواجدين هناك ملواصلة تعليمهم واالستامع إىل مشاكلهم إن وجدت. والحمد لله يف كل مكان 
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نذهب إليه نصادف قصص نجاح كبرية تدعو للفخر واالعتزاز. حيث نشهد أن شبابنا الذين جاؤوا من مختلف أنحاء 
األناضول ميثلون تركيا يف أفضل املدارس وأكرب رشكات العامل بفخر ورفعة. إن النجاحات التي حققها هؤالء الشباب 
يف املجال األكادميي وإدارة األعامل تثلج صدورنا وتفرح قلوبنا، آمل ومبشيئة الله أن تحتلوا مكانكم يف قافلة النجاح.

التعليمية مبا يليق بطالب "توركن" أن تعودوا إىل بلدكم محصنني ثقافيا وأن  إننا نأمل منكم بعد إمتام مسريتكم 
تساهموا يف حركة تنمية ونهضة تركيا. إنني أرى يف نظرة كل شخص هنا هذه املثالية وهذا الشعور والتصميم. أعلم 
جيدا أن طالب "توركن" ثابتني كسهم متجه نحو هدفه من أجل إنشاء تركيا كبرية وقوية. إن األفكار هي التي تصنع 
أبدا ألي شخص  إننا لن نسمح  التخيل.  بالحياة والنشاط والحيوية طاملا كان قادرا عىل  العظامء، واإلنسان يشعر 
بالتعدي عىل شجاعتنا، ونأمل مبشيئة الله أن نحّول أحالمنا الواحدة تلو األخرى إىل حقيقة من خالل العمل املشرتك 

واالتحاد عىل قلب رجل واحد.

شبابنا األعزاء،

أود هنا أن أكرر مبدأ أقوله دامئا، وآمل أن يشكل قدوة لكم ودليال ينري دربكم. ال تنسوا أبدا أنه إذا ملكنا اإلميان 
والعقيدة فإننا سنملك اإلمكانيات، حيث أن تكريس شخص نفسه لقضيته لن يسمح بوقوف أي عائق يف طريقه. 
إن مفتاح النجاح يتمثل بالعزم والدراية واالنضباط الذي نظهره خالل مسريتنا لتحقيق أهدافنا املنشودة. ومام ال 
شك فيه أن الحياة ليست عبارة عن حديقة ورد خالية من األشواك، ولن تكون عىل هذا النحو أبدا. إن الحياة الدنيا 
بعض  اإللهية، ويف  والنعم  بالهدايا  مليئة  تكون  وأحيانا  واملتاعب  باملصاعب  مليئة  اختبار  أداة  لنا جميعا  بالنسبة 

األحيان قد تفتح مصيبة تلم باإلنسان ألف باب للخري. يف مثل هذه األيام يتعني علينا أن نقول:

"ال تحزن لهمك وكربك وتصبح مغموما،

وال تتباهى بنفسك وتصبح مغرورا،

فال النفس باقية وال الهموم"

نعم يف هذه الدنيا ال النفس باقية وال الهموم.

وقف "توركن" قطع أشواطا كبرية يف مدة زمنية وجيزة

إن خالقنا وخالق الكون الله سبحانه تعاىل عز وجل هو الباقي الوحيد وهو دائم الوجود بعد كل يشء وهو بال نهاية، 
وشتالت اإلحسان التي زرعناها يف القلوب هي التي ستبقى خالدة تحت قبة السامء. لهذا فإن أمتنا كانت تسعى دامئا 
لرتك صدى جميل عرب األوقاف التي أسستها عىل مر التاريخ. وقدمت هذه املؤسسات مئات الخدمات التي تراوحت 

بني بناء األعشاش للطيور املهاجرة وتقديم الطعام للمسافرين ومن املجال التعليمي إىل املجال الصحي.

إن وقف "توركن" الذي متثلون جزء منه ما هو إاّل نتاج لهذا الفكر السامي واملرهف، ورغم أنه مل مييض عىل تأسيسه 
سوى 3-4 سنوات فقط، إاّل أن جذوره تحمل يف طياتها تراث قرون مضت. والحمد لله انطالقا من هذا التقليد العريق 
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قطع وقف "توركن" أشواطا كبرية يف مدة وجيزة جدا. إن وقفنا أتم عملية إضفاء الطابع املؤسيس عليه برسعة كبرية 
وشّمر عن ساعديه وبدأ العمل فورا يف مجال التعليم يف الخارج الذي كان أفراد تنظيم "غولن" األوغاد مهيمنني عليه 
لسنوات طويلة. حيث متكن الوقف من احتضان شبابنا يف مدن كربى مثل نيويورك ولندن، عرب فروعه التي افتتحها 

يف هذه املدن.

كام وفر الوقف إمكانيات لكم أنتم أيها الشباب الذين تغربتم لتلقي العلم وتحاولون الوقوف عىل أقدامكم بعيدا 
عن وطنكم ومنازلكم، وساهم بذلك يف تعويضكم إىل حد ما عن دفء العائلة. إن وقف "توركن" اليوم إذا ما اقتضت 
الرضورة ميكن أن يكون مبثابة ملجأ وعائلة وصديقا لشبابنا يف الخارج وحتى الصديق الحميم لهم الذين يطرقون 

بابه ويتكئون عليه يف األوقات الصعبة.

من جهة أخرى، مل يكتِف وقف "توركن" فرع لندن بتلبية االحتياجات التعليمية لطالبنا فحسب، وإمنا ساهم يف الوقت 
نفسه بتطوير وتعزيز تعاوننا مع املسلمني يف هذا البلد عن طريق إقامة عالقات طيبة مع منظامت املجتمع املدين يف 
اململكة املتحدة. حيث اجتمعنا مع إخوتنا وأخواتنا القادمني من مختلف أنحاء العامل عرب األنشطة والفعاليات التي نظمها 
الوقف، وعززنا جسور املحبة واملودة بيننا عرب اللقاءات التي نظمت يف مختلف املناسبات. السيام بعد خيانة 15يوليو/ متوز، 
اتضح لنا مجددا مدى أهمية هذه العالقات التي دئب وقفنا عىل إقامتها. حيث تضامن إخوتنا يف اململكة املتحدة معنا إىل 
حد كبري يف تلك األيام الحرجة التي كانت تركيا تعمل خاللها عىل متييز الصديق الحقيقي من الصديق املزيف والتي سقطت 

فيها األقنعة عن الوجوه. وبهذه املناسبة أتوجه يف حضوركم بجزيل الشكر للجميع.

إننا نعلم أنه يف حني وقفت أمتنا بقوة وصمدت يف وجه االنقالبني ليلة 15يوليو/ متوز، اجتمع هنا أيضا اآلالف من 
إخوتنا أمام السفارة ودعمونا بالدعاء، وتلقينا بعد وقت الحق رسائل محملة مبشاعر صادقة من مواطنينا ومن كافة 
إخوتنا املتواجدين هنا. كام أن حكومة اململكة املتحدة احتلت مكانة مختلفة عن العديد من حلفائنا عرب املوقف 
املرشف الذي أبدته حيال املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/ متوز. حيث اتصلت رئيسة الوزراء تريزا ماي يب أنا شخصيا 
واتصل وزير الخارجية الربيطاين بوزير خارجيتنا، وأعربا عن إدانتهام لالنقالب وتضامنهام الكامل مع بلدنا. عالوة عىل 
ذلك كان الوزير "آالن دنكان" أول مسؤول غريب رفيع املستوى يزور بالدنا بعد 5 أيام فقط من املحاولة االنقالبية. 
نحن نعترب زيارة الوزير "آالن دنكان" والزيارة الرسمية التي أجرتها رئيسة الوزراء السيدة "ترييزا ماي" العام املايض 

رمزا للصداقة بني بلدينا. مبشيئة الله نأمل تعزيز العالقات الرتكية الربيطانية بعد هذه الزيارة. 

شبابنا األعزاء،

وأدوات  التكنولوجيا  يف  الهائل  التغيري  هذا  ورأى  أول جيل الحظ  الشباب  وأنتم  مذهلة،  بطريقة  يتغري  العامل  إن 
االتصال وتابعه عن كثب. مام ال شك فيه أن كل تغيري يحمل يف طياته صعوبات ومتغريات، وهذه املرحلة التي مير بها 
العامل ليست خالية منها. ونحن املسلمني األكرث تأثرا بهذه املتغريات. حيث باتت سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، 
أشبه مبرسح يتنازع فوقه القوى اإلمربيالية. ولألسف فإّن املترضر الوحيد من هذه النزاعات الدموية غري األخالقية 
للسيطرة عىل الرثوات الباطنية والنفط هم املسلمون، وما زالوا يدفعون الثمن. إن آهات ورصخات األطفال والنساء، 
والعلم، ففي حمص وحلب والبرصة وصنعاء هدمت  للحضارة  التي كانت مهدا  القدمية  املدن  اليوم من  تتصاعد 
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الرصوح الحضارية واملساجد واملكتبات. وسقط أكرث من مليون ونصف شخص ضحية للرصاعات الداخلية والقنابل يف 
العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، كام قتل يف سوريا خالل األزمة املستمرة منذ السنوات السبع األخرية نحو 
مليون شخص أغلبهم من األطفال والنساء واملسنني. عالوة عىل ذلك ترك نحو 13 مليون سوري منازلهم ومدنهم 

ولجأوا إىل بلدان أخرى، وتركيا وحدها تستضيف قرابة 3.5 مليون منهم.

العديد اآلن يف الغرب يعاين من تقويض حياتهم اليومية جراء لغتهم أو دينهم أو لونهم

إن بعض هؤالء الالجئني بحثوا عن األمل والخالص عن طريق التوجه إىل الدول األوروبية، لذا رشعوا برحالت طويلة 
وصعبة عرضت حياتهم للخطر، وصارعوا أمواج البحر املتوسط تارة وأمواج بحر إيجه تارة أخرى عىل منت قوارب 
مطاطية بالية. وعندما وصل هؤالء إىل الرب واجهوا مشاهد مل يتخيلوها إطالقا. حيث وجدوا أنفسهم يستقبلون من 
قبل عنرصيني معادين لإلسالم واألجانب يف دول تدعي أنها مهد الدميقراطية. واتضح أن العديد من الدول التي تزعم 

أنها راعية للحريات وحقوق اإلنسان، تنىس هذه القيم عندما يتعلق األمر بالالجئني.  

عندما نلقي نظرة إىل الدول األوروبية نجد أنهم يعتربون الالجئني الذين توافدوا إليهم من سوريا وأفغانستان، مصدر 
العامل  بنية  العنرصية ومعاداة األجانب واإلسالموفوبيا أمراض اجتامعية تفتك  تهديد، وال يعتربونهم مظلومني. إن 
األورويب من الداخل وأخطر بكثري من معادة السامية التي ظهرت يف أواخر ثالثينيات القرن املنرصم. إن العديد اآلن 
يف الغرب يعاين من تقويض حياتهم اليومية جراء لغتهم أو معتقدهم الديني أو لونهم. إن إجبار الدول التي متلك 
قدرة اقتصادية أضعاف ما منلكه املهاجرين عىل املكوث يف املعسكرات يف حني أننا يف تركيا نستضيف 3.5 مليون 
الجئ من سوريا فقط، يعد وصمة عار عىل جبني اإلنسانية. إن أزمة الالجئني، أزالت القناع وكشفت الوجه الحقيقي 
لبعض الدول التي تسعى لتلقني تركيا دروسا يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان. تركيا خاضت أصعب اختبار يف مجال 
حقوق اإلنسان خالل السنوات الـ 25 األخرية، واستطاعت النجاح يف هذا االختبار، عىل عكس الدول الغربية التي 

تدعي الدميقراطية.

شبابنا األعزاء،

ال تنسوا هذه الحقيقة ولو للحظة. أنتم أحفاد حضارة كبرية وأمة عظيمة، أنتم أحفاد أجداد نارصوا املظلومني دون 
متييز عىل أساس املعتقد الديني أو العرق أو اللغة، أنتم أحفاد حضارة ال تهتم إطالقا بهوية الظامل أو املظلوم. فقد 
استضاف أجدادكم قبل 5 قرون آالف اليهود الفارين من اإلبادة الجامعية. أنتم ورثة دولة عاملية حكمت بعدل 7 
أقاليم منترشة يف ثالث قارات عىل مدى 6 قرون. لهذا السبب ال يليق بنا أبدا احتقار الناس ومعاملتهم بازدراء مهام 

كان السبب.

غدا سيتم اتخاذ خطوة بشأن القدس، عىل حد قولهم ستصبح القدس عاصمة إلرسائيل. والواليات املتحدة ستعرتف 
بالقدس عاصمة إلرسائيل...قراركم هذا باطل. لقد تم اتخاذ قرار بشأن القدس يف األمم املتحدة، وصوتت 128 دولة 
ضد القرار األمرييك، مقابل 7-8 دول ال متلك أي ثقل سيايس. اتخذوا ما شئتم من قرارات، لكن قبل كل يشء القدس 

والسيام القدس الرشقية ستبقى عاصمة فلسطني، هكذا األمر بالنسبة لنا يف العامل اإلسالمي.
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إننا ال نبني السالم واالزدهار ألنفسنا عىل حساب دماء املظلومني، وال نزرع الشقاق يف صفوف اآلخرين من أجل 
النفط والذهب واألملاس كام يفعل اآلخرون. حيث أن املسلم ملزم أن يحب ألخيه وصديقه ما يحب ويرىض لنفسه. 
إن املسلم ملزم أن يكون منصفا ويترصف وفق اإلرادة اإللهية واألمر الرباين مهام كانت الظروف. وانطالقا من هذا 
اليوم أيضا من أجل إرساء أسس السالم والعدالة واالستقرار مثل ما فعلناه يف املايض،  الهدف نحن كدولة نكافح 
وندافع عن الحق والقانون عىل كافة األصعدة دون االنحناء أمام الضغوطات ودون االكرتاث إىل اإلدانات. فنحن 
نكافح العصابات امللطخة أيديها بالدماء مثل "داعش" و"غولن" و"القاعدة" و"يب يك يك" من خالل وقوفنا يف وجه 
العنرصية الثقافية والفاشية التي تهدد مستقبلنا املشرتك. كام أننا ندين أعداء البرشية هؤالء جميعهم وال نصنفهم 
وفق أيديولوجيتهم أو هويتهم كام يفعل بعض حلفائنا. من وجهة نظرنا ال فرق بني املدنيني الذين قتلهم مجرمو 
داعش يف مانشسرت وباريس وبني إخوتنا وأخواتنا الذين لقوا حتفهم جراء قنابل نظام األسد يف حامة وحمص. نحن ال 
منيز أبدا بني اإلرهابيني وإن قام بذلك معارضونا ونظراؤنا وحتى حلفاؤنا. إننا مل نقبل بوصم إخوتنا وأخواتنا املسلمني 
باإلرهابني بذريعة اإلرهاب، ولن نقبل بذلك. سنواصل بصرب وثبات نضالنا من أجل إحقاق الحق والحرية والعدالة 

عىل نطاق عاملي دون االكرتاث بالتهديدات والقمع ومحاوالت إسكاتنا.

يجب عليكم محاربة املنظامت اإلرهابية املصطنعة

إن نضال تركيا هو يف نفس الوقت نضال كافة املظلومني واملهمشني، كام أنه مبثابة نضال الجامهري الصامتة التي رسق 
منها مستقبلها. إن نضال تركيا هو يف الوقت نفسه نضال الفلسطينيني واألراكانيني واألفارقة والرتكستانيني والشعوب 
املضطهدة يف آسيا. لذا أود منكم أنتم أيها الشباب أن تتمسكوا بنضال بلدنا هذا بكل تفاٍن، وأن تحبطوا الدعاية 
املوجهة ضد بلدنا عرب التعريف برتكيا الحقيقية ودون الخضوع الفرتاءات تنظيم "غولن" اإلرهايب واالنفصالني األوغاد. 

كام أود منكم بشكل خاص مكافحة املنظامت اإلرهابية املصطنعة.

آمل منكم أن تبذلوا جهودا جبارة السيام قبل انتخابات 24 يونيو/حزيران، ألن هذا التاريخ يعد نقطة تحول بالنسبة 
لرتكيا. مبشيئة تعاىل الله ستبدأ عملية التصويت يف الخارج وبوابات الجامرك يف 7 يونيو/حزيران. وكام تعلمون لقد 
خفضنا سن الرتشح والتصويت يف االنتخابات إىل 18 عاما. رمبا سيصوت البعض منكم ألول مرة يف هذه االنتخابات. 
إن  الواقع  يف  االقرتاع.  صناديق  إىل  أصدقاؤكم  فيها  يتوجه  التي  األوىل  املرة  هذه هي  تكون  قد  مامثل  نحو  وعىل 
يتم  لن  االنتخابات  هذه  ففي  بالدنا.  أمام  جديدة  حقبة  أبواب  وستفتح  حقا  حاسمة  يونيو/حزيران   24 انتخابات 
انتخاب رئيس الجمهورية والنواب فقط، وإمنا املصادقة عىل أهداف تركيا املنشودة لعام 2023 ورؤيتها لعامي 2053 
و2071. ووفق نتائج هذه االنتخابات إما أن تواصل بالدنا حملة الدميقراطية والتنمية املستمرة منذ 16 عاما وإما 
ستذهب العديد من اإلنجازات التي حققتها بعد رصاع طويل سدى. أود منكم أن تراعوا هذه األمور الحساسة خالل 
فرتة العملية االنتخابية، ومبشيئة الله آمل أن تكون أصواتكم وأصوات عائالتكم وكافة أصدقائكم لصالح تركيا الكبرية 
والقوية. أشكركم جميعا الستضافتنا عىل مائدة العشاء هذا املساء، وأمتنى النجاح والتوفيق لوقف "توركن" يف أنشطته.

دمتم بأمان الله وحفظه ورعايته
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تشاتام هاوس – لندن/اململكة املتحدة – 14 مايو/أيار 2018

 لو كان شكسبري عىل قيد الحياة
لقال لألمري هاملت "لقد ماتت اإلنسانية"

أعزايئ املشاركون، أيها السيدات والسادة، أتوجه إليكم جميعا اليوم، بتحية إجالل وإكبار من أعامق قلبي، ويرسين 
جدا أن أكون معكم خالل زياريت للمملكة املتحدة.

أتوجه بجزيل الشكر إىل إدارة "تشاتام هاوس" ملنحها لنا فرصة التواجد بينكم. اليوم ومن عىل هذا املنرب أود أن أشاطركم 
أفكاري تحت عنوان "رؤية تركيا اإلقليمية والعاملية". لو كان شكسبري اليوم عىل قيد الحياة وكتب رواية هاملت لقال 
عىل لسان األمري هاملت نفس اليشء إن "العامل جن جنونه!" نعم... ال ميكننا أن نقول غري ذلك ونحن عىل مدى سنوات 
نشاهد يف سوريا األمهات اللوايت يقتل أطفالهن نصب أعينهن واألطفال الذين يضطرون ملشاهدة موت ذويهم. وال ميكننا 
أن نرى قرابة 50 شخصا قتلوا عىل أيدي القناصة يف فلسطني يف األسابيع القليلة املاضية، وال إطالق النار عمدا عىل نحو 
ألف شخص ليس لديهم مطلب سوى العودة إىل أوطانهم، ونقول أي يشء آخر. عندما ننظر إىل مآيس الالجئني الذي 
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نستضيف منهم نحو 3.5 مليون الجئ وقد أجربوا عىل الفرار من الظلم واالضطهاد والقمع والعنف ويعشون اليوم عىل 
أمل العودة إىل بلدانهم، أي جملة أخرى ميكننا أن نصيغها غري جملة إن "العامل جن جنونه!"؟. اسألوا أبا يكسب أقل 
من دوالر يف اليوم ويحاول إطعام عائلته، ولرنى هذا األب هل ميكنه أن يقول أي يشء آخر؟ أما بالنسبة للماليني الذين 

يعيشون يف الصومال واليمن وأفغانستان فالكلامت تقف عاجزة عند وصفهم للوضع املزري يف بلدانهم.

إن املجتمع الدويل الذي ينبغي أن يلعب دور رياديا يف إيجاد حل لهذه املشاكل عاجز حتى اآلن عن االلتقاء عىل 
أرضية مشرتكة يف الحرب ضد اإلرهاب وإن العقلية التي تصنف املنظامت اإلرهابية عىل أساس "إرهايب جيد وإرهايب 

يسء" ال تحل املشاكل بل عىل العكس متاما تؤدي إىل ظهور مشاكل جديدة.

أصدقايئ األعزاء،

هذه هي عىل وجه التحديد املحنة التي تعاين منها تركيا يف سوريا. إن تركيا قادت أكرث العمليات العسكرية فعالية 
يف مكافحة "داعش"، ووجهنا أكرب رضبة قاضية لهذه املنظمة يف سوريا عرب تحييد أكرث من 3 آالف منها خالل عملية 
درع الفرات، ومل نكتِف بذلك بل منعنا أكرث من 63 ألف شخص كانوا عىل ارتباط مع "داعش" من دخول أراضينا. 
كام طردنا من بالدنا، 6 آالف و200 شخص يشتبه يف انتامئهم إليها، وكذلك أوقفنا أكرث من 11 ألف شخص لهم عالقة 

مع داعش والقاعدة، واعتقلنا 3 آالف و563 منهم.

إاّل أن هناك منظمة إرهابية أخرى تواجهنا، والدول التي تدعي أنها حليفتنا وتعارض اإلرهاب تقف ضدنا يف قتالنا ضد إرهابيي 
"يب وايي دي/واي يب جي" الذين يعملون عىل إنشاء ممر إرهايب عىل طول حدودنا من خالل استغالل فراغ السلطة يف سوريا. 

لكن رغم ذلك طّهرنا منطقة عفرين من هؤالء اإلرهابيني عرب عملية غصن الزيتون، واآلن جاء الدور عىل املناطق األخرى.

نتحرك يف حل املشاكل العاملية من منطلق الفضيلة واإلرادة والشجاعة 

إن تركيا أكرث الدول حرصا عىل وحدة األرايض السورية وسيادتها، وذلك ألن عودة الالجئني السوريني الذين يتواجدون 
حاليا يف تركيا والبالغ عددهم 3.5 مليون الجئ إىل بالدهم، مرهونة بإحالل األمن يف سوريا. ورغم إنفاقنا 31 مليار 
دوالر من أجل الالجئني حتى يومنا هذا، إاّل أننا مل نحصل عىل دعم جاد يف هذا الصدد من املؤسسات والدول األخرى 
السيام من االتحاد األورويب.  ومن جهة أخرى يف حني متكن اآلالف من العودة والعيش بأمان يف األماكن التي طهرتها 
تركيا من اإلرهابيني، إال أننا مل نَر عودة لألهايل إىل املناطق التي تسيطر عليها التنظيامت اإلرهابية املدعومة من 
قبل حلفائنا. وذلك ألنهم يعرفون جيدا أن هؤالء إرهابيون ملطخة أيديهم بالدماء شأنهم شأن أفراد تنظيم داعش 

اإلرهايب، وألنهم ال يشعرون باألمان ال يعودون إىل ديارهم.

ال تأبهوا باستغالل هذا التنظيم للهوية الكردية. إن منطقة عني العرب املعروفة بكوباين تحت سيطرة إرهابيي تنظيم 
"يب وايي دي/واي يب جي". وكام هو واضح من االسم "عني العرب" ليست منطقة كردية. إن أهايل هذه املنطقة 
يتواجدون حاليا يف بالدنا بوالية شانيل أورفا. لو كانت حقوق األكراد تراعى هناك فعال، لكان أهايل املنطقة يقطنون 
يف بيوتهم يف الطرف اآلخر من الحدود وليس يف شانيل أورفا. إذن املسألة ال تتعلق بالقضية الكردية وإمنا باإلرهاب، 

ونحن سنواصل كفاحنا ضد التنظيامت اإلرهابية حتى النهاية.
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إن أحد أهداف كفاح بالدنا الحازم واملكرس ضد املنظامت اإلرهابية هو تنظيم "غولن" اإلرهايب، حيث أن الجرائم 

التي ارتكبها هذا التنظيم مبا يف ذلك محاولة االنقالب يف 15 يوليو/ متوز 2016، ما هي إاّل قمة جبل الجليد فقط. إن 

طموحات هذا التنظيم املنحرفة قادرة عىل تهديد العامل بأرسه. وقد رفعت دعاوى قضائية واسعة النطاق ضد هذا 

التنظيم يف بالدنا وبدأت عملية املالحقة القضائية. إن تركيا تأمل من كافة الدول، مبا يف ذلك اململكة املتحدة، اتخاذ 

الخطوات الالزمة ضد هذا التنظيم وإعادة أفراده املتواجدين داخل حدودها إىل تركيا.

الضيوف الكرام،

بينام نحن نتعامل مع هذه األزمات يف منطقتنا، نشهد حدوث متغريات خطرية يف القارة األوروبية ويف الغرب بشكل 

عام. حيث يتم إقصاء األفراد يف قلب أوروبا الختالف معتقداتهم الدينية أو أديانهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو أمناط 

حياتهم. كام أن هناك مشاكل أخرى تهدد املستقبل املشرتك للبرشية، فضال عن التمييز وفق املعتقد الديني والتمييز 

الثقايف. حيث مل يتم حتى يومنا هذا وضع خطة عمل عاملية بشأن االحتباس الحراري. كام أن بعض الدول التي تعد 

املسبب الرئييس لهذه املشكلة ترصفت بأنانية أكرث ووضعت االقتصاد العاملي تحت وطأة تهديد الحروب. ومن جهة 

أخرى تُهدر النجاحات الدبلوماسية بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تحققت مبجهود جبار من 

جانب واحد وعىل مرأى ومسمع الجميع.

املقدسة  املدينة  القدس  لتغيري وضع  الهادفة  الخطوات  أن  إاّل  الدويل  املجتمع  الصادرة عن  االعرتاضات  كافة  رغم 

بالنسبة لألديان الساموية الثالثة توضع مجددا حيز التنفيذ لتحقيق مصالح سياسية داخلية. وأمام هذا املشهد نشعر 

وكأننا يف األيام املظلمة التي سبقت الحرب العاملية الثانية. يف الواقع نحن أمام مشهد يثبت مقولة أن "اإلنسان عدو 

اإلنسان". لكننا ننتمي ألمة تؤمن مبفهوم أن "اإلنسان أرشف املخلوقات" ولهذا السبب نعرتض عىل هذا الوضع الذي 

يراد فرضه علينا وعىل البرشية جمعاء.

إن انتقادنـا هـذا الظلـم واإلجحـاف واملعايـري املزدوجـة والالمبـاالة بشـأن إرسـاء األمـن العاملي هو سـبب رصختنا 

بـأن "العـامل أكـرب مـن خمسـة". ال ميكننا أبـدا قبول فكـرة أن تتحكم خمسـة دول دامئة العضوية بقـرارات مجلس 

األمـن التابـع لألمـم املتحـدة. بـل ينبغـي متثيـل الـدول الــ 196 األخـرى يف العـامل بشـكل دوري يف مجلـس األمن. 

نحـن نفضـل الكفـاح بـدل الصمت وبـدل قول "ما دخـيل أنا" والرضـوخ لإليعازات املوجهـة لنـا. إذا كان العامل قد 

جـن جنونـه فـإن األمـل والحـوار والكفـاح املشـرتك ضـد الظلـم واالضطهاد هم مـن سـيعيدونه إىل صوابـه وليس 

القوة والقسـوة.

لذا يف هذه املرحلة بالذات يجب علينا أن نختار، إما أن نكون أعداء بعضنا ونقيض عىل بعضنا البعض أو نجد حال 

بالفضيلة  الذي أفصحنا عنه األسبوع املايض تتمثل  للبيان االنتخايب  ملشاكلنا معا. لذلك قلنا إن املفاهيم األساسية 

واإلرادة والشجاعة. إن هذه املفاهيم تشكل أسس رؤيتنا للسياسة الخارجية والداخلية التي اتبعناها عىل مدار 16 

عاما. لقد قطعنا وعدا لشعبنا بالعمل مببادئ الفضيلة واإلرادة والشجاعة يف حل كافة القضايا الوطنية واإلقليمية 

والعاملية التي تواجهنا، ومن عىل هذا املنرب وبحضوركم نقطع نفس الوعد لإلنسانية جمعاء.
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نتبع طريقة مختلفة عن الجميع يف العمليات العسكرية التي ننفذها يف سوريا

األصدقاء األعزاء،

نحن يف تركيا نتبع سياسة خارجية ترتكز عىل الضمري اإلنساين وروح املبادرة. ونحن يف طليعة الدول املانحة للمساعدات 
اإلنسانية. حيث تعترب تركيا البلد األكرث سخاء حول العامل يف تقديم املساعدات اإلنسانية مقارنة بدخلها القومي. إن جوهر 
رؤيتنا اإلقليمية والعاملية يكمن يف مبدأ توفري السالم واألمن والرخاء للجميع، لذا فإن "التعاون متعدد األطراف" مهم جدا 

يف هذا الصدد. إن تركيا تعمل عىل صياغة وتعزيز عالقاتها يف منطقتها والعامل عىل أساس الربح املتبادل.

بهذه املناسبة أود التطرق بشكل مفصل إىل الوضع القائم يف منطقة الرشق األوسط الذي يعد مهد الحضارات. إن 
الرصاع الدائر يف سوريا والذي دخل عامه الثامن بأبعاده السياسية واإلنسانية واألمنية واالقتصادية تسبب يف دمار 
الرامية إىل وضع حد للنزاع،  الثانية. وتركيا شاركت منذ اندالع األزمة يف الجهود  العاملية  غري مسبوق منذ الحرب 
نتائج  وساهمت بشكل فعال يف جنيف، وبصفتها دولة ضامنة للمعارضة بذلت تركيا أيضا جهودا جبارة لتحقيق 
ملموسة يف أستانا. وكانت تأخذ زمام املبادرات يف كافة األمور بدءا من إنشاء مراكز املراقبة وصوال إىل التدخل الفعيل 
ضد املنظامت اإلرهابية وذلك لتخفيف حدة التوتر يف امليدان. لقد طهرنا مساحة تبلغ نحو 4 آالف كيلومرت مربع من 
اإلرهابيني عرب عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون العسكريتني. ووصلنا إىل مرحلة مهمة يف أعاملنا التي أطلقناها 
مع روسيا وإيران من أجل أمن منطقة إدلب. أما بالنسبة لعدم قدرتنا عىل الحيلولة دون وقوع أحداث وحشية يف 

جنوب الغوطة والسيام يف دوما فإننا نشعر بحزن عميق حيال ذلك.

سوريا.  يف  تنفذها  التي  العسكرية  العمليات  يف  النظام  مقدمتهم  ويف  الجميع  عن  مختلفة  طريقة  تتبع  تركيا  إن 
فنحن نضع عملياتنا العسكرية حيز التنفيذ بطريقة ال تلحق الرضر أبدا باملدنيني، وعندما نواجه اإلرهابيني الذين 
يستخدمون املدنيني كدروع برشية نرجح خسارة األرواح من طرفنا إذا لزم األمر، لكننا ال نؤذي املدنيني عىل اإلطالق. 
باملقابل ال تراعي قوات النظام أو اإلرهابيون أو قوات الدول التي تساند النظام واإلرهابيني عىل اإلطالق هذا األمر 
يف كافة أنحاء سوريا. ونتيجة ذلك لقي قرابة مليون شخص أغلبهم من األطفال والنساء واملسنني مرصعهم يف هذه 

األحداث وتدمرت املدن الحضارية كليا.

أرجو من الجميع أن يقارن الصور التي التقطت يف منطقتي الباب وعفرين بعد دخول تركيا إليهام، وبني الصور التي 
التقطت عقب العمليات العسكرية يف حلب والغوطة الرشقية والرقة. سرتون الفرق بينهام دون الحاجة إىل النطق 
بأي كلمة. حيث باتت املناطق التي حققت تركيا فيها األمان وعىل رأسها الغوطة الرشقية وحمص مالذا آمنا للفارين 

من مذابح النظام السوري.

الضيوف الكرام،

هناك قضية أخرى تصاعدت وتريتها يف األيام األخرية وهي مسألة إيران، ويف هذا السياق نرى أن االنتفاع من املساهامت 
البناءة إليران سيعود بالفائدة عىل استقرار املنطقة. كام نعتقد أن حوارنا السيايس مع إيران يصب كذلك يف مصلحة 
املجتمع الدويل. إن االتفاق بشأن خطة العمل املشرتكة الشاملة حول الربنامج النووي اإليراين يعد نجاحا دبلوماسيا 
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مهام ينبغي الحفاظ عليه، حيث أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدل عىل امتثال إيران لهذه الخطة. والعالقات 

الجيدة التي ستتم صياغتها مع إيران مهمة أيضا لبناء مستقبل دميقراطي ومستقل ومزدهر وموحد للعراق. إننا نأمل 

يف تأسيس حكومة تتمحور حول مبادئ املصالحة والشمولية يف هذا البلد الذي خرج للتو من االنتخابات. كام أن هناك 

مشاكل مهمة أخرى يف املنطقة تتمثل بالتطورات الجارية يف اليمن وليبيا، حيث دخلت األزمة يف اليمن عامها الرابع 

وأصبحت أكرث تعقيدا بشكل متزايد. إن األزمة اإلنسانية والفوىض يف هذا البلد تصبان يف صالح املنظامت اإلرهابية 

من قبيل داعش والقاعدة يف أكرث األحيان. نحن يف تركيا نؤيد الحل السيايس الشامل عىل أساس وحدة األرايض اليمنية.

كام أن ليبيا تستحق أن تكون دولة موحدة وأن تعود األمور فيها إىل مجراها الطبيعي برسعة، واالتفاقية السياسية 

الليبية املوقعة عام 2015 متثل فرصة مهمة يف هذا الصدد. ونحن بدورنا ندعم الشعب الليبي والرئاسة وحكومة 

الوفاق الوطني التي تعمل عىل ضامن املصالحة وإعادة بناء البالد. كام أننا نراقب عن كثب التوتر القائم بني دول 

الخليج ونأمل يف استمرار األمن والسالم يف منطقة الخليج.

الواليات املتحدة فقدت دورها كوسيط يف عملية السالم بالرشق األوسط

إن التوتر اإلرسائييل الفلسطيني يعد أحد املشاكل التي دفعت مبنطقة الرشق األوسط إىل عدم االستقرار املستمر منذ 

عقود. قلنا دوما إن إقامة دولة فلسطينية تتمتع باستقالل وسيادة عىل أراض معرتفة وعاصمتها القدس الرشقية وفق 

حدود عام 1967، هو السبيل الوحيد إلرساء أسس السالم واالستقرار الدامئني يف املنطقة.

من املتوقع أن تنفذ اليوم، الواليات املتحدة قرار نقل مقر سفارتها إىل القدس، ومن هنا أجدد رفضنا هذا القرار 

الذي ينتهك القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة. لقد فّضلت الواليات املتحدة بخطوتها األخرية أن تكون جزءا من 

املشكلة، وليس جزءا من الحل، وبذلك فقدت دورها كوسيط يف عملية السالم بالرشق األوسط. عىل املجتمع الدويل 

القيام بدوره والتحرك برسعة من أجل إيقاف عدوانية إرسائيل املتصاعدة ووضع حد لالنتهاكات املوجهة ضد الشعب 

الفلسطيني. وبصفتي رئيس الدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي أود تذكريكم أن هذه الخطوة ال تخدم ترسيخ 

السالم بل عىل العكس متاما ستشعل فتيل االضطرابات يف املنطقة.

الضيوف الكرام،

إن العالقات الرتكية األوروبية ذات عمق تاريخي، ونحن منثل جزءا من أوروبا وكافة املؤسسات األوروبية تقريبا، 

وعضو مؤسس ملعظمها. إن العضوية الكاملة لالتحاد األورويب رغم كل يشء، ما زالت متثل هدفنا االسرتاتيجي. تركيا 

بذلت جهدا صادقا منذ البداية يف تنفيذ كل ما يقع عىل عاتقها يف عملية االنضامم. ومع ذلك تم تسييس وتعقيد 

عملية التفاوض وهي مسألة تقنية فقط.

من جهة أخرى يعيش يف تركيا ألبان أكرث من سكان ألبانيا نفسها، وكذلك هناك بوسنيون يف تركيا أكرث من املوجودين يف 

البوسنة والهرسك نفسها. لكن رغم ذلك بعض الدول التي ال متلك حتى حدود من املنطقة تحاول أن تظهر تركيا كقوة 

معادية يف منطقة البلقان. نحن ننظر إىل البلقان من منظور إمكانية التعاون املشرتك وليس كمجال لبسط النفوذ.
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أخريا أود التطرق باختصار إىل املسألة القربصية، إن الجانب القربيص الرتيك وبدعم قوي من تركيا، سعى عىل مدار 
نصف قرن من أجل إيجاد تسوية لهذه القضية. أما الجانب القربيص اليوناين مل يكن مستعدا أبدا لعقد رشاكة عىل 
أساس املساواة السياسية مع القبارصة األتراك. إذا أرص الجانب اليوناين عىل مواصلة أنشطة التنقيب من جانب واحد 

يف رشق البحر املتوسط، فإن األمن واالستقرار سيكونان يف خطر دائم.

يرسنا أن التوتر بني الكوريتني الجنوبية والشاملية، والذي يعد أحد األزمات الهامة يف العامل، انتهى وحل مكانه مناخا 
سلميا. لقد أعربنا عن مشارعنا يف هذا الصدد لنظرائنا خالل زيارتنا إىل كوريا الجنوبية يف األيام املاضية.

إن الصني العب مهم جدا يف املنطقة والعامل، ومبادرة الصني للجيل والطرق هي مرشوع ميكن أن يكون ذا أهمية 
تجاريا  رابطا  الذي سيشكل  التاريخي  الحرير  إحياء طريق  مبادرة  ندعم  تركيا  يف  نحن  الطويل.  املدى  كبرية عىل 

وإنسانيا هاما بني الصني وأوروبا.

كام ندعم كافة املبادرات الرامية إىل تحقيق السالم واالزدهار والتنمية املستدامة يف القوقاز وآسيا الوسطى. والدولة 
الوحيدة املفقودة يف هذا املشهد اإليجايب هي أرمينيا، لذا نتطلع إىل أيام نرى فيها اإلدارة األرمينية تتبع نهجا معقوال 

وتترصف وفق العقل السليم. 

ينبغي تقديم املزيد من الدعم ملسلمي الروهنغيا

إن الوضع األمني يف أفغانستان ال زال هشا. لذلك سنواصل املشاركة يف بعثة حلف الناتو "املساندة الحازمة" يف أفغانستان 
من أجل تحقيق األمن واالستقرار هناك. كام أننا نعمل أيضا من أجل تعزيز وتطوير التعاون اإلقليمي املوجه ألفغانستان.

ومن جهة أخرى املأساة اإلنسانية ملسلمي الروهنغيا قد تؤدي إىل إحداث مشاكل ومخاطر أمنية تتعدى املنطقة 
وتنترش عىل نطاق عاملي. إننا ندعم الجهود الرامية إىل تحسني الظروف املعيشية لالجئي الروهنغيا املتواجدين حاليا 
يف بنغالديش، والذي من غري املرجح أن يعودوا إىل ديارهم يف املستقبل القريب، كام نأمل من املجتمع الدويل تقديم 

املزيد من الدعم لهم.

الحضور الكرام،

كام هو معروف أن تركيا مقبلة عىل انتخابات رئاسية وبرملانية يف 24 يونيو/حزيران، وأنا بصفتي زعيام لحزب تسلم 
مقاليد الحكم يف البالد عىل مدى 16 عاما، مل أتراجع أبدا عن الدميقراطية والقانون والحقوق والحريات رغم كافة 
الهجامت التي تعرضنا لها بدءا من الوصاية عىل نظام الحكم ووصوال إىل االنقالبات العسكرية. لقد حققت تركيا 
أعظم املنجزات يف تاريخها يف مجايل الدميقراطية واالقتصاد خالل فرتة حكمنا. ونحن مصممون عىل مواصلة إصالحاتنا 
انتخابات 24 يونيو/حزيران، ويف السياسة الخارجية أيضا سنواصل جهودنا بغية  مبا يليق بثقة أمتنا بنا مجددا يف 
تحقيق السالم واالستقرار والعدل عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. وأعتقد أننا سنطور تعاوننا الوثيق مع اململكة 

املتحدة يف الحقبة الجديدة أيضا.

ويف الختام، يرّسين أن أشكركم عىل صربكم وحسن إصغائكم، وأستودعكم الله.
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اجتامع مع الطالب األتراك يف إنجلرتا – لندن/ إنجلرتا – 14 مايو/ أيار 2018

إرسائيل دولة إرهاب

أحبايئ الطلبة، إخويت الشباب األعزاء، أحييكم بكل احرتام ومحبة.

إخويت الشباب، يا ضامن مستقبلنا وأمل بالدنا، يرسين جدا أن ألتقي بكم يف لندن عىل هامش زياريت إىل اململكة 
املتحدة.

أود أن أقدم شكري من أعامق قلبي لكل من ساهم يف تنظيم هذا االجتامع القيم. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم 
يف كافة مراحل حياتكم التعليمية.

يف بداية حديثي أدعو الله تعاىل بالرحمة لشهدائنا الفلسطينيني يف غزة الذين قضوا ضحية اإلرهاب اإلرسائييل اليوم. 
استشهد يف  اليوم  األسف،  االعتداءات. مع  نفس  أصيبوا يف  الذي  الفلسطينيني  للجرحى  العاجل  الشفاء  أمتنى  كام 
فلسطني 55 من إخوتنا وأصيب أكرث من ألفني و500 شخص. نأسف كثريا ألننا نواجه صعوبات يف إيصال العالج لهم.
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هـذه مأسـاة إنسـانية، وألعـن مرتكبـي هـذا التطهـري العرقـي مـن أي طـرف كان سـواء مـن الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة أو مـن إرسائيـل. وأيضـا ألعـن الصامتـني تجـاه هـذا التطهـري العرقـي. إن الذيـن كانـوا يحاسـبوننا ألننا 
نكافـح اإلرهـاب مل يتفوهـوا ولـو بصـوت خافـت ضد من يحتـل أرض فلسـطني. إن إرسائيـل متارس إرهـاب دولة. 
إرسائيـل دولـة إرهـاب. وهـي تثبـت ذلك مبا تقوم بـه اآلن. ويف الوقـت الذي تقوم فيـه الواليات املتحـدة بتقديم 
الدعـم إىل تنظيـم "يب وايـي دي/واي يب جـي" بحجـة مكافحتـه تنظيـم داعـش، تقـوم أيضـا بدعـم إرسائيـل بـال 
هـوادة. إن مـا قامـت بـه إرسائيـل تطهري عرقي. وهـي تقوم بهذا التطهـري العرقي منذ عام 1948. وتسـعى النتزاع 

األرض التـي ال تتعـدى كـف اليـد من الفلسـطينيني.

القبيح  الوجه  الدميقراطي ضد قرار غري رشعي، تظهر  الذين يستخدمون حقهم  املدنيني  إن هذه االعتداءات عىل 
إلرسائيل مرة أخرى.

منـذ بـدء وصـول أخبـار االعتـداءات أجريـت اتصـاالت مـع رئيـس الـوزراء وأصدقـاء آخريـن. وعقـب املشـاورات 
اتخذنـا عـدة قـرارات يف تركيـا إلظهـار موقفنـا الرافـض لهـذه الوحشـية. وعـىل إثـره نعلـن الحـداد 3 أيـام يف تركيا 
تضامنـا مـع إخوتنـا الفلسـطينيني. إضافة لذلـك ندعو الجتامع طـارئ ملنظمة التعاون اإلسـالمي التي نـرأس دورتها 
الحاليـة. وسـنعقد هـذا االجتـامع صبـاح الجمعـة املقبـل وبعـد الظهـر سـننظم حشـدا جامهرييا ضخـام يف ميدان 

ينـي قايب بإسـطنبول.

وإىل جانب ذلك ندعو الجمعية العمومية لألمم املتحدة إىل عقد اجتامع عاجل يف أرسع وقت. ومبشيئة الله سيلتئم 
الربملان الرتيك غدا يف جلسة خاصة. ومن أجل تأكيد تضامننا مع إخوتنا الفلسطينيني سننظم تجمعات جامهريية يف 

إسطنبول الجمعة املقبل ويف ديار بكر األحد املقبل.

سندعو سفريينا يف واشنطن وتل أبيب للعودة إىل تركيا

نحن كمنظمة التعاون اإلسالمي سننظم يف الدول األعضاء حمالت مساعدات من أجل إخوتنا الفلسطينيني. كام أرسل 
الهالل األحمر الرتيك مساعدات عاجلة بقيمة 100 ألف دوالر وبدأت هذه املساعدات تصل إىل املستشفيات يف غزة. 
وبالتنسيق مع دائرة الطوارئ والكوارث الطبيعية الرتكية "آفاد" ورئاسة هيئة األركان، بدأنا كافة اإلجراءات الالزمة 

من أجل إجالء املصابني من غزة.

وإضافة لذلك سندعو سفريينا يف واشنطن وتل أبيب للعودة إىل تركيا من أجل التشاور.

ويف جانب آخر سأجري اتصاالت مع السيد عباس وأمني عام األمم املتحدة والعديد من الزعامء والقيادات.

وهنا أريد أن أوضح أن اليوم هو يوم التضامن مع اإلنسانية ضد الظلم. لذلك ندعو ذوي الحس السليم من كافة 
منسويب الديانات املسيحية واليهودية واملعتقدات األخرى إىل رفع أصواتهم عاليا ضد هذا الظلم. ونحن كعامل إسالمي 
لن نسمح أبدا لهذا اليوم أن يصبح يوم خسارتنا للقدس. سنواصل الوقوف إىل جانب إخوتنا الفلسطينيني بكل عزمية 

وبكافة إمكاناتنا.



375

أحبايئ الشباب،

بفضل ما وفرته لكم دولتنا من إمكانات تتواجدون هنا يف لندن أحد املدن التي تعترب ماركة مسجلة يف مجال التعليم 
يف العامل وذلك من أجل غاية سامية جدا. وأنا أرى أن مجيئكم للدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه أو لتعلم اللغة 
األجنبية هام جدا لكم ولبلدكم. وأثق أنكم ستعودون إىل بلدكم وأنتم مستفيدون من هذه الفرصة بأفضل شكل 
ممكن. يقولون "الفرص كالربق تظهر وتغيب برسعة". ورسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم عندما ذكر 5 أشياء ال 
نعرف قيمتها إاّل بعد فقدانها كان بينها الشباب، "الصحة والغنى والفراغ والحياة والشباب". يجب علينا جميعا ال سيام 
أنتم الشباب أن نتمسك بقوة بهذه النصائح التي تعد كل منها قيّمة جدا كاملجوهرات. أنا أثق أنكم تعرفون قيمة 
هذه الفرص املقدمة لكم وأنكم ستواصلون طريقكم نحو أهدافكم املنشودة بكل إرصار وعزمية ودون إضاعة وقتكم.

أحبايئ الشباب،

التحصيل العلمي، ولن تكونوا الجيل  التعليم ومواصلة  البالد من أجل  أنتم لستم الجيل األول الذي يسافر خارج 
يتحلون  الذين  الطالب  ونختار  الغرب.  يف  العلم  الحصول عىل  أجل  من  هنا  إىل  الطالب  نرسل  كأمة  نحن  األخري. 
بالذكاء والنجاح وشغف الحصول عىل العلم، مثلكم متاما. وبهذا الشكل ومبساعدة العديد من املؤسسات الخريية 
وباإلمكانات الخاصة للعوائل حصل مئات اآلالف من شبابنا عىل تحصيلهم العلمي خارج البالد. بعض هؤالء الشباب 
عاد إىل بلده والبعض اآلخر بقي يف البلد الذي درس فيه. ومن بني الطالب الذي عادوا أو بقوا خارج األوطان من رفع 
رأس بالده عاليا بنجاحاته ومواقفه، ومن بينهم من فقد ذاته وأضاع طريقه. ومن أفضل األمثلة عىل ذلك ما قدمه 
لنا محمد عاكف، حيث قدم لنا "عاصم" كمثال ومنوذج للشباب الناجح، و "خالوق" الذي أرسله أبوه توفيق فكرت 
إىل اسكتلندا من أجل العلم لكنه عاد قسيسا.  املرحوم عاكف عندما قدم نصيحتة للشباب وقال "ال ميكن أن أصفق 

للظلم" رضب لنا مثال بهذين الشابني.

ال ميكن أن أصفق للظلم، وحتام ال ميكن أن أحب الظامل

ال ميكن أن أشتم السابق من أجل أن يطمنئ القادم

لو اعتدى أحد عىل أجدادي أخنقه

لكنك ال تستطيع خنقه

عىل األقل أطرده من جانبي

ال أمتلق خلف ثالثة ونصف من عدميي األصل

أما الظلم فمن أجل الحق ال ميكن أن أعبده

أنا عاشق لالستقالل منذ والديت

التوليب الذهبية مل تقيدين



376

إن كنت وديعا من قال إنني غنم طائع

رمبا عنقي ينقطع لكن ال ميكن فرمه

إن رأيت جرحا نازفا يحرتق كبدي

لتخفيف الجرح أتلقى السياط والركالت

ال أقول يا رجل ال تبال أنا أبايل

أدوس وأداس لكنني أرفع الحق عاليا

أنا خصم للظامل لكنني أحب املظلوم

هل هذا معنى الرجعية يف لهجتكم؟

وهكذا تنقلنا املقارنة بني عاصم وخالوق إىل االشتياق للشباب. أعلم أنكم شباب تسريون عىل خطى عاصم. وأود 
التأكيد لكم أننا سنسلمكم مستقبلنا أمانة بكل ارتياح وطأمنينة.

يوهموننا أن كونهم عساكرا لدول أخرى يعترب تقدما 

أحبايئ الشباب،

اليوم لدينا جالية كبرية حول العامل تقارب 6 ماليني و500 ألف شخص غالبيتهم يف الدول األوروبية. بينهم أشخاص 
كثريون حققوا نجاحات كبرية يف دنيا األعامل والسينام واملجاالت األكادميية والسياسية واألدبية والتجارية واإلعالمية. 
الذي حقق نجاحا كبريا وأثلج صدورنا  الربوفيسور عزيز سانجار  الكبري  املثال ال الحرص هناك أستاذنا  فعىل سبيل 
ونجاحات  إنجازات  يحققون  الذين  مواطنينا  بكافة  نفتخر  إننا  عام 2015.  الكيمياء  يف  نوبل  جائزة  بحصوله عىل 
ويتمسكون بهويتهم الرتكية، دون أن ننظر إىل هويتهم السياسية أو أيدلوجيتهم أو لغتهم أو دينهم أو مرشبهم. 

ونعترب نجاحاتهم يف أي مجال نجاحا لنا مهام كان البلد الذي يقيمون فيه.

ولكن مع األسف هناك البعض الذين يعادون بلدهم من أجل الخنوع وإظهار التبعية لآلخرين. ونتابع بكل حزن وأىس 
عددا من هؤالء العبيد فاقدي الوعي الذين يعتربون العداء لرتكيا وللشعب الرتيك وظيفة لهم. عىل األقل األجانب عندما 
يعطون آراءهم بشأن بالدنا يحرتمون بعض املبادئ إاّل أن أولئك العبيد ينرشون األكاذيب واالفرتاءات ضد بلدهم تركيا 
أنهم بكونهم  لبالدهم. ويوهموننا  أنفسهم ماهرين وهم يرددون عبارات االستحقار واإلهانة  بال هوادة. ويعتربون 
عساكر لدول أخرى أن هذا يعترب دورا إعالميا أو أكادمييا أو تقدما. هم يرون أن تنظيم حمالت عرب مواقع التواصل 
االجتامعي ضد تركيا وإطالق االفرتاءات والكذب عرب الصفحات املزيفة يف املواقع، يرونه معارضة. هؤالء األذلة لسيدهم 
وللمتغطرسني وللمتعجرفني ألمتهم ليس لهم إال وظيفة واحدة وهي خدمة الغري. والحالة الروحية التي ميرون بها هي 
متالزمة "بدون وطن". وهذا هو سبب أنهم يسعدون لنجاحات الغري وال يفرحون إلنجازات ونجاحات بلدهم وشعبهم.
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زعم شخص اليوم يف "تشاتام هاوس" يعترب نفسه إعالميا أن 254 صحفيا مسجونون يف تركيا. كل هذا كذب وافرتاء. 
املسجونون ليسوا صحفيني فقد أعطتهم التنظيامت اإلرهابية بطاقات صحفية. هؤالء ليسوا صحفيني. إنهم إرهابيون 
وسارقو بنوك وقتلة. هذا الشخص الذي يزعم أنه صحفي يسألني اليوم "كيف نأيت إىل مثل هذه دولة". هم مثل 
اللصوص الذين اقتحموا بيوتنا ويحاولون الضغط علينا. هم ال يعرفون تركيا أبدا. أقول له تفضل كن ضيفي يف تركيا. 

إنهم يبذلون كل ما يف وسعهم من أجل إظهار أن تركيا ليست بلدا يصلح للعيش.

وهذا هو السبب الرئيس يف ابتعادهم عن اإلنسانية وتربئتهم التنظيم اإلرهايب وتربئة العنارص املنحطة لتنظيم غولن 
اإلرهايب الذين تسببوا يف استشهاد 251 من مواطنينا. وذلك ألن هذا القطاع من الناس مل يبق لهم أي رابط مع بلدنا 
وأمتنا. نحن فقط نشفق عىل هذه النوعية من الناس الذين يدينون مبا وصلوا له من مراكز وحصلوا عليه من شهرة 
واهتامم من بعض الدول، إىل عدائهم لبالدهم. ألنهم مساكني ضحوا بإرادتهم وشخصياتهم من أجل حساباتهم يف 
البنوك. ولكنهم بخيانتهم هذه ليس لهم أي قيمة ال يف أعني أمتنا وال يف أعني من يسعون إىل الظهور أمامهم بشكل 

جميل، ولن يكون لهم قيمة يف يوم من األيام.

أحبايئ الشباب،

املثال اليسء ال يعترب مثاال. لن نسمح للعدد القليل ممن يفتقرون إىل الشخصية ليصبحوا مثاال لنا أو أن يشغلونا أو 
يتلفظوا بأي قول ضد بلدنا وضد أمتنا. أنتم الشباب يقع عليكم دور مهم يف متثيل تركيا والتعريف بها خارج البالد. 
حتام لن نرتك امليادين هنا ملنسويب "غولن" و"يب يك يك" وللخونة وألصحاب الفكر املنحرف وللمنحطني. ال تنسوا أبدا 

أن الحقائق هي أفضل ترياق لألكاذيب. ليس هناك أي أكذوبة ال تتمكن شمس الحقيقية من إذابتها.

نحن اآلن ننشئ مسجدا جميال يف كامربيدج. ومبشيئة الله ستنتهي أعامل بنائه خالل وقت قريب.

عىل شبابنا أن يكونوا رائدين يف كل مجال يخوضونه

االجتامعية  والعلوم  والحقوق  اإلعالم  مجاالت  يف  العلمي  تحصيلهم  أجل  من  جاءوا  الذي  شبابنا  فإن  بدون شك، 
ال سيام الذين قدموا بدعم من قناة "يت آر يت" ووكالة األناضول، يقع عىل عاتقهم مسؤولية كبرية يف تلك النقطة 
مقارنة مع الطالب اآلخرين. وإضافة لهذا فإن هناك العديد من الفرص أمام الجميع وذلك يف وسط تنوعت فيه 
أساليب الصحافة جراء تقنيات التواصل االجتامعي. العديد من األشخاص الذين ال يدرسون يف كليات اإلعالم أو ليس 
لهم عالقة باإلعالم ال من قريب وال من بعيد، يتمكنون عرب مدوناتهم وتغريداتهم وصفحاتهم عىل مواقع التواصل 
التي تعمل منذ قرون طويلة. يجب عىل شبابنا أن يكونوا رائدين  العريقة  األنباء  االجتامعي من مقارعة وكاالت 

ومتفوقني ويسعون العتالء القمة يف املجاالت التي يدرسون فيها.

أنتم أيها الشباب الذين تحصلون عىل دعم من أمتنا التي تقدم لكم جزءا من رزقها، يقع عىل عاتقكم مسؤولية كبرية 
جدا. أمتنا تتمنى منكم أن تصبحوا رائدين يف مجاالتكم وتقوموا بدراسات أكادميية وتنظموا فعاليات ثقافية وغري 
ذلك من األنشطة. وهذا هو اليشء الوحيد الذي ينتظره منكم املزارع يف جوروم وعامل املنجم يف زونغولداك وبائع 
السمك يف طرابزون والجندي يف شريناق والرشطي يف هاطاي وذلك مقابل تضحياتهم التي يقدمونها من أجل أن 
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تتمكنوا من الحصول عىل تعليمكم هنا. أمهاتكم وآباؤكم ومئات ماليني املظلومني واملضطهدين الذي علقوا آمالهم 
عليكم يدعون لكم بالنجاح ويذرفون الدموع من أجلكم.

أحبايئ الشباب،

كام تعلمون أمامنا انتخابات حرجة يف املرحلة املقبلة. الشعب قطع خطوة تاريخية عرب تأييده لتغيري نظام الحكم 
يف البالد عرب استفتاء 16 أبريل/ نيسان العام املايض. ويف 24 يونيو/ حزيران نسعى للبدء يف تطبيق النظام الجديد. 
وكام هو معروف أنه قبل أي انتخابات تتعرض تركيا لحملة أخبار تضليلية. ويف الفرتة املاضية ازدادت هذه الحمالت 
عن قصد وأخذت طابعا بشعا. كام أن الدول األوروبية التي تسمح للمنظامت اإلرهابية بالتحرك بحرية، متنعنا من 
القيام بحمالتنا االنتخابية وذلك مبا ال يتناسب نهائيا مع الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحريات. هم ال يعلمون أنه 
ال ميكن وضع املوانع والحواجز والسدود بني األفئدة. تربطنا بأمتنا طرق ال ميكن رؤيتها ومتر من القلب إىل القلب 

ومن الفؤاد إىل الفؤاد.

وأذننا  الحادة  القوي وعيننا  العاملني هنا ميثل صوتنا  فرد من  فرد من طالبنا وكل  مواطنينا وكل  فرد من  إن كل 
الصاغية. أرجو من ماليني إخوتنا يف كافة أنحاء العامل ال سيام يف الدول األوروبية أن يرشحوا للجميع القضية املحقة 
لرتكيا. ليس لدي أدىن شك أنكم تستطيعون إقناع الشعوب هنا رغم ما تقوله إدارات هذه الدول. وأثق مبقدرتكم عىل 
إقناع مواطنينا أوال ثم إقناع شعوب هذه الدول التي تعيشون فيها. ال تنسوا أنكم أساس استقاللنا وضامن مستقبلنا. 

وال يليق بشبابنا صفات الفشل والتعب وامللل والسأم والرتاجع.

نحن أحفاد أجدادنا الذين حددوا وجهة للعامل وحكموا العامل بالعدل ملدة قرون طويلة. نحن أحفاد السلطان فاتح 
الذي قام بتسيري السفن فوق األرض خالل فتحه مدينة إسطنبول وهو ما زال يف الحادية والعرشين من عمره فقط. 
نحن منسوبو أمة أصيلة نقشت كلمة "ال ميكن تجاوز جناق قلعة" يف التاريخ رغم ضعف اإلمكانات وعدم امتالك 
أي يشء. وفق مفاهيمنا "اإلميان والعزمية يخرجا الحليب من املاعز الذكر". ما يثقب الرخام ليس قوة املاء بل تواصل 
تدفق القطرات. ليس هناك أي عائق يتمكن من الوقوف يف وجه االنضباط والصرب والجهد. يكفي أن نؤمن ونجتهد 

ونقدم التضحيات من أجل أن نصل إىل أهدافنا وأحالمنا. والباقي يأيت مبشيئة الله عز وجل.

قبل أن أختم كلمتي هذه أود أن أهنئكم بشهر رمضان املبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. 
تقبل الله صيامكم وقيامكم وعباداتكم التي تؤدونها يف هذا الشهر الفضيل. فتح الله عليكم ودمتم ساملني.
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تجمع جامهريي بعنوان "اللعنة عىل الظلم والدعم للقدس"، يني قايب – إسطنبول – 18 مايو/أيار 2018

يجب عىل املسلمني الوقوف بقلب واحد ضد الظلم

بسم الله الرحمن الرحيم

أتوجه بالتحية بكل مشاعري القلبية إىل كافة إخويت املتواجدين يف ميدان يني قايب بإسطنبول والذين ميثلون صوت 
القدس.  أجل  واملتصاعد غضبها من  القدس  أجل  أفئدتهم من  واملحرتقة  القدس  أجل  قلوبهم من  النابضة  املاليني 
وأستثمر مناسبة االجتامع الطارئ ملنظمة التعاون اإلسالمي لتوجيه التحية واملحبة إىل ضيوفنا الكرام الذين رشفوا 

بالدنا بحضورهم.

كام أوجه التحية إىل كافة ممثيل األحزاب السياسية املشاركني يف تجمعنا الجامهريي ال سيام رئيس حزب الحركة 
القومية الذي قال "قضية القدس قضيتنا جميعا"، ورئيس حزب الوحدة الكبري. ومن إسطنبول أبعث سالمي إىل جميع 
املتابعني عرب وسائل اإلعالم يف البالد ويف املنطقة وكافة أنحاء العامل. كام أوجه تحيايت إىل جميع إخويت يف مكة التي 
متتلك قلوبنا ويف املدينة أمانة الرسول صىل الله عليه وسلم وإخويت يف القدس ويف غزة ذاريف الدمع وجريحي القلب 
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والصامدين رغم حدادهم عىل الشهداء، وأتوجه بتحية خاصة إىل إخويت الفلسطينيني الذي يكافحون الظلم اإلرسائييل 
بقوة إميانهم فقط وال يشء غريه. وأدعو بالرحمة للشهداء الذين سقطوا إثر غدر وظلم وهم يدافعون عن معتقداتهم 
وأوطانهم. وأمتنى الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا يف هذا النضال املبارك. وأقدم شكري إىل الشعب الفلسطيني 

الذي يقوم مبهمة حامية كرامة اإلنسانية واملسلمني.

إخويت،

القدس ليست مجردة مدينة. القدس رمز واختبار. القدس قبلة. إن مل نتمكن من حامية قبلتنا األوىل فلن نستطيع 
التطلع بأمان إىل مستقبل قبلتنا األخرية. أريد أن أتحدث برصاحة، العامل اإلسالمي فشل يف اختبار القدس. وليس العامل 

اإلسالمي فقط بل اإلنسانية بأرسها فشلت يف اختبار القدس. وكام يقول شاعرنا الراحل:

"احتلوا القدس التي يف قلوبنا أوال، نحن خرسنا الحرب يف أنفسنا أوال".

فلتحيا جهنم ما دام الظاملون

نحن كمسلمني، منذ أن أصبحت القدس التي يف قلوبنا محتلة، مل نعد قادرين عىل مواجهة الظلم اإلرسائييل كام 
يجب. الدولة العثامنية أدارت القدس عىل مدار 4 قرون كمدينة للسالم واألمان للمسلمني وكافة منسويب األديان 
األخرى أيضا. واضطرت الدولة العثامنية التي كانت تقف خالل الحرب العاملية األوىل بجانب الطرف الخارس، إىل 
ترك القدس وغريها من املناطق. ومنذ ذلك اليوم مل تر القدس األمان. وتفككت البنية التي كانت تحرتم كافة األديان. 

ودخلت املقدسات اإلسالمية واملسيحية تحت الخطر اإلرسائييل.

وكام قال الشاعر:

أيتها القدس، أيتها املدينة الحزينة

يا من سالت من عيونها الدموع الضخمة

من سيوقف األعداء

يا من تم غزوها يا لؤلؤة األديان

من سيمسح الدماء من عىل جدرانك

منذ ذلك اليوم مل مُتسح الدماء من عىل جدران القدس ومن عىل أرض فلسطني.

القرار مل  مبوجب قرار األمم املتحدة عام 1947 القدس كانت ستصبح مدينة دولية ذات وضع خاص. إال أن هذا 
ينتج عنه سوى ترسيع احتالل إرسائيل والتصفية القرسية لسكان املنطقة الذين يعيشون فيها منذ آالف السنني. كام 
أن األمم املتحدة الذي ظلت صامتة أمام احتالل القدس عام 1967، أصبحت رشيكة يف األعامل العدائية والظاملة 
وغري القانونية وغري األخالقية ومنعدمة الضمري التي قامت بها إرسائيل، وذلك عرب وقوفها متفرجة دون تدخل. هل 



381

تفهمون اآلن ملاذا قلت إن "العامل أكرب من خمسة". ال ميكن أن تروا شيئا غري الظلم يف هذه الدنيا املحكومة بكلمة 
تخرج من بني شفتي الواليات املتحدة األمريكية. لذلك ماذا نقول، نقول "فلتحيا جهنم ما دام الظاملون" واليوم عرب 

الخطوة التي قامت بها الواليات املتحدة تلقت رشعية األمم املتحدة املهرتئة رضبة جديدة.

اليهود بعد مرور عامني عىل احتالل إرسائيل  النار يف املسجد األقىص من قبل مجموعة من  كام أن حادثة إرضام 
ملدينة القدس، كان ينبغي أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعري. إاّل أن هذه الكارثة أيضا مل تكن كافية للمسلمني 
الستعادة توازنهم. أنا أفصل بني الصهيونيني واليهود. إن نضالنا الحقيقي ضد الصهيونيني. عداء الصهاينة للمسلمني 
ال ميكن غفرانه. رئيس الوزراء اإلرسائييل آنذاك يقول "اعتقدت أن املسلمني سيتدفقون من كافة النواحي، مل أمتكن 
من النوم حتى الصباح، لكن بزغ الفجر ومل يحدث شيئا، فهمت وقتها أن بإمكاننا فعل أي يشء". إنه مؤمل لكن هذا 

حالنا. أحد الشعراء يصف حالنا فيقول:

رأيت املسجد األقىص يف حلمي

كان كالطفل وكان يبيك

وصلت إليه ووضعت جبيني عىل عتبته

كأن خرير ماء نهر من تحت األرض

عيوين تنتظر واقفة يف الطرق

صوت يسأل أين إخويت

القبلة األوىل للنبي األعظم

هل نساها الجميع يا ترى

ألسنتنا مل تنَس املسجد األقىص والقدس وفلسطني، لكن الواضح أننا مل نكن سوى متفرجني مكبيل األيدي.

القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الظامل عديم األخالق

إخويت،

إرسائيل تقوم مبا يحلو لها منذ عام 1947. واليوم أيضا تواصل طريقها بتهور. وبالقرار الذي اتخذته الواليات املتحدة 
بشكل  األقىص  املسجد  بأحذيتهم  املتطرفون  اليهود  يدنس  كام  القدس.  أخرى عىل حرمة  مرة  التطاول  تم  مؤخرا 
مكثف. والحرم اإلبراهيمي يف الخليل ما زال تحت االحتالل. ونحن املسلمني ال نقوم بأي يشء وال نستطيع أن نقوم 
لألمن  ديارا  القدس  املسلمون  األمثلة كيف جعل  العديد من  أمامنا  يوجد  أنه  والتنديد. مع  الشجب  بيشء سوى 
واألمان. سيدنا عمر بن الخطاب فتح القدس دون أن تسيل قطرة دم واحدة. لكن كان خلف سيدنا عمر جيش ضخم 
الصليبيون جيشا جرارا بقوامة 600 ألف شخص وأرادوا  جاهز للتضحية بروحه من أجل ذلك. وبعد قرون جمع 
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التوجه نحو القدس، لكنهم وبرغم ما قاموا به من وحشية ومجازر مل ينجح إال 100 ألف شخص منهم يف تجاوز جبال 
طوروس. كان يف مواجهتهم سادة الدولة السلجوقية الذي مل يهابوا عدد الصليبيني الضخم وال قوتهم. وعندما وصل 
الجيش املتبقي من الصليبيني إىل القدس ودخلوها قاموا بقتل الجميع ومل يرتكوا مسلام أو يهوديا عىل قيد الحياة. 
أما القائد صالح الدين األيويب عندما أعاد فتح املدينة وهب الحرية لجميع الذين استسلموا منهم. القائد الذي "كان 
يعترب نومه يف بيته ذال بينام يقع املسجد األقىص يف األرس" أصبح رمزا لإلميان والشجاعة ومقاومة الظلم. وشهدت 
املنطقة أحداثا متشابهة خالل الحمالت الصليبية املتعاقبة. الصليبيون يسعون للتوجه إىل القدس عرب القتل والظلم 

والوحشية، فيام يدافع املسلمون عن املدينة دون التسبب بأي رضر لألبرياء.

وكانت "جناق قلعة" املثال األخري لهذه املوجة من االعتداءات. حاولوا جاهدين إغالق أفقنا عرب الجدران املصفحة 
بالحديد الصلب، لكن مبشيئة الله نجحت أمتنا من خالل إميانها يف التصدي لهذه االعتداءات.

ألفت انتباهكم يف جميع هذه األمثلة إىل أنه عندما كان الظاملون يعتدون بكل قوتهم، مل يكتِف املسلمون بالدعاء 
وذرف الدموع. بل قالوا "الرىض بالظلم ظلم" ومل يخشوا قوة األعداء أو عدتهم وعتادهم، ووثقوا بوعد الله وقاتلوا 
بكافة إمكاناتهم وكل ما أوتوا من قوة. إن من املؤكد أن يكون النرص حليف النضال بالقلوب واأليدي واألرواح وكل ما 
أويت من قوة. لو تساءلنا اليوم ماذا ينقصنا؟، سرنى ذلك. لن نتمكن من الوقوف يف وجه الظامل طاملا أننا مل نستخدم 
قوة أيدينا وقلوبنا إىل جانب دموعنا ودعائنا. ألن الظامل الذي يرضب القوانني والحقوق بعرض الحائط ال يفهم لغة 
النصيحة واللسان والقول. إن الظامل عديم األخالق الذي يحّول الخوف بداخله إىل عنف وظلم ويزيده يوما بعد يوم 
ال يفهم إاّل لغة القوة. ولو اتحد العامل واتحد املسلمون ضد هذا الظامل ووقفوا يدا واحدة يف وجهه صدقوين لن تكفي 

قوة اللوبيات التي تعتمد عليها إرسائيل. شاعر االستقالل لدينا عاكف يصف أحوالنا التي منر بها بالقول:

من نومك املتواصل منذ سنوات وقرون

انهض ودمر واحرق الظلامت التي حولك

انظر الساموات مستيقظة واألرض مستيقظة

النوم يف وقت استيقاظ العامل مهزلة

آآآه أنت املربر لهذا الهوان

يا من يهتم بالجهل األمة جاءت إليك

وضعتها يف حال مل يبَق له دين وال رشف

يا كابوسا وضع عىل صدر اإلسالم

يا من تُعترب الخصم الحقيقي يجب قتلك أوال

أنت الذي أعليت شأن األعداء بيننا

إن إخراج العامل اإلسالمي من هذه الحالة التي يعيش فيها دين عىل رقبتنا جميعا
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تعالوا بقوة القدس يف أقدامنا نسري معا ضد هذا الظلم

إخويت،

يف الحقيقة إن أهم من تقع عليهم هذه املهمة اليوم هم املسلمون. يف البداية علينا أن نحقق الوحدة والتضامن 
الخالفات  كبرية وقوية  أقولها برصاحة، كم هي  الظامل.  أمام  الوقوف بشكل قوي صامدين  أجل  بيننا من  واألخوة 
وجبناء  ضعفاء  املسلمون  متاما  العكس  وعىل  البعض،  بعضهم  يتحملون  ال  املسلمني،  بني  واالشتباكات  والنزاعات 

ورعاديد أمام خصومهم. حتى أننا نفشل يف القضاء عىل املنظامت اإلرهابية التي اقتحمت داخلنا.

يف منطقتنا ما يسمى مبرشوع تنظيم داعش اإلرهايب. أسألكم: هذا التنظيم أسال دماء من؟ ومارس االضطهاد ضد 
من؟ وملن املدن التي دمرها؟ هذا التنظيم مل يُسل إاّل دماء املسلمني. هذا التنظيم مل يظلم إاّل املسلمني. هذا التنظيم 
مل يعتِد إاّل عىل مرياث املسلمني. القوى التي اتخذت مكافحة هذا التنظيم ذريعة لها وجاءت من كافة أنحاء العامل 
تخدم  و"غولن"  يك"  يك  و"يب  حرام"  و"بوكو  "القاعدة"  مثل  اإلرهابية  والتنظيامت  مناطقنا.  احتلت  األصل  يف  هي 
نفس األهداف أيضا. كام هو واضح لنا أن الهدف الوحيد لهذه التنظيامت هو إضعاف وحدة وقوة املسلمني وتدمري 
مؤسسات الدول اإلسالمية وإعداد املنطقة الحتالل جديد. إن كانت حرمة القدس تدنس بهذه السهولة   وأرواح ودماء 
إخوتنا الفلسطينيني تهدر بهذه السهولة فإن السبب الحقيقي وراء ذلك هو نفسه ما تسعى له التنظيامت اإلرهابية.

إن التواجد داخل الدائرة اإلسالمية وحمل صفات املسلمني ليس باألمر السهل. كام أن عىل كل شخص يقول "أنا 
الله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع  الرسول صىل  مسلم" أن يعي ويفهم حديث 
فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان". أنتم تعلمون حال املسلمني اليوم، لنرتك تغيري املنكر باليد 

فنحن مل نقدر أكرث من مرة عىل اتخاذ موقف مشرتك حتى بلساننا. أما القلوب فالله أعلم بها.

إن قضية القدس تجسد حقيقة الغفلة التي مير بها املسلمون اليوم. أنا أتساءل لو وضعنا الفلسطينيني الذين يدافعون 
عن أرضهم ضد االعتداءات اإلرسائيلية عىل أراضيهم جانبا، يا ترى أين املسلمني الذين يسعون إىل تغيري املنكر باليد؟ 
إن حال معظم املسلمني العاجزة ألسنتهم عن الكالم والذين يحّجمون قضية القدس يف القلوب فقط، يضعنا وجها 

لوجه أمام إمياننا الضعيف. ويف هذا الخصوص شاعرنا يقدم وصفا جميال بالقول:

ِعش جبل الطور

لتعلم أين القدس

أنا أحمل القدس كساعة يف يدي

وإن مل يتم معايرتها عىل القدس

ستضيع وقتك هباء

كأنك متسك ثلجا
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وعينك ال ترى شيئا

تعال

كن أما

ألن األم

تصنع من الطفل قدسا

وإن كان الرجل أبا

تحيا القدس يف داخله وتنتعش

رس يا أخي

فلتأِت قوة القدس إىل أقدامك

نعم، تعالوا بقوة القدس يف أقدامنا نسري معا ضد هذا الظلم.

إن فقدان األمل ال يليق باملسلمني. الله سبحانه وتعاىل برشنا: "وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني". 

يجب علينا أن نكون عىل قدر املسؤولية لتليق بنا هذه البرشى اإللهية. ولهذا نقول لكل املسلمني تعالوا لنتحد ونقف 

ضد الظامل ونصبح يدا واحدة وقلبا واحدا. إن اليوم الذي نتمكن فيه من التغلب عىل الغفلة بيننا هو اليوم الذي 

سننجح فيه يف دب الرعب يف قلوب الظاملني. مبشيئة الله ستكون القدس وسيلة لخالص كافة املسلمني. أنا عىل يقني 

أننا سنزيح الرتاب من فوقنا وسنقف بجانب القدس.

القدس التي عرج الرسول الكريم منها إىل السامء والتي تعترب مرياث سيدنا عمر والقائد صالح الدين األيويب لن نرتكها 

لوحدها. إخوتنا الفلسطينيون قاموا مبهمتهم طوال الفرتة املاضية. واآلن جاء الدور علينا نحن املسلمني الذين نشكل 

مليار و700 ألف مسلم لنستلم راية املناوبة من أجل حامية القدس. هل نحن جاهزون الستالم الراية؟

الواليات املتحدة ال تحل املشاكل بل تصنعها

إخويت،

حقوق  واغتصاب  األقىص  املسجد  حرمة  وانتهاك  القدس  احتالل  نقبل  لن  أننا  أخرى  مرة  املناسبة  هذه  يف  أؤكد 

الفلسطينيني. إن الواليات املتحدة األمريكية بقرار نقل سفارتها يف إرسائيل إىل مدينة القدس تؤكد مرة أخرى مبا ال 

يدع مجاال للشك أنها طرف وليست وسيطا يف املنطقة. إن الواليات املتحدة أكدت مرة أخرى أنها ال تسعى لحل 

التنفيذية لألمم املتحدة بسبب  املشاكل بل تحاول صنعها يف املنطقة. كام أصبح مجلس األمن الذي يعترب الجهة 

الواليات املتحدة عاجزا عن اتخاذ أي قرار بشأن إرسائيل. أما قرارات الجمعية العمومية لألمم املتحدة التي اتخذتها 
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املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  قرار  نعرف من سيدعم  أن  املهم  بها. واآلن من  تعرتف  فإرسائيل ال  عام 1947 
بشأن القدس. وتركيا كرئيس للدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي وجهت دعوة للدول األعضاء إىل اجتامع طارئ 

ومبشيئة الله سنبدأ االجتامع بعد هذا التجمع الجامهريي.

إن املجزرة األخرية تؤكد أن األوضاع يف املنطقة وصلت إىل مرحلة ال ميكن حلها بقرارات تبقى حربا عىل الورق. وطاملا 
مل يتم وقف إرهاب الدولة التي متارسه إرسائيل، فإن العامل بأرسه سيتجه إىل نقطة لن يشعر أحد باألمان فيها. لذلك 
جاء الوقت لتضع األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي وكافة املنظامت الدولية وحتى جميع الدول حدا للظلم 
اإلرسائييل وتقف فعليا يف وجهه. ونحن من هنا من ميدان يني قايب يف إسطنبول ندعو كافة املسلمني واإلنسانية أن 
يتحركوا ضد من يرغب يف جر املنطقة والعامل إىل الكوارث. إن النظام العاملي الذي ال يقف بجانب املظلوم محكوم عليه 
أن يصبح ألعوبة يف يد الظاملني. وأنا أؤمن أنه ال يوجد أي دولة أو منظمة عاملية تقبل أن تكون ألعوبة يف يد إرسائيل.

نحن املسلمني واملسيحيون واليهود العقالء سنكافح يدا بيد ضد سعي اليهود املتطرفني إىل تدمري القدس املدينة التي 
تعترب مكانا مقدسا لكافة األديان. كام ندعو الشعب اإلرسائييل إىل التحرك ضد الكوارث التي تجره إليها حكومته. 
الذي مورس عليهم. كام أعتقد أن الشعب  الظلم  الهولوكوست أن متارس دولتهم نفس  أاّل يرىض مضطهدو  وآمل 
األمرييك مل يحصل عىل املعلومات الكافية حول تداعيات قرار نقل السفارة. ومن املؤكد أن الخطوات التي تقوم بها 
اإلدارة األمريكية لدعم دولة اإلرهاب إرسائيل واملنظامت اإلرهابية األخرى، حتام سيعود ويرضب أمريكا يوما ما. 

وبهذه املناسبة أدعو الشعب األمرييك إىل رفع صوته عاليا ضد األخطاء التي تقوم بها إدارته.

الدبلوماسية  القنوات  تفعيل  تركيا عرب  إن  املنطقة.  به نحن أصحاب وسكان هذه  ما سنقوم  اآلن هو  األهم  لكن 
والخطوات العملية التي اتخذتها أثبتت موقفها بوضوح بشأن القضية الفلسطينية. وعقب األحداث األخرية أثبتنا 
أنا شخصيا أكرث  الدول مستهدفة من قبل إرسائيل وأن أصبح  أكرث  موقفنا بشكل واضح ورصيح. وأن تصبح تركيا 

الزعامء املستهدفني من قبل إرسائيل دليل عىل أن موقف تركيا كان صحيحا وأحدث تأثريا كبريا.

إننا كأجدادنا أمة ال تتأخر عن الدفاع عن مقدساتها حتى لو كلفها هذا األمر أرواحها. وأثبتنا ذلك بأمثلة فعلية خالل 
محاولة االنقالب الفاشلة يف 15 يوليو/متوز وخالل عملياتنا العسكرية يف سوريا. إن قضية القدس مهمة لنا بنفس 
الدرجة. وريادة العامل اإلسالمي يف هذا الشأن رشف عظيم لنا. وسنواصل كفاحنا حتى نعيد إرسائيل عن الخطوات 

الخاطئة التي قامت بها وحتى تدفع مثن دماء األبرياء التي أهدرتها.

تحرير األرايض الفلسطينية قريب إن شاء الله

من هنا أؤكد مرة أخرى استمرار دعمنا إلخوتنا الفلسطينيني الذين يقاومون الظلم اإلرسائييل. ويف الوقت نفسه ندعو 
املسلمني يف كافة أنحاء املعمورة إىل االستيقاظ والصحوة ونفض الغبار والوقوف يف وجه الظلم. وندعوهم إىل التحرك 

ضد الظلم والتمرد وضد الخطر الكبري الذي يهدد اإلنسانية.

لقد دعونا إىل اجتامع طارئ ملنظمة التعاون اإلسالمي. وبعد قليل سنبدأ هذا االجتامع. وسنتخذ قرارا وسنعلنه يف 
البيان الختامي للقمة مساء اليوم.
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وبهذه املناسبة أدعو الجميع إىل املشاركة يف حمالت الدعم وتقديم املساعدات إىل الفلسطينيني التي ستبدأ يف الدول 
األعضاء للمنظمة. ومبشيئة الله، األيام التي سيصل فيها الفلسطينيون إىل الحرية واألمن واألمان قريبة.

الذي  بالعهد  والوفاء  للدعم  اإلعالم  وسائل  عرب  يتابعوننا  الذين  إخوتنا  ولكافة  لسعادتكم  الجزيل  شكري  وأقدم 
أظهرمتوه يف هذا الشأن.

قبل أن أختم كلمتي هذه أود أن أهنئكم بشهر رمضان املبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. 
وأدعو الله أن يجعل هذه األيام املباركة وسيلة للسالم واملحبة واألمن والسالمة إلخوتنا يف كافة أنحاء العامل من سوريا 

حتى اليمن ومن أراكان حتى إفريقيا، ال سيام إخوتنا يف القدس.

كام أوجه شكري إىل السيد دولت بهجه يل رئيس حزب الحركة القومية والسيد مصطفى دستجي رئيس حزب الوحدة 
الكربى ورئيس الربملان والسيد رئيس الوزراء وكافة أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي وجميع الضيوف.

وأخريا أحييكم بكل محبة، كان الله يف عونكم، ودمتم ساملني.
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القمة الطارئة ملنظمة التعاون اإلسالمي – إسطنبول – 18 مايو/ أيار 2018

ما تقوم به إرسائيل تخريب ووحشية وإرهاب دولة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات املوقرون، السيد األمني العام، ضيوفنا الكرام، إخويت األعزاء، السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته.

أحييكم من كل قلبي مبودة ورحمة. كام أحيي بكل حب أيضا أصدقاء القدس يف كافة بقاع األرض والذين تخفق 
قلوبهم مبحبة القدس مثلنا. أهال بكم يف مدينة إسطنبول رفيقة القدس وقريبتها وشقيقة قدرها.

يف بداية كلمتي أود أن أهنئكم بقدوم شهر رمضان الكريم وأمتنى أن يجلب هذا الشهر الفضيل الخري واملحبة لكافة 
لنا مرحلة استثنائية وواسعة لنسيان الخصومات ووضع الخالفات عىل  الفضيل ميثل  العامل اإلسالمي. شهر رمضان 
جانب ولتقوية روابط األخّوة والوحدة والتضامن. أقدم شكري لكم جميعا عىل أخّوتكم واهتاممكم بالحدث يا من 
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أتيتم من كافة أنحاء العامل إىل إسطنبول من أجل التعبري عن تضامنكم بشكل يتناسب مع روح الشهر الكريم. ضيوفنا 
األعزاء من مختلف أنحاء العامل اإلسالمي إن رؤيتكم هنا بيننا سيعطي قوة وشجاعة لعشاق مدينة القدس وعىل 

رأسهم إخوتنا الفلسطينيني.

القدس  ملدينة  والتاريخية  والقانونية  الحقوقية  الوضعية  الوحشية عىل  االعتداءات  إثر  إسطنبول  يف  اليوم  نجتمع 
التي تعترب القبلة األوىل لنا وقرة أعيننا. أمتنى أن يجلب هذا االجتامع التاريخي والقرارات التي سنتخذها فيه الخري 
عىل القدس وكافة الفلسطينيني. ويف هذه املناسبة أود أن أقدم شكري الخاص لكم ألنكم حرضتم إىل هنا مستجيبني 

لدعويت التي وجهتها لكم قبل 3 أيام كرئيس للدورة الحالية للقمة.

إن تحركنا اليوم من أجل الفلسطينيني الذين قتلوا من قبل قطاع الطرق اإلرسائيليني يؤكد للعامل أن اإلنسانية مل متت. 
وإن وقوفنا بجانب القدس اليوم يعترب وقوفا مع السالم واإلنسانية. ألن القدس رشف املسلمني وعزتهم وكرامتهم. إن 
القدس ذاكرة املسلمني وتراثهم املشرتك. كام أن القدس تعترب البلدة املقدسة لألديان الساموية الثالثة. إن االعتداء 
اليوم ال نقف فقط يف وجه محاوالت  القيم املقدسة. وإننا يف اجتامعنا  القدس يعترب اعتداء عىل كافة هذه  عىل 
احتالل القدس بل نتمسك بنموذج التعايش املشرتك لألديان الساموية الثالثة. اليوم نقول "قف" ملن يريدون ملء 
منطقتنا بالدماء والدموع. كام أن يف اجتامعنا هذا نرصخ بأعىل صوتنا ونقول إن إخوتنا الفلسطينيني ليسوا لوحدهم 

يف كفاحهم ضد األعداء.

الواليات املتحدة أصبحت أسرية ملن يتغذون بالتوتر واالشتباكات

أريد مرة أخرى من الجميع أن يتذكروا حقيقة أن قضية القدس قضية جميع املسلمني. وأنها مدينة مقدسة ال ميكن 
تركها تحت رحمة دولة إرهابية يدها ملطخة بدماء عرشات اآلالف من الفلسطينيني األبرياء. املسلمون لن يرتاجعوا 
أي خطوة إىل الخلف بشأن حقوقهم يف القدس الرشقية. وكام كان 14 مايو/ أيار يوما أسودا يف تاريخ اإلنسانية، 
سيسجل التاريخ أن الجمعة 18 مايو/أيار يوم تم فيه إنقاذ رشف وكرامة اإلنسانية بجهودنا املشرتكة إن شاء الله. 
وبهذه املناسبة أود أن أقدم شكري الجزيل لكل إخويت املوجودين يف هذه الصالة ألنهم وقفوا بجانب عزة وكرامة 
القدس ووضعها التاريخي الخاص. وأنا أؤمن أن هذا املوقف ليس له أهمية للمسلمني فقط، بل أيضا للمسيحيني 
واليهود ومنسويب األديان األخرى. إن الصهيونيني هم الذين يقفون خلف األحداث التي جرت يف القدس. ومبشيئة 

الله سنعزز موقفنا هذا عرب القرارات التي سنتخذها اليوم.

إخويت األعزاء،

كام تعلمون أننا وجهنا التحذيرات الالزمة لإلدارة األمريكية قبل اتخاذ قرارها غري الرشعي بنقل سفارتها إىل القدس. 
وأبلغناهم أن هذه الخطوة ستسبب ارتفاع التوتر يف املنطقة وستؤدي إىل رصاعات جديدة. وقلنا لهم إن تحريك 
حجر واحد فقط من مكانه يف األرايض املقدسة سيولد مشاكل كبرية. كام أوضحنا لهم عدة مرات أن هذا القرار 
األحادي الذي ينتهك القوانني الدولية ويرض باألمم املتحدة لن يتسبب بأرضار للمسلمني واملسيحيني فقط بل سيرض 
باليهود أيضا. وأخربناهم أن اإلرصار عىل تطبيق هذا القرار سيحّول املنطقة إىل إقليم رصاعات وستكون الجهة املطبقة 
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للقرار هي املسؤولة عن هذه الرصاعات. ولكن مع األسف رغم كافة تحذيراتنا الصادقة مل نجد ردود فعل حقيقية 
واالشتباكات.  بالتوتر  يتغذون  أسرية ملن  األمريكية  املتحدة  الواليات  أصبحت  التحذيرات  اآلخر. ورغم  الطرف  من 
اتباع  التعاون اإلسالمي، فضلت  التي مل تأخذ بعني االعتبار وصايا وإرادة األمم املتحدة ومنظمة  اإلدارة األمريكية 

رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو واإلنجيليني املتشددين.

لقد قامت الواليات املتحدة األمريكية بنقل سفارتها يوم اإلثنني 14 مايو/ أيار إىل مدينة القدس التي تعترب عاصمة 
إخوتنا  ارتكاب مجزرة بحق  تم  اليوم  نفس  العامل. ويف  أنحاء  املتزايدة من جميع  التحذيرات  كافة  لفلسطني رغم 
الفلسطينيني بينهم  القرار. فقتلت إرسائيل بوحشية 62 شخصا من إخوتنا  الفلسطينيني الذين كانوا يحتجون ضد 
هذه  يف  وأصيب  السالح.  من  خالية  بأيٍد  االحتالل  ويقاومون  الدميقراطي  حقهم  يستخدمون  كانوا  ونساء  أطفال 
الذين  بالرحمة لكافة الشهداء  الله  بالغة الخطورة. مرة أخرى أدعو  ألفان و700 فلسطيني بينهم حاالت  املجزرة 

ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن قبلتنا األوىل مدينة القدس. كام أمتنى الشفاء العاجل إلخوتنا الجرحى.

أقولها بكل وضوح. إن ما قامت به إرسائيل قطع طرق ووحشية وإرهاب دولة. وليس هناك أي فرق بني الظلم الذي 
تعرض له اليهود قبل 75 عاما يف أوروبا والظلم الذي يتعرض له إخوتنا يف غزة هذه األيام. إن أطفال من تعرضوا 
للتعذيب يف املعسكرات خالل الحرب العاملية الثانية هم أنفسهم الذين يقومون اليوم باالعتداء عىل الفلسطينيني 
األبرياء. ليس هناك تفسريا آخرا لقتل مبتوري األطراف ذوي اإلعاقة عىل الكرايس املتحركة. كيف لنا أن نفرس إطالق 

الرصاص تجاه رضيع يبلغ من العمر 8 شهور وهو يف حضن أمه.

هل هناك عذر واحد للقتل الوحيش الذي يتعرض له األطفال والنساء واملتظاهرون الفلسطينيون األبرياء ؟ كيف 
لنا تربير جرائم إرسائيل بإسالة الدماء والدموع يف فلسطني وهي التي ال يسيل فيها إال الحليب والعسل كام وصفها 
شعراء فلسطني من أمثال محمود درويش. إن إرسائيل تقوم بتنفيذ هذه الجرائم أمام أعني كافة العامل يف الوقت 
الذي تسعى فيه إىل تربئة نفسها واتهام األبرياء الذين أهدرت دماءهم. اإلدارة اإلرسائيلية تظن أن بأكاذيبها ستنجح 
يف التغطية عىل جرامئها. إن الجرائم التي ال يتم التحقيق واملساءلة فيها أمام القانون تهيج صاحبها وتدفعه الرتكاب 
املزيد من املجازر.  إن إرسائيل تتعاىل وتتهور أكرث وأكرث ألنها مل تحاسب أمام القانون عىل سياسة العنف التي تتبعها 
تجاه الفلسطينيني منذ سنوات. وكل يوم تضيف إرسائيل مجزرة جديدة مستفيدة من صمت ودعم بعض الدول 
مايو/أيار 1948.   15 بالنكبة يف  بدأت  التي  والنفي،  الرتحيل  والضغوطات وعمليات  املجازر  تتواصل  الغربية. كام 

وسيسجل التاريخ اإلثنني املايض 14 مايو/أيار يوم نكبة جديدة.

قرار نقل السفارة األمريكية للقدس ينبئ بعمليات جديدة ضد العامل اإلسالمي

إخويت الكرام،

إن النقطة التي وصلنا لها اليوم تؤكد أن الواليات املتحدة كرّمت إرسائيل التي تخطى ظلمها ظلم النظام العنرصي 
"أبارتيد" وعاقبت الواليات املتحدة فلسطني التي أثبتت أكرث من مرة أنها تريد السالم. اإلدارة األمريكية التي مهدت 
لقد  األبرياء.  الفلسطينيني  بدماء  يدها  تلطخت  القدس  إىل  سفارتها  نقل  قرار  خالل  من  إرسائيل  ملجازر  األرضية 
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أصبحت أمريكا يف الرشق األوسط جزءا من املشكلة وليست جزءا من الحل. إن إرشاك جهات فاعلة جديدة أمر 
أسايس من أجل إكساب عملية السالم أرضية قوية وثابتة.

ويف هذا الخصوص بدأت تركيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي بالقيام بعدد من اإلجراءات 
بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. ويجب علينا مواصلة العمل مع الجانب الفلسطيني من أجل أاّل تبقى املجازر 
تجاه  وظلم  مجازر  من  به  قامت  ما  الدويل عىل  القانون  أمام  تحاسب  أن  إرسائيل  دون حساب. عىل  اإلرسائيلية 
الفلسطينيني. وسنتابع عن كثب هذا الشأن يف الجمعية العمومية لألمم املتحدة. مع األسف كافة الخطوات التي 
الجمعية  إىل  القضية  سننقل  ولكننا  األمن.  مجلس  األمرييك يف  بالفيتو  تصطدم  العدالة  إظهار  أجل  من  بها  نقوم 
العمومية لألمم املتحدة وسنحصل عىل دعم كافة الدول اإلسالمية وأصحاب الضمري. ومن أجل إخوتنا الفلسطينيني 
ستتواصل خالل شهر رمضان الفضيل حمالت الدعم وجمع املساعدات يف كافة الدول اإلسالمية ال سيام يف تركيا. 

إضافة إىل توضيح موقفنا عرب القنوات الدبلوماسية.

إننا نعي أن التنديد والغضب والرصاخ مل يوقف االحتالل والظلم اإلرسائييل يف املايض كام أنه لن يثمر عن أي فائدة 
يف املستقبل. حيث لن يأيت أحد ويقدم لنا حقوقنا عىل طبق من ذهب، فعىل املسلمني أن يأخذوا حقوقهم بأنفسهم 
وأال ينتظروا أحدا. وكام تعلمون، رغم أن املسلمني يف البوسنة وسوريا وأراكان والعديد من املناطق عىل حق إاّل أن 

املنترص هو القوى الظاملة والطاغية ألن القوة بيدها. لقد حان األوان لتغيري هذا النظام الظامل وغري العادل. 

إن قرار نقل السفارة األمريكية للقدس ينبئ بعمليات جديدة ضد العامل اإلسالمي. وإن مل نوضح موقفنا ونقوم بردود 
أفعال كافية يف هذا الخصوص، صدقوين سيحدث أسوأ من ذلك. وما سنحققه من نجاحات يف هذا الشأن سيكون 
نقطة تحّول للمسلمني. لذلك سنجتمع وسنتحد وسنوحد قوانا، مبوجب األمر اإللهي "واعتصموا بحبل الله جميعا 

وال تفرقوا".

 1967 حدود  أرايض  عىل  سيادة  وذات  مستقلة  فلسطينية  بدولة  املطالبة  عن  نرتاجع  لن  إسالمية  كدول  ونحن 
وعاصمتها القدس.

وأنا أؤمن أن كافة العامل سيأخذ رسائلنا التي ستخرج اليوم عىل محمل الجد. مرة أخرى أقدم شكري لكم ملشاركتكم 
يف االجتامع الطارئ.

ومبشيئة الله سيُحدث البيان الختامي للقمة الطارئة اليوم تأثريا كبريا يف العامل اإلسالمي وكافة أنحاء العامل.

أخريا أحييكم بكل محبة واحرتام وكان الله معكم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 الجمعية العامة العادية السادسة التحاد الدميقراطيني األتراك يف أوروبا
ساراييفو/البوسنة والهرسك – 20 مايو/ أيار 2018

 مستعدون لتسخري كافة إمكاناتنا
إذا وقع أحد مواطنينا يف مأزق بأي مكان يف العامل

أخي العزيز السيد بكر عزت بيغوفيتش، رئيس مجلس رئاسة الدولة يف البوسنة والهرسك، معايل الوزراء، السيد رئيس 
اتحاد الدميقراطيني األتراك يف أوروبا السادة مسؤولو االتحاد، إخويت األعزاء املقيمون يف أوروبا، السيدات والسادة، 

أحييكم بأرق املشاعر واملودة والشوق. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمل لكم سالم محافظاتنا الـ81، ومواطنينا الـ81 مليونا. وأتوجه إليكم بالشكر فردا فردا ملحبتكم وفرحكم وعرفانكم 
باألخوة. أمتنى أن تحمل الجمعية العامة العادية السادسة التحاد الدميقراطيني األتراك يف أوروبا الخري. كام أتوجه 
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بالشكر إىل جميع إخواننا الذين قدموا الخدمات إىل مواطنينا يف أوروبا تحت سقف اتحاد الدميقراطيني األتراك يف 
أوروبا. وأمتنى من املوىل عز وجل التوفيق ألصدقائنا املكلفني مبهام يف هذا املؤمتر.

لنا فرصة االجتامع هنا، يف فرتة فشلت فيها  أنها دميقراطية بتوفريها  البوسنة والهرسك، فعال ال قوال،  لقد أظهرت 
البلدان األوروبية الكبرية التي تدعي أنها مهد الدميقراطية، يف تجاوز االمتحان. إن الصداقة واألخوة والرفقة الحقيقية 
تظهر يف هذه األيام. لقد أثبت شعب البوسنة والهرسك، من خالل هذه الخطوة التي أقدم عليها، أن أخوتنا املمتدة 

عىل مدى عصور، متواصلة حاليّا، وستستمر يف املستقبل أيضا.

ذلك الرجل الحكيم، وجه يل نصيحة شديدة األهمية قبل يوم واحد من انتقاله إىل الرفيق األعىل. لقد قال يل: "هذه 
األرض ملك أبناء من فتحوها. فحافظ عليها يا بني طيب". مل نفكر يف أي وقت من األوقات يف البوسنة مبعزل عن 

تركيا. واصلنا هذا الطريق وسنستمر به مع البوسنة والهرسك.

إخواين،

إن أوروبا ليست مكانا جديدا بالنسبة لنا. لقد استقر أجدادنا يف أوروبا منذ ألف عام. وكان أول عمل قام به أجدادنا 
الظروف  وباستثناء  أوروبا.  يف  الداخلية  املناطق  نحو  والتقدم  البوسفور  مضيق  عبور  هو  األناضول  من  القادمون 
الدولة  انهيار  تراقيا، عقب  انسحابنا حتى  األخص. ورغم  العثامنية عىل  الدولة  دامئا وجهة  أوروبا  كانت  القاهرة، 
العثامنية، إال أننا واصلنا دامئا عالقاتنا مع أوروبا. ومع الخسائر البرشية الكبرية يف الحرب العاملية الثانية بالبلدان 
العاملة. لقد مىض عىل توجهنا إىل أوروبا  لليد  لنلبي حاجتها  األوروبية، توجهنا هذه املرة إىل أوروبا كـ"مغرتبني" 
بهدف العمل أكرث من 65 عاما. إضافة إىل املسافرين من أجل العمل، كان هناك أيضا من سافروا إىل أوروبا بسبب 
االنقالبات والضغوطات يف بلدنا. لقد انطلق الجيل األول، وهو يف مرحلة الشباب، كالسهم نحو أوروبا، ومع مرور 
الوقت أخذوا أرسهم إىل جانبهم، ورزقوا هناك بأبناء. وبعد ذلك أنجب األبناء أطفاال. وبدأ الجيل األول يتخىل عن 
مكانه للجيل الثاين والثالث وحتى الرابع. لقد كان أول املسافرين يحلمون بالعمل هناك لفرتة ثم العودة وتأسيس 
مستقبل ألنفسهم يف تركيا بواسطة ما حققوه من أرباح. ولهذا كنا نسميهم "مغرتبني". ألنهم كانوا سيعودون ذات 
يوم. بطبيعة الحال هناك من عاد. لكن جزءا كبريا منهم استقر يف أوروبا ومل يعد. ولهذا فإننا مل نعد نطلق عىل إخواننا 
املقيمني يف هذه القارة "مغرتبني"، وإمنا "أوروبيني". وأوروبا التي كنا نسميها "وطن املرارة" يف املايض، أصبحت "وطنا 

جديدا" اليوم.

حافظوا جيدا عىل دينكم ولغتكم

لقد قدم أجدادنا قبل ألف عام من آسيا الوسطى، واستوطنوا األناضول، بيد أنهم مل يقفوا عند ذلك. فقد ثبتوا 
قدما يف األناضول، وتوسعوا باألخرى يف منطقة واسعة متتد من أوروبا إىل شامل إفريقيا. ويعيش اليوم يف أوروبا 
أكرث من 6 ماليني من إخواننا الذين هاجروا من األناضول. وهناك تقديرات تشري إىل أن عدد املنحدرين من أصول 
تركية ويعيشون يف شامل إفريقيا والرشق األوسط، أكرث من 20 مليونا. إننا نعلم أن إخواننا الذين فارقناهم قبل 
مئة عام ما زالوا يواصلون حياتهم حاليا يف الكثري من املناطق من تراقيا الغربية حتى رشق أوروبا. ومنذ تلك األيام 



393

التي عربنا فيها نهر تونا بفرح كاألطفال حتى هذه األيام عشنا الكثري من األحداث. فقد تعرضنا لخسائر كبرية جدا 
خاصة يف القرنني املاضيني. ومع ذلك فإن من تبقوا هم بحد ذاتهم ثروة كبرية. ونحن عازمون عىل حامية هذه 
الرثوة التي تشكلون جزءا منها، كام نحمي أغىل ما عندنا. ومهام بذل البعض كل ما يف وسعهم من أجل التفريق 

بيننا فلن ينجحوا.

إخويت،

الواحد، وهو حزب الشعب الجمهوري، كانت هناك مساٍع  كام تعلمون، بعد تأسيس الجمهورية، يف عهد الحزب 
األناضول  التي كانت قامئة يف  الحضارات  املدرسية خالل طفولتنا  الكتب  بتاريخه. درسنا يف  الشعب  لقطع روابط 
قبل آالف األعوام، ثم انتقلنا فجأة إىل القرن العرشين. وكانت فرتة األلف عام بينهام متجاهلة تقريبا. حتى البحوث 
عن الدولتني السلجوقية والعثامنية يف دروس التاريخ كانت ترشح علينا كمواضيع سطحية. قوضنا هذا الفهم الذي 

يتجاهل تراث آالف األعوام من حضارتنا وتاريخنا. جمعنا شعبنا من جديد بتاريخه وثقافته وقيمه.

أنتم، أتراك أوروبا، تشكلون واحدة من القضايا التي نوليها قدرا كبريا من األهمية. أود أن أكرر مرة أخرى هنا هذه 
القضايا التي أتناولها يف كل لقاء معكم. احصلوا حتام عىل جنسية البلد الذي تقيمون فيه. ليس هناك أي مشكلة 
بالنسبة للبلدان التي تسمح بحمل جنسيتني. أما بالنسبة للبلدان التي لديها إجراءات مختلفة، فقد أوجدنا صيغا، 

ويف مقدمتها البطاقة الزرقاء، متكنكم من االستفادة من حقوقكم يف تركيا دون أي خسارة.

حافظوا جيدا عىل دينكم ولغتكم. فعندما تفقدونهام تضيعون أنتم أيضا. عالوة عىل تعليم أبنائكم لغتهم األم عىل 
الرتكية بشكل جيد ال  التي تقيمون فيها. من ال يجيد  البلدان  أكمل وجه، اعملوا عىل توفري أفضل تعليم لهم يف 
ميكنه أن يتعلم ويتحدث ويستخدم األملانية والفرنسية واإلنجليزية وبقية اللغات بشكل جيد. طبعا ال ميكننا يف هذا 

السياق أن نضع جانبا اللغة البوسنية.

إننا استحدثنا مؤسسة تحت اسم "رئاسة أتراك املهجر واملجتمعات ذات القرىب" لتهتم حرصا مبشاكل مواطنينا 
املقيمني يف الخارج. ورفعنا عدد سفاراتنا وقنصلياتنا يف مختلف أنحاء العامل، وسهلنا تواصل املواطن مع الدولة. 
ولقد  تركيا.  الدولة يف  إدارة  عقلية  التحول يف  مع  ليتوافق  وقنصلياتنا جذريا  العمل يف سفاراتنا  مفهوم  وغرينا 
اإلمكانيات  استخدام  عرب  إلكرتونية،  بيئة  يف  املستطاع  قدر  الخارج  يف  مواطنينا  معامالت  تسيري  إمكانية  وفرنا 
التكنولوجية. وأقمنا صناديق اقرتاع يف البعثات الخارجية وعىل املعابر الحدودية، يك تتمكنوا من استخدام حقكم 
يف االنتخاب، وهو الركيزة األهم يف الدميقراطية. إنكم ستستفيدون من هذه العملية للمرة الخامسة بإذن الله 
يف 24 يونيو/ حزيران. وسنطور هذا النظام ونرسخه يف ظل التجارب التي نكتسبها يف كل انتخابات. لقد سهلنا 
وبسطنا وخففنا كلفة الكثري من املعامالت بدءا من الخدمة العسكرية مرورا بوثائق امللكية ورسوم جواز السفر 

وحتى الشهادات الدراسية.

إننا قدمنا الدعم دامئا لألنشطة التي ميارسها مواطنونا املقيمون يف أوروبا تحت سقف منظامت املجتمع املدين. وكان 
التحاد الدميقراطيني األتراك يف أوروبا جهود كبرية يف هذا الخصوص.
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كام وفرنا يف مجال التعليم تسهيالت يف كافة املجاالت بدءا من االلتحاق بالجامعة وحتى السكن ألبنائنا سواء يف 
البلدان التي يقيمون فيها أو يف بلدنا. وهناك 4 آالف من أبنائنا الذين أمتوا تعليمهم الثانوي يف الخارج، يدرسون حاليا 
يف جامعات الدولة ببلدنا. لقد أتحنا الفرصة آلالف أبنائنا املقيمني يف الخارج من أجل التعرف عن كثب عىل تاريخهم 
وثقافتهم وحضارتهم من خالل استقدامهم إىل بلدنا عرب برامج تعليمية نظمناها. وبالنسبة ملواطنينا القادمني إىل 
تركيا عىل منت سياراتهم التابعة للبلدان التي يقيمون فيها، رفعنا مدة إمكانية استخدام سياراتهم داخل حدودنا إىل 
عامني، وبذلك حللنا مشكلة هامة. كام أننا نقدم الخدمات ملواطنينا يف الكثري من املجاالت األخرى. بطبيعة الحال 

هناك نواقص وتأخريات تحدث، لكننا سنعمل عىل توفري حلول لها برسعة.

نعمل عىل تأسيس مجلس تنسيق شؤون مواطني املهجر

إخويت،

أود أن أشاطركم من هنا اآلن بعض األخبار السارة بخصوص الخدمات الجديدة التي سنقدمها ملواطنينا يف الخارج. 
فسنعمل عىل تنويع مشاريعنا ودعمنا من أجل أن يتعلم أبناؤنا اللغة الرتكية، لغتنا األم. ويف هذا اإلطار، سنشجع عىل 
تعلم أبنائنا لغتهم األم وثقافتنا من خالل دورات مدرسية نهاية األسبوع. وسرنفع عدد املقاعد املخصصة يف الجامعات 

لشبابنا يف املهجر إىل ضعفني.

كام أن هناك مرشوعا هاما آخرا، وهو خطوات سنقدم عليها من أجل تبسيط الخدمات العامة ملواطنينا املقيمني 
يف الخارج. فعىل سبيل املثال، خالل بضعة أسابيع سيكون بإمكان مواطنينا تسديد كافة الرسوم املتعلقة باملعامالت 
القنصلية مبارشة عن طريق البطاقة املرصفية. فمن خالل هذا اإلجراء، نحول دون دفع مواطنينا عمولة ال داعي لها، 

عرب استبعاد املصارف من آلية دفع الرسوم.

كام بدأ استالم طلبات تصديق قرارات الطالق من خالل معاملة تقوم بها قنصلياتنا العامة، دون الحاجة للجوء إىل 
جهة أخرى. وأصبح عهد رفع الدعاوى مجددا يف تركيا واالنتظار سنني ودفع املبالغ الطائلة، طي النسيان.

إننا سنحل قريبا مشاكل  ألف يورو فحسب، بل  العسكرية من 6 آالف يورو إىل  الخدمة  ومل نكتِف بخفض بدل 
األشخاص الذين تجاوزوا سن الـ38، إال أنهم مل يتقدموا بطلبات من أجل تسديد بدل الخدمة العسكرية.

كام نعمل عىل تأسيس مجلس تنسيق شؤون مواطني املهجر بهدف جعل تنسيق الخدمات املقدمة من مؤسساتنا 
املختلفة أرسع وأكرث فعالية. وإضافة لذلك سنشكل املجالس االستشارية لشؤون مواطني املهجر، وستتوىل رئاسة 

أتراك املهجر سكرتارية هذه املجالس يف املناطق القنصلية.

وبجانب كل ذلك سنويص يف املرحلة الجديدة بتشكيل لجنة دامئة يف الربملان تحت اسم لجنة أتراك املهجر. وبهدف تقوية 
اإلعالم املحيل املنشور باللغة الرتكية يف الخارج، سنمهد الطريق أمام منح مؤسسة الصحافة واإلعالن دعايات وإعالنات 
لوسائل اإلعالم الرتكية العاملة يف الخارج. وسنوفر حامية البيانات الشخصية مبا يتوافق مع القوانني الوطنية والدولية، واألهم 

من ذلك، بناء عىل مصلحة مواطنينا. ينبغي عىل الجميع أال ينخدعوا ويقلقوا إزاء الدعايات القذرة يف هذا الخصوص.
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بث قناة "يت آر يت تورك" سيعود بهدف تقديم خدمة أوسع ملواطنينا يف الخارج

برشى هامة أخرى نزفها إليكم، وهي بخصوص إمكانية عمل مواطنينا املتقاعدين من الخارج، نصف دوام يف بلدنا. 
وسنبدأ اإلقدام عىل الخطوات التي تنتظرونها يف هذا الخصوص، عقب االنتخابات مبارشة.

كام ترون، الجمهورية الرتكية، برئيسها ووزرائها وسفاراتها وقنصلياتها وكافة مؤسساتها، تقف إىل جانبكم. فإذا وقع 
أحد مواطنينا يف مأزق بأي مكان يف العامل فإن وقوفنا معه بكل إمكانياتنا هو َدين يف عنقنا.

اعملوا بنشاط ضمن األحزاب السياسية يف البلدان التي تقيمون فيها

إخويت،

إن الوحـدة مصـدر قـوة. فأتـراك أوروبـا كلـام كانـوا متحديـن فيـام بينهـم، يكونـون أقويـاء بنفـس القـدر. هنـاك 
جامعـات أقـل بكثـري مـن عـدد مواطنينـا تلعب دورا أكـرث فعالية يف السياسـة واالقتصـاد واملجتمع املدين واألنشـطة 
الثقافيـة، وذلـك بسـبب وحـدة الصـف بينهـا. وإذا كان اليـوم هناك بعـض البلـدان األوروبية تتخذ مواقفـا تصل إىل 
حـد اإلسـاءة إلينـا وإىل بلدنـا فـإن ذلـك ناجـم عـن تشـتت األتـراك هنـاك. وحتى ال تظهـر قوتنـا الحقيقيـة يفرقون 
بيننـا عـن قصـد، مـن خالل توصيفنا إما باألتـراك أو األكراد أو الرشكس أو السـنة أو العلويـني. وال يكتفون بالتفريق، 

بل يوقعـون بيننـا أيضا.

عندما نذهب إىل البلدان األوروبية، نلقى حشودا تتواجه مع بعضها البعض، قسم منها عىل جانب الرصيف بأعالمه 
الرتكية، وقسم يحمل أعالم املنظمة عىل الجانب اآلخر. كام تعلمون نظم عنارص "يب يك يك" مظاهرة أمام "تشاتام 
هاوس". وبالطبع كان أحباؤنا أيضا هناك. وأراد أحد اإلرهابيني نزع العلم الرتيك من يد أخت لنا من منطقة البحر 
األسود. لكن هذه األخت مل تتخلَّ عن العلم. ومل يتمكن هؤالء األنذال من تحقيق مبتغاهم. ينبغي علينا أن ندرك 

أالعيب من أوصلونا إىل هذا الحال، وأن نضع حّدا لذلك.

لقد آن األوان ليتحد جميع القادمني من تركيا حول القيم املشرتكة دون النظر إىل العرق واملذهب واملرشب والخيارات 
السياسية. هذه الوحدة من مصلحة ومنفعة الجميع. كونوا عىل ثقة أن من يقسموننا إىل مجموعات صغرية وينتهكون 
حقوقنا وقوانيننا بسهولة، سيترصفون بطريقة مختلفة متاما عندما يرون املجتمع الرتيك وقد أصبح يف مواجهتهم قلبا 
واحدا وجسدا واحدا. إن البعض ممن أصولهم تركية يبدي أشد الخصومة لبلدنا يف برملانات الدول األوروبية، وهذا 

ما يظهر لنا إىل أي مرحلة وصل الفخ املنصوب لنا. لكننا بإذن الله تعاىل سنحبط هذه املؤامرة معا.

إن مـا أرجـوه منكـم هـو أن تعملـوا بنشـاط ضمـن األحـزاب السياسـية يف البلـدان التـي تقيمـون فيهـا. وينبغي أن 
تكونـوا أنتـم يف تلـك الربملانـات، وليـس مـن خانـوا وطنهـم. إن الجالية الرتكيـة قادرة عىل ذلـك. كل ما علينـا هو أال 
نضـع الفـوارق الصغـرية بيننـا عوائقـا أمـام طريقنـا نحـو أهدافنـا الكبـرية. إن رسـولنا الكريـم عليـه الصالة والسـالم 
يقـول "الجامعـة رحمـة والفرقـة عـذاب"، وعندمـا نتـرصف مبوجـب هـذا األمـر، سـرنى أن الطريـق أمامنـا سـيكون 

ممهـدا مـن تلقاء نفسـه.
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من هنا أخاطب كل إخواين يف أوروبا:

هل نحن مستعدون لنكون متحدين؟

هل نحن مستعدون لنكون عظامء؟

هل نحن مستعدون لنكون أقوياء؟

هل نحن مستعدون لنكون إخوة؟

هل نحن مستعدون لنبلغ معا املكانة التي نستحقها يف أوروبا؟

ماذا يقول عاشق ويسل:

"الله أحد والنبي حق

ورب العاملني صاحب العدل املطلق

دعونا من أنا وأنت

جاء وقتها فلنقلها

الكرد والرتك والرشكس

جميعهم أوالد آدم وبناته

استشهدوا وجرحوا معا

فهل هناك خطأ، وأين"

نعم... بإذن الله، سنبدأ باحتضان جميع إخواننا، الذين استشهدنا وجرحنا معهم باألمس، يف أوروبا كام هو الحال يف 

بلدنا، وبالتسامح بيننا والسري نحو األهداف املشرتكة معا. وكام قال أخي بكر، حاربنا معا إىل جانب إخوتنا البوشناق 

يف جناق قلعة وسقط الشهداء من الطرفني. سنعود إىل هذه الروح من جديد.

تحدثوا عن مشاهداتكم ملن ال يعرفون ما ينجز يف تركيا

إخويت،

انتخاب رئيس الجمهورية ونواب  إن تركيا تستعد النتخابات تاريخية يف 24 يونيو/حزيران. ويومها لن نقف عند 

الوقت نفسه سنختار عرصا مستقبليا من أجل بالدنا. وأنتم خري شاهد عىل ما عشناه  الربملان فحسب، ولكننا يف 

وما فعلناه يف األعوام الستة عرش املاضية بصفتي رئيسا لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية. 
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قد يكون من الصعب علينا أحيانا استيعاب األبعاد الحقيقية لألحداث التي نعيشها. أعتقد أنكم متلكون إمكانية 

رؤية وتقدير ما يحدث يف بلدنا بشكل أسهل من الخارج. بعض املرشحني لرئاسة الجمهورية ال علم له مبا حققناه 

من قفزات يف بلدنا. فعندما تأتون إىل وطنكم عىل الرحب والسعة، ستكونون أفضل من يرى ما حدث من تغيري يف 

تركيا. من فضلكم، تحدثوا عن مشاهداتكم ملن ال يعرفون ما ينجز يف تركيا. هؤالء املرشحني لرئاسة الجمهورية ال 

يستوعبون، شأنهم يف ذلك شأن األسامك يف البحر. ال تعرف قيمة البحر إال عندما تخرجونها منه وتلقونها عىل اليابسة.

إن كل حادثة عاشها بلدنا ال سيام يف األعوام الخمسة األخرية تحفل بوثائق تعد عربة لكل أعني رأت وآذان سمعت 

وألسنة تحدثت بالحق، وقلوب عامرة بالضمري. لقد عشنا معا مرحلة بدأت مع أحداث منتزه غيزي مبيدان تقسيم، 

مع  دمويا  طابعا  واتخذت  أول،  ديسمرب/كانون  و25   17 يف  القضائية   – األمنية  االنقالبية  املحاولة  مع  واستمرت 

األحداث اإلرهابية، وظهرت فيها الخيانة واضحة مثل الشمس من خالل املحاولة االنقالبية يف 15 يوليو/متوز. لقد 

كانت فرتة عصيبة عشنا خاللها لحظات وجدنا فيها صعوبة يف توضيح الحقائق حتى ألقرب الناس منا وألصدقائنا 

الذين رسنا معهم عىل الدرب سوية عىل مدى سنني. ويف الوقت نفسه كان شعبنا وكنتم أنتم أفضل من رأى الفخ 

املنصوب لبلدنا. جابهنا معا هذه الهجامت التي يبدو أنها موجهة إىل شخيص، إال أنها يف الحقيقة تستهدف تركيع 

شعبنا ودولتنا، وأرس استقاللنا ومستقبلنا. ومع كفاحها يف هذه املرحلة، تخوض تركيا حرب استقالل ثانية. ماذا فعلنا 

خالل حرب االستقالل؟ لنقلها بعبارات بليغة نظمها محمد عاكف:

لو أحاط الجدار املدرع آفاق الغرب

فإن حدودي صدور عامرة باإلميان الخصب

ال تخْف فأنت عظيم لن يكتم يقني القلب

حضارة باتت كالوحش وحيد الناب

يا صاحبي ال تجعل وطني عرضة لألوغاد

كن سًدا منيًعا أمام الغزو الحاقد

فسترشق أيام بها الله وعد

ومن يدر لعلها غًدا أو قبل غد

أوقفنا  األنذال إىل وطننا.  باإلميان، وجعلنا أجسادنا درعا حتى ال يعرب  العامرة  أيضا وثقنا بحدودنا  نعم... نحن 

أوال االنقالبيني واإلرهابيني وأنصارهم الرسيني والعلنيني. وبعد ذلك مزّقنا الحزام اإلرهايب الذي كانت هناك مساٍع 

تعاىل،  الله  وبإذن  الزيتون.  وغصن  الفرات  درع  عمليتي  خالل  من  الجنوبية،  بلدنا  حدود  طول  عىل  لتشكيله 

سنواصل قريبا التقدم يف هذا الطريق بعزم مع املكاسب الجديدة. ولن نتوقف حتى نقيض عىل آخر إرهايب يصوب 

سالحه نحو بلدنا.
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إخويت،

بطبيعة الحال، مل نقف عند مكافحة التنظيامت اإلرهابية والقوى التي تقف وراءها فحسب، بل أقدمنا يف الوقت 
نفسه عىل خطوات من شأنها توفري نظام حكومة رئاسية جديد لبلدنا يتيح له مجابهة مشاكله الحالية بشكل أسهل، 
والنظر بثقة إىل املستقبل. لقد أقر شعبنا يف استفتاء 16 إبريل/ نيسان النظام الرئايس الجديد املنصوص عليه يف التعديل 
الدستوري، وسنضع هذا النظام حيز التطبيق بالكامل عقب انتخابات 24 يونيو/حزيران. كلام أردنا دفع تركيا نحو األمام 
يحاول البعض باستمرار إيقافها، بل وحتى دفعها إىل الخلف. وألنهم يعلمون أنهم لن ينجحوا يف ذلك مبفردهم، تخلوا 
حتى عن القواعد املراعاة يف السياسة، وبلغ بهم األمر حد تشاطر كل يشء مبا يف ذلك نوابهم وناخبيهم. ومن ال يتبادلون 

حتى السالم يف األحوال العادية عندما يصادفون بعضهم يف الطريق، اتحدوا معا ووقفوا يف مواجهتنا.

أما نحن، فكام كان عليه الحال منذ 16 عاما حتى اليوم، نسري يف طريقنا مع شعبنا فقط. نعترب مواصلة هذا الطريق 
مع كل من هو محيل ووطني من مقتضيات مسؤولياتنا تجاه شعبنا. ومن هذا املنطلق قررنا دخول انتخابات 24 
يونيو/ حزيران عرب "تحالف الشعب" الذي شكلناه مع حزب الحركة القومية، ونال دعم حزب االتحاد الكبري. إن 

الباب مفتوح أمام كل من هو محيل ووطني.

هل أنتم مستعدون إلظهار قوة أتراك أوروبا للعامل بأرسه؟

الثاين،  ترشين  نوفمرب/   1 وانتخابات  الرئاسة  انتخابات  خالل  شاسع  بفارق  لنا  الدعم  قدمتم  أوروبا،  أتراك  أنتم 
واالستفتاء الشعبي يف 16 إبريل/ نيسان. واآلن نحن بحاجة إىل دعمكم مرة أخرى من أجل انتخابات 24 يونيو/ 
حزيران. إنني أوجه السؤال لكم اآلن. لكن أريد منكم رّدا تضج به كل أنحاء أوروبا من أملانيا حتى فرنسا، ومن 
بلجيكا والنمسا حتى هولندا. هل أنتم مستعدون لتقفوا بجانبنا يف 24 يونيو/ حزيران، ملواجهة تحالف الرش املكّون 
من أجل جر تركيا من جديد إىل الفوىض والغموض وعدم االستقرار؟ هل أنتم مستعدون ملنح أصواتكم يف االنتخابات 
النيابية لحزب العدالة والتنمية ضمن تحالف الشعب؟ هل أنتم مستعدون من أجل إيصال تركيا إىل أهداف عام 
2023، من خالل تطبيق النظام الرئايس بشكل قوي؟ هل أنتم مستعدون للمحافظة عىل استقاللكم ومستقبلكم؟ 
أنتم  التنظيامت اإلرهابية وعمالئها املحليني واألجانب؟ هل  أنتم مستعدون لتوجيه صفعة عثامنية قوية إىل  هل 

مستعدون إلظهار قوة أتراك أوروبا للعامل بأرسه؟

ما شاء الله... هذا الصوت املتعايل من ساراييفو هو برشى النرص يف 24 يونيو/ حزيران. جزاكم الله جميعا كل خري. 
أمتنى لكم رحلة موفقة وحظا سعيدا. كان الله يف عونكم.

أمتنى مجددا أن تحمل الجمعية العامة العادية السادسة التحاد الدميقراطيني األتراك يف أوروبا الخري. وأرجو منكم 
أن تبلغوا سالمي وتقديري ومحبتي إىل كل إخواننا يف األماكن التي تتوجهون إليها.

دمتم بخري وسالمة
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 مراسم تقديم الدكتوراه الفخرية من جامعة ساراييفو الدولية
ساراييفو/ البوسنة والهرسك – 20 مايو/ أيار 2018

سننشئ معا روح البلقان مستمدين القوة من الفوارق بيننا

السيد رئيس مجلس الدولة يف البوسنة والهرسك، السيد رئيس مجلس الوزراء يف البوسنة والهرسك، السادة أعضاء 
جامعة ساراييفو الدولية، الضيوف الكرام، الطالب األحبة، أحييكم بأرق املشاعر القلبية واملودة.

أشعر بسعادة كبرية لوجودي يف ساراييفو من جديد بعد 3 أعوام من الشوق. وأتوجه بشكري إىل جامعة ساراييفو 
الدولية ملنحي شهادة دكتوراه فخرية. سأحمل هذه الدرجة املرموقة بفخر واعتزاز طوال حيايت بإذن الله.

يف مقدمة كلمتي هذه أهنئ العامل اإلسالمي بأرسه، ويف مقدمته أنتم إخويت الكرام املوجودين يف هذه الصالة، بحلول 
شهر رمضان املبارك، وأدعو املوىل عز وجل أن يبلغنا واألمة اإلسالمية أشهر رمضان قادمة بسالم وأمن وطأمنينة. 

نحمد الله أننا نعيش يوما يتامىش مع بركة وروح ومعنى شهر رمضان يف ساراييفو.
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لقد بحثنا اليوم أوال مع السيد رئيس مجلس الدولة يف البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، والسيد رئيس مجلس 
الوزراء دينيس زفيزديتش، وأعضاء مجلس الوزراء الكرام، مشاريع التعاون بني بلدينا. وأجرينا مباحثات مثمرة من 
جمع النواحي مع نظرائنا يف كافة املجاالت بدءا باالقتصاد، ومرورا بالتعليم والسياحة، وحتى الثقافة. كام تعلمون، 
تتقدم العالقات بني تركيا والبوسنة والهرسك عىل مستوى عاٍل. وبإذن الله، سرنفع هذه العالقات إىل مستويات أعىل.

ولكن ال بد للبعض أن يشعر باالنزعاج من إقامة تركيا تعاونا قويّا ووثيقا إىل هذا الحد مع بلدان البلقان. وأن يلجأوا 
إلثارة إشارات استفهام حول وجود بلدنا يف البلقان دون النظر إىل ماضيه وعمق عالقاته. فرتكيا يف الوقت نفسه هي 
واحدة من دول البلقان. ومنلك تاريخا عىل مدى مئات األعوام يف هذه األرايض، فضال عن انتشار معاملنا األثرية يف 

أبعد أنحائها. هنا مثال يرقد أبناء فاتحي هذه البالد.

كام أن يف تركيا يعيش بوشناق أكرث من البوشناق املقيمني يف البوسنة والهرسك نفسها، وألبان أكرث من األلبان املقيمني 
البلقان والقوقاز ومنطقة تركستان. ومع ذلك، فإن  لنا من  الرتكية تقريبا إخوة  ألبانيا. ويعيش يف جميع املدن  يف 
البلدان التي ال متلك حتى حدودا مع البلقان، تسعى إلظهار تركيا عىل أنها قوة معادية يف هذه املنطقة. بطبيعة 
الحال، نحن نعرف جيّدا ما حقيقة انزعاج هؤالء. ندرك أن جهود تركيا لحامية السالم واالستقرار يف البلقان تعرقل 
املنطقة  هذه  تنعم  أن  فرنيد  نحن  أما  لهم.  بالنسبة  نفوذ  منطقة  البلقان  يعتربون  فهم  هؤالء.  وخطط  مشاريع 
باالستقرار الدائم، وأن يقرتن ذكرها باألمن واالستقرار، وليس بالتوتر. إننا سنواصل كفاحنا عىل هذا النحو يف املستقبل 
أيضا بإذن الله. وسنستمر يف احتضان الرصب والكروات واأللبان واملقدونيني مع إخوتنا البوشناق. وقد أقدمنا عىل 
خطوات هامة يف هذا السبيل خالل اآلونة األخرية، وقطعنا أشواطا ملموسة. وسننشئ معا يف املستقبل بإذن الله، 

روح بلقان سامية مستمدين القوة من الفوارق بيننا. 

الظاملون الذي يتلقون التشجيع عىل ظلمهم يجعلون العامل جحيام لنا جميعا

األصدقاء األعزاء،

لقد أظهرت األحداث التي عشناها يف األعوام القليلة املاضية مدى صواب وصعوبة املهمة التي رسمتها تركيا لنفسها 
عىل صعيد السياسة الخارجية. إن الدفاع عن التعاون عوضا عن التوتر، والتضامن عوضا عن النزاع، والتقاسم عوضا عن 
االستغالل، والعدل عوضا عن الظلم، والكفاح بصدق من أجل استمرار هذه املبادئ هو جهد يف غاية املشقة. يف الواقع، 
عندما يتعلق األمر باألقوال تلهج ألسنة الجميع بالحديث عن هذه املفاهيم. إن من يقّوضون اليوم العدل والسالم 
والدميقراطية والتنمية االقتصادية وجهود التعاون يف منطقتنا ومختلف أنحاء العامل هم أنفسهم الذين ال ينطقون 
بجملة واحدة إال ويستخدمون فيها هذه املفاهيم. إن الهم الوحيد لهذه البلدان، التي تنربي كدعاة للدميقراطية وتضع 
كشوف عالمات للجميع يف مجال حقوق اإلنسان، هو مصالحها فحسب. وليس هناك قيمة ال تتخىل عنها هذه البلدان، 
وال مبدأ ال تنتهكه، يف سبيل مصالحها. إننا جميعا نعلم كيف التزمت البلدان املذكورة الصمت إزاء املذابح يف الكثري 
من أنحاء العامل، مبا فيها البلقان، من أجل حامية مصالحها. ونعلم جيدا اإلبادات الجامعية التي أقدمت عليها من أجل 
الذهب واألملاس يف إفريقيا. ونشهد عن كثب كيف تغض الطرف عن األعامل الوحشية للتنظيامت اإلرهابية والظاملني 

الذين ميارسون إرهاب الدولة، ثم تفتك بالبلدان واملجتمعات بحجة مكافحتهم.
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واليوم تتخذ هذه البلدان مواقفا مشابهة إزاء الظلم املامرس يف سوريا والعراق واليمن وليبيا ومؤخرا يف فلسطني. 
هي ال تبدي حتى ردود فعل معقولة تجاه مقتل 62 فلسطينيّا بطريقة وحشية، بينهم أطفال أعامرهم 8 أشهر، 
ومقعدون عىل كرايس متحركة. إنها تحاول مترير إصابة 2700 فلسطيني البعض منها خطرية، عرب بضع جمل إدانة 
بسيطة. وعىل غرار النعامة التي تخفي رأسها يف الرتاب، عندما تغض الطرف عن سياسات إرسائيل العنيفة، تفرتض 
أن هذه األحداث مل تقع أصال. وتعتقد أن بإمكانها مداراة الوضع من خالل املحافظة عىل عاملها املرفّه. لكن من غري 
املمكن تغميض العيون عن الحقيقة. وحتى لو مل تقبل هذه البلدان، فإن رصخات الفلسطينيني املستهدفني بالرصاص، 

واألمهات اللوايت يفقدن أبناءهم، واألبناء الذين يقفدون أمهاتهم، تواصل التعايل اليوم.

وحتى وإن أدارت ظهورها فإن ماليني البرش يف العامل اليوم يكافحون من أجل البقاء عىل قيد الحياة بني مخالب 
الجوع والقحط. إن الظاملني الذي يتلقون التشجيع عىل ظلمهم يجعلون العامل جحيام بالنسبة لنا جميعا. ولهذا نقول 
تحيا جهنم ما دام الظاملون. نعم، حتى لو مل يرغب هؤالء يف رؤية وسامع واالعرتاف بهذا الظلم، فإن بقاع العامل 

املختلفة تشهد جميع هذه املامرسات الظاملة.

أصدقايئ األعزاء،

ما يقع عىل عاتقنا هو الكفاح بشجاعة من أجل إحقاق الحق والعدل، عوضا عن اليأس واالنغالق عىل أنفسنا. املهم 
إليه ليس ضخامة  القدرة عىل إضاءة األمل الذي سيخرتق الظالم. ولهذا ينبغي أن يكون املكان الذي سننظر  هو 
أصحاب القوة، وإمنا اإلميان الكامن يف قلوبنا. وال ميكننا النظر بأمل إىل مستقبلنا، ونحن ننحني أمام تهديدات عتاة 
التعجرف، ونحن نلتزم الصمت إزاء دوامة العنف التي أغرقت منطقتنا بالدماء. يقول عيل بن أيب طالب ريض الله 
عنه: "ال تنحنوا أمام الظلم، أوال ستخرسون حقكم، ثانيا ستخرسون رشفكم". لذلك ينبغي عىل البرش ذوي الضامئر 
الحية من أي معتقد ودين كانوا، أال ينحنوا أمام الظلم، بل عىل العكس، أن يبدوا ردود أفعالهم بأوضح شكل. إن تركيا 
تعمل عىل القيام بذلك منذ 16 عاما. وعوضا عن مشاهدة األحداث يف منطقتنا من بعيد، فإننا نحاول إيجاد الحلول 
مستخدمني كل اإلمكانيات املتوفرة لدينا. ومنارس سياسة خارجية فعالة ومبادرة، دون اللجوء إىل الراحة الزائفة التي 

يوفرها عدم االكرتاث.

القرارات املتخذة يف قمة "منظمة التعاون" أكدت عزمية العامل اإلسالمي

إن القمة اإلسالمية الطارئة التي عقدناها يف إسطنبول الجمعة املايض هي إحدى مناذج جهودنا هذه. فلقد عقدنا 
القمة عىل مستوى الزعامء بعد 72 ساعة فقط من قرار اإلدارة األمريكية غري القانوين ومن مجازر إرسائيل. وبذلك 
أبدينا استنكارنا يف مواجهة الظلم، وأظهرنا يف الوقت نفسه إرادة قوية يف الدفاع عن مقدساتنا، ويف طليعتها القدس. 
لقد اتخذنا يف منظمة التعاون اإلسالمي الكثري من القرارات التي ستوجع من يسفكون الدم الفلسطيني، ال سيام يف 

املجاالت االقتصادية والدبلوماسية والتجارية والسياسية.

فلقد أعلنا من جديد أننا لن نتيح الفرصة أمام احتالل إرسائيل للقدس، أول قبلة للمسلمني، واملدينة املقدسة لدى 
الديانات الساموية الثالث. إن القمتني املنعقدتني تحت اسم القدس سواء يف 13 ديسمرب/كانون أول أو يف 18 مايو/ 
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العامل  الوقت نفسه مؤرش عىل أن  القمتان هام يف  العامل اإلسالمي يف هذا الخصوص. وهاتان  أيار، تعبري عن عزم 
اإلسالمي بدأ ينفض عن نفسه رويدا رويدا تراب القرب املهال عليه. وأنا أعترب لك خطوة من أجل املستقبل وأنها تبعث 
عىل األمل إىل أبعد الحدود. إنني عىل ثقة أن بإمكاننا إبداء تضامن مامثل بخصوص مشاكلنا األخرى من سوريا حتى 

العراق ومن معاداة اإلسالم حتى العنرصية الثقافية.

إخويت األعزاء،

إن معظم جهودنا هذه محكوم عليها بالفشل إن مل منتلك مواردا برشية نوعية ومؤهلة جيدا وتتبنى قيمنا وواسعة 
األفق وعميقة الرؤية. إننا نثق بشبابنا يف مسألة بناء مستقبل مزدهر من أجل بلدنا وشعبنا وإخوتنا، كام هو الحال 
يف البوسنة والهرسك اليوم. ومن هذا املنطلق نتعامل بحساسية كبرية جّدا مع تربية وتعليم األجيال الشابة. ونبذل 
كل ما يف وسعنا ليس من أجل أبنائنا فحسب، بل من أجل تأهيل أبناء أصدقائنا يف مختلف أنحاء العامل مبا يتوافق 
مع أهدافنا. وبفضل املنح الدراسية الرتكية يتلقى حاليا 17 ألف طالب من 160 بلدا تعليمهم الجامعي الدراسات 
العليا والدكتوراه يف مختلف أنحاء تركيا. وعالوة عىل ذلك، هناك 115 ألف طالب من مختلف أنحاء العامل يتلقون 
تحصيلهم العلمي يف تركيا بإمكانياتهم الخاصة. لقد تخرج حتى اليوم يف إطار برنامج املنح الرتكية 860 طالبا عادوا 
إىل البوسنة والهرسك، وبدأوا بتقديم خدماتهم لبلدهم. ومن ناحية أخرى، تواصل أقسام اللغة الرتكية يف جامعات 
ساراييفو وموستار وتوزال وزنيتسا عملها من أجل نرش اللغة والثقافة الرتكية. ويدرس يف هذه األقسام نحو 500 طالب.

كام أن هناك فروعا ملعهد يونس امره يف موستار وفوينيتسا تقوم بتعريف تركيا ولغتها ثقافتها وفنونها إىل البوسنيني. 
البوسنة والهرسك والتي متنح شهادات  امره يف  التعليمية يف معهد يونس  بالدورات  ويلتحق قرابة 6 آالف طالب 
للطالب املتفوقني والناجحني بها. ويف السنوات األخرية رشع املعهد بتدريس اللغة الرتكية كلغة أجنبية اختيارية يف 
البوسنة والهرسك يف إطار مرشوع "أُفضل الرتكية". وبدأ املرشوع يف العام الدرايس 2011-2012 مع نحو ألف طالب 
يف 43 مدرسة. وبلغ عدد الطالب العام الحايل 8 آالف و243 يف 150 مدرسة. ونحن ننظم هذه املشاريع بدعم من 

منظامتنا املدنية وأوقافنا وجمعياتنا، إىل جانب املؤسسات الحكومية.

إن جامعة ساراييفو الدولية، التي أشعر بفخر كبري بالوقوف تحت سقفها اليوم، هي واحدة من أجمل مثار رؤيتنا 
هذه. إن نحو ألف و500 طالب تريك يدرسون يف عدد من املدن البوسنية، معظمهم يف جامعة ساراييفو الدولية. 
طريق  عن  والهرسك  البوسنة  يف  لشبابنا  الخدمات  الدولية،  ساراييفو  جامعة  مؤسس  وهو  صدف،  وقف  ويقدم 

مدرستني أيضا، ابتدائية ومتوسطة.

منظمة "غولن" اإلرهابية تسعى إلدخال مؤسساتها التعليمية بالبوسنة تحت حامية بلدان أخرى

وعالوة عىل ذلك، فقد أتم وقف املعارف الرتيك مرحلة تأسيسه يف البوسنة والهرسك. وسيبدأ العمل يف أقرب وقت من 
أجل تقديم الدعم التعليمي لطالبنا البوسنيني. نحن نعترب االستنفار التعليمي ملؤسساتنا هذه يف البوسنة والهرسك 
ذا أهمية قصوى من ناحية مكافحة منظمة "غولن" اإلرهابية أيضا. كام تعلمون، انكشف الوجه القذر لهذه املنظمة 
اإلرهابية التي نكافحها منذ مدة طويلة بعد املحاولة االنقالبية الغادرة املنفذة يف بلدنا بتاريخ 15 يوليو/ متوز 2016، 
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البوسنة والهرسك،  البلدان الصمت خالل املحاولة االنقالبية، أبدت  الكثري من  التزمت  أننا محقون. وبينام  واتضح 
ممثلة بشخص رئيس مجلس الدولة فيها السيد بكر عزت بيغوفيتش، تضامنا حاسام وصادقا لن ننساه أبدا.

وكام تفضل السيد بكر عزت بيغوفيتش فإن منظمة "غولن" اإلرهابية تحاول مواصلة وجودها كأخطبوط لف أذرعه 
حول كافة املجاالت يف املجتمع. ويأيت التعليم يف طليعة هذه املجاالت. إننا نعلم أن منظمة "غولن" تحاول استمرار 
مؤسساتها التعليمية يف البوسنة والهرسك تحت أسامء مختلفة، وتسعى من أجل إدخالها تحت حامية بلدان أخرى. 
وعندما نطلب من إخوتنا البوسنيني أن يغلقوا مدارس املنظمة اإلرهابية حتى ال تلحق األذى بالبوسنة والهرسك يف 
املستقبل، فإننا نعترب تقديم بدائل للطالب البوسنيني واجبا علينا. وسيلبي وقف املعارف الرتيك ووقف صدف هذه 

االحتياجات من خالل املراكز التعليمية التي افتتحاها وسيتم افتتاحها مستقبال.

أحبايئ الطلبة،

إن العالقات السياسية واالقتصادية بني تركيا والبوسنة والهرسك تعدنا مبستقبل زاهر. ووفق ذلك تزيد بشكل مطّرد 
حاجتنا للطالب الذين يجيدون لغتي البلدين ويعملون يف مختلف مجاالت الحياة. إننا نعيش يف فرتة اقرتب فيها 
مجتمعا البلدين من بعضهام بشكل أكرب، وتضاعفت فيها أهمية العلم والحاسوب والتكنولوجيا. ونصيحتي إليكم 
االستطالع  لديكم حب  يكون  أن  املرموقة،  املؤسسة  الجميل ويف هذه  البلد  تدرسون يف هذا  وأنتم  الطلبة  أعزايئ 
فينبغي  أكمل وجه.  أنفسكم عىل  تؤهلوا  وأن  األقل  أجنبيتني عىل  بلغتني  التحدث  والقدرة عىل  الشديد  والبحث 
عليكم أال تكتفوا بالتعلم يف الجامعة، وأن تبذلوا جهودكم من أجل معرفة ما يدور حولكم يف العامل. ينبغي أن يكون 
دستورنا عدم التعب من االجتهاد، وعدم امللل من التعلم، والسعي إىل فهم اآلخرين والتعاطف معهم. وكام قال 

الشاعر املرحوم نجيب فاضل "من أجل أن ترتك آثارا عمالقة يجب أن تعمل كالنملة".

وأخريا أختتم كلمتي مع هذه األفكار، وأحييكم جميعا بأرق املشاعر واملودة، متمنيا لكم النجاح يف الدراسة وما 
بعدها.

كان الله يف عونكم، ودمتم بصحة وسالمة.
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إفطار السفراء – أنقرة – 21 مايو/ أيار 2018

أيادي الواليات املتحدة تلطخت بدماء األطفال الفلسطينيني

املشاعر  بأرق  أحييكم  والسادة،  السيدات  الكرام،  الضيوف  الدبلوماسية،  البعثات  السادة ممثلو  السفراء،  حرضات 

القلبية واملودة. أتقدم بالشكر إليكم فردا فردا لترشيفكم لقاءنا هذا عىل مائدة اإلفطار.

بداية أود أن أعرب عن سعاديت لكوين معكم أيها األصدقاء األعزاء يف هذا املساء الجميل من رمضان. وأمتنى أن يحمل 

هذا الشهر الكريم السالم والسكينة والعافية لبلدنا وشعبنا واإلنسانية بأرسها.

رمضان الفضيل هو شهر التعاون والتضامن. وهو شهر الرحمة والربكة الذي يفرح فيه الفقراء واملساكني واملظلومون 

واملستضعفون. إن مائدة اإلفطار هذه التي نجتمع حولها هي مائدة مودة تالشت فيها جميع معاين املراكز بني غني 

وفقري، ومدير وموظف، ورب عمل وعامل، وتساوى الجميع فيها أمام الحق جّل وعال. إن عبادة الصيام هي بالنسبة 

لفرتة محددة  والعطش  بالجوع  منها شعور  أكرث  العامل،  غاية وجودنا يف هذا  والبحث يف  النفس  لرتبية  لنا وسيلة 
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وحسب. ونحن كمسلمني، نكتشف مجددا جوانبنا اإلنسانية، ونجدد عاملنا الداخيل، ونحظى بشعور العبودية، من 
خالل التفكر ومراقبة ومحاسبة أنفسنا، يف كل رمضان. نعقد ملتقانا هذا الذي أصبح تقليدا متبعا يف فرتة نحن أحوج 
ما نكون فيها إىل معاين هذا الشهر الكريم والقيم التي يحتويها. أدعو الله أن يبلغنا رمضان مبا يتوافق مع روح هذا 

الشهر، وأن يرزقنا اغتنام هذه األيام الفضيلة عىل أكمل وجه.

الضيوف الكرام،

مير عاملنا مبرحلة صعبة وعصيبة جّدا. ومتثل املشاكل التي نواجهها تهديدات للجميع ليس بالنسبة ملنطقة محددة 
فحسب، بل عىل الصعيد العاملي وإن اختلفت مستويات التهديد. إن اإلرهاب والعنف والعنرصية والتمييز والفقر 
والجوع والهجرة غري النظامية واألزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية يضع اإلنسانية بأرسها يف مواجهة تحديات كبرية. 
ال يستطيع أي كان أن يشعر باألمن أينام كان يف العامل. إن اآلمال باملستقبل تتالىش رويدا رويدا، ال سيام يف البلدان 
التي يسودها التوتر والفقر والفوىض. وأصبح الغموض وعدم الثقة عالمة فارقة بالنسبة للنظام الدويل. فقد تحول 
عاملنا إىل كائن حي معّقد وعمالق يتلوى من األمل ويعاين من األوجاع. أما نحن البرش بصفة عامة، فلم نحقق حتى 
اآلن النجاح الكايف يف العثور عىل دواء لهذه األمراض التي تلتف تدريجيّا حول حياتنا االجتامعية والسياسية والبرشية.

ال نقبل إثارة أزمات تسري نحو الحل

إن مام ال شك فيه أن الدبلوماسية مفتاح السالم واالستقرار عىل الصعيد العاملي. ومير الطريق لحل األزمات الحالية 
بصفتها  الدبلوماسية،  أن  األخرية  اآلونة  يف  نرى  لكننا  أوال.  الدبلوماسية  عرب  جديدة  أزمات  وقوع  وملنع  العامل  يف 
وسيلة لحل األزمات، تعرضت وعرّضها البعض بشكل جدي للتهالك. ويف فرتة يتوجب فيها اللجوء بشكل أكرب إىل 
الدبلوماسية ال نتمكن مع األسف من االستفادة منها عىل نحو كاٍف. إننا ال نقدر عىل استعامل أدوات الدبلوماسية 
بشكل فعال من أجل حل املشاكل الثنائية أو متعددة األطراف، وإقامة التعاون والحوار، وجعل العامل مكانا مناسبا 

أكرث للعيش للجميع.

 مع األسف، هناك الكثري من األمثلة املريرة عىل عدم الكفاية هذه، وعىل األخص يف املناطق القريبة منا. عىل سبيل 
املثال، ال يتحقق تقدم أبدا يف األزمة القربصية بسبب نزوات الجانب الرومي. أما القضية الفلسطينية فتتحول رويدا 
رويدا إىل مأساة يفقد فيها الكثري من األبرياء حياتهم. إن البعض دامئا يضع العراقيل يف طريق حل األزمة السورية 
التي أجربت 13 مليون سوري عىل النزوح من ديارهم، وكلفت أكرث من مليون شخص حياتهم. وهناك أمثلة أخرى 
عىل ذلك، الفوىض املستمرة يف اليمن، واملشاكل يف ليبيا، واالقتتال يف أوكرانيا. إن األبرياء فقط هم الذين يواصلون 

دفع الثمن ألن اإلرادة الكافية مل تظهر، وألن الجهود الدبلوماسية عرقلت يف كل هذه األزمات.

إن املشكلة األكرب من عدم استخدام الدبلوماسية هي مشكلة نسف املكاسب الدبلوماسية التي تم التوصل إليها بعد 
جهود مضنية للغاية. ويف هذا الصدد، نرى أن بعض الساسة الذين يترصفون بدوافع شعبوية عىل األخص، يتعاملون 
بسلوك "فيل يف محل زجاجيات". وبينام تنتهك التعامالت املتعارف عليها والقوانني الدولية، توضع االتفاقيات متعددة 
األطراف التي تشكل محرك السالم اإلقليمي عىل الرف بجرة قلم. والضغوط التي متارسها التيارات العنرصية واملناهضة 
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الداخلية  السياسات  وإن  النار.  عىل  الزيت  تصب  السياسة  عىل  املتطرفة  واليمينية  لإلسالم  واملعادية  للمهاجرين 
والخارجية ذات امليول الشعبوية تأرس العديد من بلدان العامل أكرث فأكرث، ويف مقدمتها البلدان الغربية.

السفراء األعزاء،

إن من مظاهر هذا التصور الهادم للسياسة الخارجية، والذي يلحق الرضر بالسالم العاملي، الخطوات التي يجري 
اإلقدام عليها بخصوص االتفاق النووي مع إيران وقضية القدس. تعلمون جيدا موقف تركيا بشأن الطاقة واألسلحة 
النووية. بصفتنا بلد لديه عجز يف الطاقة، ندعم إىل النهاية االستفادة من الطاقة النووية يف األغراض السلمية. ونعتقد 
أن هذا من حق كل بلد. ونحن عىل قناعة تامة برضورة احرتام الجميع حق البلدان الراغبة بتلبية حاجتها من الطاقة 

من خالل هذا الطريق.

إن محطة أق قويو التي رشعنا يف بنائها الشهر املايض مع االتحاد الرويس ستلبي جزءا هاّما من حاجة تركيا للطاقة. 
وسنبدأ بتشغيل املفاعل األول من هذه املحطة، التي ستنقل تركيا إىل مرتبة أعىل يف مجال الطاقة النووية، عام 2023، 
ويصادف ذلك الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية. وكام أن 450 محطة نووية يف 31 بلدا من العامل ال تشكل 
تهديدا لنا، فمحطة أق قويو أيضا لن تشكل تهديدا عىل اآلخرين ما دامت تخضع ملراقبة دقيقة. إن التهديد الحقيقي 
لبلدنا ومنطقتنا هو السالح النووي. ويجب تطهري الرشق األوسط أوال من هذه األسلحة. ويف الواقع، فإن من يهدد 
العامل هي البلدان التي متلك أكرث من 15 ألف صاروخ مزود برؤوس نووية. حديث البلدان املعروف عنها امتالك 
أسلحة نووية عن محطات الطاقة النووية عىل أنها تشكل تهديدا، ليس له أي مصداقية لدى الرأي العام العاملي. 
ونحن يف تركيا، ال نقبل إثارة أزمات تسري نحو الحل، مبا يف ذلك قضية الربنامج النووي اإليراين. ونعترب إعراب البلدان 

املوقعة لالتفاقية عن التزامها بها أمر يف غاية اإليجابية، يف مقابل قرار اإلدارة األمريكية. 

من يربتون عىل كتف قتلة األطفال ال ميكنهم الحديث عن الدميقراطية

إن أحداث القدس هي الدليل األكرث مرارة عىل ما ميكن أن يتمخض عنه الطيش الشعبوي من نتائج وخيمة. فقد انتهكت 
املتحدة،  التعاون اإلسالمي واألمم  املتعارف عليها وقرارات منظمة  التعامل  الدويل وأصول  القانون  األمريكية  اإلدارة 
وأقدمت عىل خطوة يف 14 مايو/ أيار، أفضت إىل استشهاد 62 من إخواننا الفلسطينيني وجرح 2700 آخرين. ومن هنا، 
أدعو الله مجددا أن يتغمد برحمته الشهداء الفلسطينيني الذين راحوا ضحية إرهاب الدولة من جانب إرسائيل، بينام 

كانوا يستخدمون حقهم الدميقراطي يف معارضة االحتالل. وأمتنى الشفاء العاجل إلخواننا الذين أصيبوا يف الهجامت.

أشهر، ونساء   8 بينهم رضع يف سن  بـ"اإلرهابيني"،  اإلرسائيلية  الحكومة  الذين وصفتهم  الفلسطينيني،  الشهداء  إن 
وشباب ومقعدون عىل الكرايس املتحركة. ومن خالل آخر خطوة استفزازية أقدمت عليها، أصبحت اإلدارة األمريكية 
رشيكة إلرسائيل يف املجازر. إنني أقولها برصاحة لقد تلطخت يدا أمريكا بدماء األطفال الفلسطينيني. وخزي قتل 
األطفال وهم يف أحضان أمهاتهم سيبقى وصمة عار عىل جبني من وصلت بهم الخسة لحد إطالق النار عىل أولئك 
األطفال، ومن شجع هؤالء القتلة عىل ارتكاب جرامئهم. ولن يكون هناك أي قيمة ملا تقوله اإلدارة األمريكية من 
اآلن فصاعدا عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحريات والسالم. فحديث العقلية التي تشجع قتلة األطفال، عن 
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الدميقراطية هو بحد ذاته منوذج صارخ عن التضاد، ومثال عن التناقض مع الذات. ومن الوقاحة والصفاقة أن تلقن 
العقلية التي ترضب بالقانون الدويل عرض الحائط، اآلخرين دروسا يف القانون.

اإلخوة الكرام،

بصفتها رئيس الدورة الحالية ملنظمة التعاون اإلسالمي، أعلنت تركيا بوضوح إدانتها للقرار األمرييك وللمجازر التي 
ارتكبتها إرسائيل. ومن أجل إظهار تضامننا مع إخوتنا الفلسطينيني أعلّنا الحداد الرسمي يف بلدنا ملدة 3 أيام. ويف 
اليوم نفسه، رشعنا بالعمل عن طريق الهالل األحمر وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق من أجل 
اإلرسائيلية، عن  الهجامت  املترضرين من  العاجلة إلخوتنا  اإلنسانية  املساعدات  وأوصلنا  املصابني.  إخواننا  معالجة 

طريق املؤسسات املذكورة بتأمينها من املنطقة. واستدعينا سفريينا يف واشنطن وتل أبيب للتشاور.

قمة  عقدنا  فقط،  بـ72 ساعة  الدعوة  اجتامع طارئ. وعقب هذه  إىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دعونا  ذلك،  بعد 
إسالمية طارئة أخرى يف إسطنبول الجمعة 18 مايو/ أيار، مبشاركة 50 بلدا. دعونا يف البيان الختامي الذي أقررناه إىل 
توفري حامية دولية للشعب الفلسطيني، مبا يف ذلك إرسال قوة سالم دولية، والتحقيق يف الجرائم املرتكبة، واعرتاف 
جميع البلدان رسميّا بالدولة الفلسطينية. كام أننا اتخذنا التدابري املمكن تطبيقها بحق البلدان التي اعرتفت بالقدس 
اتخذوا موقفا  الذين  األصدقاء واألخوة  إىل جميع  أخرى، عن طريقكم هنا  بالشكر مرة  وأتقدم  عاصمة إلرسائيل. 
إنسانيّا معنا من خالل املشاركة يف القمة. فلقد أظهرت هذه القمة بوضوح تام مدى حساسية العامل اإلسالمي تجاه 
قضية القدس. ونحن عازمون عىل عدم التخيل عن حقوقنا املتعلقة بالقدس الرشيف. ولن نرتك أبدا قبلتنا األوىل 

تحت رحمة دولة تتغذى منذ عرشات السنني عىل الدماء واألحزان واالحتالل.

الباب  املدينة املقدسة، عىل وجه الخصوص. ألن  الحرم الرشيف، وتلك  إننا أمة وشعب عرف مكانة مميزة لذلك 
املوجود هناك ليس مجرد باب يدخل ويخرج منه املنتمون إىل دين محدد فحسب. الجميع يعتقدون بأن املنتمني إىل 
دين إبراهيم وملة إبراهيم ميكنهم الدخول بيرس من ذلك الباب. أما اآلن، مع األسف يعترب الصهاينة أن هذا الباب 

خاص بهم، ويحاولون منع املسلمني من أداء عبادتهم هناك.

ثقة من حصولنا  وأنا عىل  املتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  إىل  الجارية يف فلسطني مجددا  التطورات  سنحيل آخر 
عىل دعم جميع البلدان اإلسالمية وأصحاب الضامئر يف الجمعية العامة. وسنواصل نضالنا إىل أن تصبح القدس دار 
السالم والطأمنينة واألمان ألتباع الديانات الساموية الثالث. وأنا عىل ثقة يف أنكم، حرضات السفراء العاملني يف بلدنا 

بصفتكم ممثلني لدولكم، ستقدمون دعمكم لنضال تركيا املبارك هذا.

الكثري من البلدان األوروبية أصبحت مالذا آمنا للقتلة

أصدقايئ األعزاء،

إن جوهر سياستنا الخارجية يتضمن موقفا مبادرا وإنسانيّا، فضال عن فهم مبني عىل مكافحة التنظيامت اإلرهابية 
دون تقديم أي تنازالت. ونحن نقوم مبكافحة منظمة "يب يك يك" وفرعها يف سوريا "يب وايي دي/واي يب جي"، و"داعش" 
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والقاعدة، وأهمها "غولن" التي تعترب تنظيام إرهابيا هجينا من الجيل الجديد لإلرهاب. لكنني أجد نفيس مضطرا للقول 
بأسف أن املعايري املزدوجة متواصلة حاليا عىل الصعيد الدويل يف قضية اإلرهاب. فاألصوات املتعالية عند ذكر داعش، 
تختفي فجأة عندما يتعلق األمر مبنظمة "يب يك يك" وفروعها، ومبنظمة "غولن". بل إن املواقف تجاه "يب وايي دي/واي 
يب جي"، تتحول إىل بيان دعم يك متارس املنظمة املزيد من الظلم واالضطهاد. وعالوة عىل ذلك، من املمكن رفع رايات 
منظمة "يب يك يك" بحرية يف البلدان األوروبية منذ سنني، كام أن عنارص املنظمة يجمعون األموال بالضغط والتهديد، 
وينرشون بكل سهولة دعايتهم اإلرهابية يف أكرب ساحات العواصم. والحال نفسه ينطبق عىل منظمة "غولن" اإلرهابية.

إن بإمكان زعيم شبكة الخيانة منظمة "غولن"، التي قتلت يف ليلة واحدة 251 من مواطنينا، واستهدفت نظامنا الدستوري 
ووجودنا، أن يدير إمرباطوريته اإلرهابية بأمان من قرصه الكائن يف أمريكا. وباستطاعة القتلة الذين قصفوا برملاننا وأراقوا 
الدماء من أجل القضاء عىل دميقراطيتنا، التجول اليوم بكل حرية يف الكثري من بلدان العامل. إن حق اللجوء السيايس املعرتف 
به من قبل يف أوروبا إلرهابيي "يب يك يك" و"جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، أصبح اليوم مع األسف يستخدم من أجل 
األنذال املنتمني ملنظمة "غولن". إن الكثري من البلدان يف أوروبا تحولت إىل مالذ آمن ميكن أن يلجأ إليه القتلة امللطخة أيديهم 
بدماء األبرياء، هربا من العدالة. إن من غري املمكن التقدم قيد أمنلة يف مكافحة اإلرهاب ما دام البعض يتخذ هذا املوقف 

املتناقض تجاه التنظيامت اإلرهابية. ال مفر أوال من توصيف اإلرهابيني بـ"اإلرهاب"، ومن ثم مكافحتهم بالتعاون معا.

تستهدف  التي  التهديدات  عىل  القضاء  أجل  من  بنفسها  تدابريها  تركيا  تتخذ  الخطري،  املشهد  هذا  مواجهة  ويف 
وجودها، يف منابعها. فلقد طهرنا مساحة تبلغ 4 آالف كيلو مرت مربع من اإلرهابيني عرب عملية "درع الفرات" العام 
املايض، وعملية "غصن الزيتون" العام الحايل. وخالل العمليتني متكّنا من تحييد 3 آالف عنرص من تنظيم داعش، 
وقرابة 4 آالف و500 مسلح من "يب يك يك/واي يب جي". ويوجد بني مسلحي "واي يب جي" الذين حيدناهم، إرهابيون 

أجانب قدموا من بلدان مختلفة، جزء منهم أوروبيون.

وإضافة إىل ذلك، تعرضنا لحمالت تشويه خطرية جّدا خالل العمليتني املذكورتني. وُوجهت افرتاءات مغرضة وحيكت أكاذيب 
ال يقبلها عقل بحق بلدنا من جانب أحد املراكز. الكثري من املؤسسات الصحفية واإلعالمية التي يزعم أنها محرتمة، خصصت 
مساحات من صفحاتها وعناوينها وشاشاتها ألكاذيب املنظمة اإلرهابية. ومن أجل رؤية الحقيقة، يكفي فقط وضع صورة 
الرقة التي حررها حلفاؤنا من "داعش" إىل جانب صورة عفرين التي طهرناها من "واي يب جي". فبينام تحولت الرقة املحررة 
من تنظيم إرهايب إىل مدينة أشباح، واصل سكان عفرين التي حررتها تركيا، حياتهم اليومية يف اليوم التايل مبارشة. وتجاوز عدد 

السوريني العائدين إىل منطقة جرابلس والراعي والباب 160 ألفا. وحاليا يواصل عدد كبري من السوريني العودة إىل عفرين.

نريد السالم والعدل والرخاء والتنمية للجميع

السفراء األعزاء،

كام تعلمون، يتجه بلدنا إىل انتخابات عامة مبكرة يف 24 يونيو/ حزيران، من أجل اختيار رئيس الجمهورية ونواب 
للربملان. ومن خالل هذه االنتخابات، ننتقل من النظام الحايل املسبب لألزمات والفوىض إىل النظام الرئايس، الذي 

سيضمن االستقرار وعلو اإلرادة الوطنية.
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أهم  من  واحدا  الجديد  الحكومة  نظام  أعترب  إنني  القول  أود  عاما،   16 منذ  حاكم  سيايس  حزب  رئيس  بصفتي 
إصالحاتنا. فمنذ 16 عاما مل نِحد أبدا عن قيمنا األساسية وخصالنا التي متيزنا بها عن غرينا. وندافع اليوم عن املثالية 
والقضية اللتني كنا ندافع عنهام عندما أسسنا حزبنا يف أغسطس/ آب 2001. إن أسمى غاية لنا هي جعل تركيا تتجاوز 
مستوى الحضارات املعارصة يف الدميقراطية والحريات واالقتصاد والدبلوماسية واملجاالت األخرى والسعي إىل مد يد 
العون يف حال الحاجة إىل أصدقائنا وإخواننا، يف الوقت الذي نعمل فيه عىل تقوية بلدنا. إننا ممثلو حضارة تؤمن 
بربكة التقاسم والتضامن. فنحن لسنا بلدا دميقراطيا وحرا لنفسه فقط، كام يفعل البعض، ولن نكون كذلك أبدا. نحن 

نريد السالم والعدل والرخاء والتنمية للجميع، ويف طليعتهم جرياننا.

إننا أعلّنا للجميع تعهداتنا ورؤيتنا بخصوص املرحلة الجديدة يف بياننا االنتخايب الذي كشفنا النقاب عنه األسبوع 
املايض. وأعلنا للرأي العام تصورنا لرتكيا يف مجاالت االقتصاد والحريات والعدل والصحة، وبطبيعة الحال يف مجال 
بعد  عنها  تتخىل  ثم  الوعود  تقطع  أبدا حركة سياسية  نكن  مل  والتنمية،  العدالة  إننا يف حزب  الخارجية.  السياسة 
االنتخابات. بحمد الله كافحنا طوال حياتنا السياسية من أجل تطبيق ما تعهدنا به لشعبنا. وبإذن الله تعاىل، سننهض 
برتكيا يف املرحلة الجديدة من خالل الفضيلة واإلرادة والشجاعة. ومبشيئة الله سننقل بلدنا يف 24 يونيو/ حزيران إىل 
أفق جديد، مع اختيار شعبنا الذي نترشف أن نكون خدما له. وإضافة لذلك، سنبذل الجهد، مع إسهامات أصدقائنا 

من أمثالكم، من أجل بناء عامل أكرث عدال وأكرث أمنا ورخاء. فأدعو الله أن يكون يف عوننا لتحقيق ذلك.

أختم كلمتي بهذه األفكار، وأمتنى أن يحمل رمضان، شهر الرحمة والربكة، الخري لبلدنا ولإلنسانية جمعاء. وأوجه 
شكري لكم فردا فردا لحضوركم مائدة إفطارنا. وتقبل الله صيام إخواين الصامئني بينكم.

أحييكم جميعا تحية ملؤها التقدير واملودة. ودمتم بخري وسالمة.
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افتتاح خط أنابيب الغاز العابر لألناضول "تاناب" – اسكيشهري – 12 يونيو/ حزيران 2018

 تركيا أصبحت دولة تلعب دورا مفصلّيا يف مجال الطاقة
من خالل مرشوع "تاناب"

السادة رؤساء الدول، سعادة الوزراء، حرضات ممثيل عامل الطاقة، الضيوف الكرام، أحييكم بأرق املشاعر واالحرتام 
والتقدير.

إننا نقدم اليوم عىل خطوة تاريخية من أجل منطقتنا وبلدنا. فسنفتتح خط أنابيب الغاز العابر لألناضول، الذي يشكل 
العمود الفقري ملمر الغاز الجنويب، ونعتربه "طريق الحرير بالنسبة للطاقة". إنني أشعر بسعادة كبرية الستضافتكم 
أيها األصدقاء، يف اسكيشهري مبناسبة افتتاح هذا املرشوع االسرتاتيجي. وأهنئ من كل قلبي كافة املساهمني يف إنجاز 

هذا املرشوع العمالق قبل انتهاء املهلة املقررة له.

إن إنجاز هذا املرشوع كان ممكنا بفضل العالقات القامئة بني تركيا وأذربيجان واملبنية عىل الثقة املتبادلة قبل كل 
يشء. كام أن االنسجام والفهم املشرتك بني بلدان اإلنتاج والنقل واالستهالك والرشكات املنفذة ساهم يف ترسيع عملية 
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تاناب يف الوقت نفسه تتويجا لتعاون متعدد األطراف. وبفضل مرشوع  الناحية يعترب مرشوع  اإلنجاز. ومن هذه 
تاناب تجسدت فكرتنا التي تعترب الطاقة أرضية للتعاون وليس للرصاع.

أصدقايئ األعزاء،

للمرة األوىل، يصل غاز بحر قزوين إىل أوروبا عن طريق تاناب. وبدون شك إننا جميعا نعلم أن نقل موارد الطاقة 
الغنية يف منطقة قزوين إىل أوروبا ليست فكرة جديدة. فقد نفذنا سلسلة من املشاريع العمالقة يف هذا السبيل 
من قبل. وبدأنا السري يف هذا الطريق مع إنشاء خط أنابيب باكو – تبلييس – جيهان لنقل النفط الخام. وأصبح 
الخط املسمى "مرشوع القرن" منوذجا للمشاريع التي جاءت بعده. وتواصلت رفقة الطريق االسرتاتيجية بيننا وبني 
أذربيجان وجورجيا عرب مرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي باكو – تبلييس – أررضوم، الذي جلب الغاز األذربيجاين 
للمرة األوىل إىل بلدنا. ومل يقترص تعاوننا عىل مجال الطاقة فحسب، فقد افتتحنا مؤخرا مرشوع خط السكة الحديدية 
السكة  لخط  وصلة  تأسيس  يف  نجحنا  وبذلك  النقل.  مجال  يف  االسرتاتيجية  األهمية  ذي  قارص   – تبلييس   – باكو 

الحديدية املستمر بال انقطاع من لندن إىل بكني.

إن تاناب هو الثمرة األخرية لرؤيتنا املشرتكة. واملرشوع يلبي الحاجة والتغري الحاصلني يف أسواق الطاقة، ويتميز يف 
الوقت نفسه بأنه برشى ملشاريع جديدة سننجزها خالل األعوام القادمة. فاألرقام املتعلقة باملرشوع تكشف هذه 
الحقيقة بجالء. حيث يبلغ قطر األنبوب 56 إنشا، وطوله 1850 كم، وبهذا يعترب أطول خط أنابيب يف تركيا والرشق 
األوسط وأوروبا. كام ميتلك تاناب مسارا مير عرب 20 محافظة و67 قضاء، ويخرتق مضيق جناق قلعة )الدردنيل(. 
والسعة األولية لهذا املرشوع تبلغ 16 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي سنويّا. 6 مليارات مرت مكعب منها لرتكيا، 
مليار مرت  أوال إىل 22  السعة  الطلب، نهدف إىل رفع هذه  أوروبا. وبحسب  إىل  مليارات مرت مكعب ستنقل  و10 
اليونانية،  للغاز عىل الحدود  أما أول تسليم  مكعب، وبعد ذلك إىل 31 مليار مرت مكعب عرب استثامرات إضافية. 

فنخطط إلنجازه يف يونيو/ حزيران 2019.

كام أن أهمية تاناب ال تقترص عىل توفري أمن اإلمدادت بالطاقة فحسب، فهو سيقدم إسهامات للرخاء والتوظيف يف 
جميع البلدان الواقعة عىل مساره بدءا من قزوين ووصوال إىل أوروبا. وقد بدأنا نجني مثاره ونحن ما زلنا يف مرحلة 
االستثامرات. حيث وفرنا فرص عمل بشكل مبارش أو غري مبارش، خالل مرحلة االستثامر، لنحو 10 آالف شخص يف 20 
محافظة تقع عىل مسار الخط. ويف الوقت نفسه، وفرنا فرص عمل جديدة يف تلك املحافظات للكثري من املؤسسات، 
ويف طليعتها الرشكات الصغرية واملتوسطة. كام أن تركيا، خرجت بفضل تاناب، من كونها بلد عبور، لتمتلك موقعا 
هاّما يلعب دورا يف تحديد األسعار يف كل مرحلة من السلسلة املمتدة من املنتج إىل املستهلك. واقرتب بلدنا خطوة 

أخرى، مع مرشوع تاناب، من تحقيق رؤيته بأن يكون مركزا إقليميّا لخطوط الطاقة.

الضيوف األعزاء،

السيايس  االستقرار  لعب  نفسه. حيث  الوقت  السياسية يف  اإلرادة  إىل جانب  االقتصادي  االستقرار  نتاج  تاناب  إن 
واالقتصادي الذي وفرته تركيا يف األعوام الـ16 األخرية دورا هاّما يف إنجاز مرشوع بنية تحتية كبري عىل غرار تاناب 
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خالل فرتة قصرية. فقد نجح بلدنا يف املحافظة عىل االستقرار منذ 16 عاما غم كافة املشاكل واالشتباكات واألعامل 
اإلرهابية يف منطقته، وحتى املحاولة االنقالبية الدامية لشبكة الخيانة منظمة "غولن" اإلرهابية. وخالل هذه الفرتة 
حولت تركيا الكثري من املشاريع الهامة إىل حقيقة يف العديد من املجاالت كاملواصالت والتجارة واالستثامر والطاقة.

مكافحة اإلرهاب ال تطبق بتقييد حرية االعتقاد والعبادة للمسلمني

إننا أنجزنا استثامرات هامة من أجل تأمني اإلمدادات يف مجال الطاقة عىل وجه الخصوص، واستخدام موارد الطاقة 
آمن  ميناء  بلدنا  أن  أثبتنا  ذلك  ومن خالل  واملناجم،  للطاقة  وطنية  سياسة  وابتكرنا  وجه.  أكمل  بنا عىل  الخاصة 
لالستثامر وواحة استقرار، عرب تأمني إمدادات الطاقة واالعتامد عىل القدرات املحلية وأحوال السوق املتوقعة. ورفعنا 
السعة اليومية لتوفري الغاز الطبيعي من الغاز املسال خالل العامني ونصف العام األخريين من 36 مليون إىل 113 
مليون مرت مكعب بواسطة منشأتني عامئني ومنشآت أخرى عىل الرب للغاز املسال. وإىل جانب مشاريع تعزيز البنية 
التحتية من أجل تأمني اإلمدادات، أطلقنا مرحلة جديدة يف مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط. وأنزلنا أول 
سفينة محلية ووطنية للتنقيب، واسمها "فاتح" إىل البحر األبيض املتوسط. وتالفينا نقصا هاّما لبلدنا مع سفينتنا هذه 

التي تتمتع بأحدث التكنولوجيا يف العامل.

كام أننا رفعنا القدرة املركبة يف الطاقة الكهربائية خالل األعوام الـ16 األخرية من 31 ألف و845 ميغا واط إىل 87 ألف 
ميغا واط. أما القدرة املركبة من موارد الطاقة املتجددة فرفعناها من 12 ألف و305 ميغا واط إىل 40 ألف و838 
الطاقة  الهامة لدينا. وسنضيف  الكهرباء  الجيوحرارية والشمسية من مصادر  الرياح والطاقة  ميغا واط. وأصبحت 
النووية إىل سلتنا كمورد جديد للطاقة. وسنعمل عىل تشغيل مرشوعي محطتي الطاقة النووية يف أق قويو وسينوب 

عىل مراحل يف األعوام القادمة بإذن الله.

الضيوف الكرام، 

بينام نجعل مسألة الطاقة التي تحولت عرب التاريخ إىل بؤرة للتنافس والتوتر، مجاال للتعاون، نرى أن هناك مساعيا 
التيارات  أن  الدين واملعتقدات والعبادة إىل ساحة جديدة للرصاع. يؤسفنا كثريا  أوروبا من أجل تحويل حرية  يف 
االجتامعية  الحياة  تسميم  آخذة يف  أوروبا،  يف  األخرية  األعوام  املتزايدة يف  واإلسالم  لألجانب  واملناهضة  العنرصية 
النار يف سبيل تحقيق أهداف قصرية األمد.  الزيت عىل  الساسة األوروبيني يصبون  والسياسية شيئا فشيئا. وبعض 
ولكننا بصفتنا بلد يقيم أكرث من 6 ماليني من مواطنيه يف الدول األوروبية، أقولها برصاحة، إننا منزعجون إىل أبعد 
الحدود من هذه التطورات السيئة. فلن يستفيد أحد من الدعوة الستهداف املسلمني وإثارة العداء لألجانب وإغالق 
بالنار.  التوتر هو سذاجة وقلة بصرية ولعب  العبادة. إن السعي لتحقيق مكاسب سياسية من خالل تصعيد  دور 
هذه  به  تتسبب  أن  ميكن  ما  بوضوح  الثانية  العاملية  الحرب  خالل  والسنديني  والغجر  اليهود  مآيس  أظهرت  وقد 
السياسات غري املسؤولة من مشاهد مخزية. ويتوجب عىل الساسة األغرار يف أوروبا أن يتعلموا الدروس من تاريخهم 
قبل أن يقدموا عىل مناورات تثري حفيظة اآلخرين. حيث ال يكافح التطرف بإغالق املنظامت املرشوعة. وال تطبق 
مكافحة اإلرهاب بتقييد حرية االعتقاد والعبادة للمسلمني. إن هذا النوع من الخطوات االستفزازية يوفر للتنظيامت 

اإلرهابية كداعش والقاعدة مجاالت جديدة لالستغالل.
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ويف ظل مشهد ترسح فيه منظمة "يب يك يك" اإلرهابية ومترح كام تشاء يف العواصم األوروبية وتجمع إتاوات مباليني 
اليوروهات سنويّا، فإن إظهار املساجد والجوامع عىل أنها أوكار إرهابية يبدو تغييبا للعقل. وتركيا ترى فائدة يف عودة 
الحكومة النمساوية إىل العقل السليم بأرسع وقت، عوضا عن اإلرصار عىل الخطأ. ونحن نريد أن يعرف الجميع أننا 

لن نتسامح أبدا يف مسألة حامية حقوق ومصالح مواطنينا.

األصدقاء األعزاء،

كام تعلمون، عندما بدأ الحديث عن مرشوع تاناب للمرة األوىل قالت بعض األوساط إنه "حلم"، وإنه "مستحيل 
اإلنجاز". لكننا صربنا وثبتنا وثابرنا عىل الدرب الذي نعرف أنه الصواب. ونتيجة ذلك نعيش اليوم معا هذا املشهد 
الذي يدعونا للفخر. اآلن أمامنا أهداف أكرب ومشاريع جديدة. أمامنا اآلن تسطري قصص نجاح جديدة من خالل 

اإللهام الذي نستمده من هنا.

أخريا أختتم كلمتي بهذه األفكار وأتوجه بالشكر مجددا إىل أخي العزيز علييف ملا أبداه من قيادة. وشكرا جزيال 
لصديقي العزيز الرئيس األوكراين بوروشنكو الذي حرض تلبية لدعوتنا، ولصديقي العزيز الرئيس الرصيب فوشيتش، 

ولرئيس جمهورية شامل قربص الرتكية أقنجي، وجميع الوزراء املوجودين بيننا، وللنواب، وشعبنا الكريم.

وأود اإلعراب عىل وجه الخصوص عن امتناين للدعم املقدم من جانب االتحاد األورويب والواليات املتحدة، خالل هذه 
املرحلة.

كام أقدم شكري مرة أخرى إىل جميع رؤساء الدول والحكومات الذين مل يرتكونا وحدنا يف هذا االفتتاح التاريخي، 
وشاركونا فرحتنا.

شكرا لكم، ودمتم بخري وسالمة.


