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شهد التاريخ السيايس للعهد الجمهوري يف تركيا منعطًفا هاًما مع  انتخابات الـ 10 من أغسطس/ آب 2014 التي تم 

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

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

لذا فإن انتخابات الـ 10 من أغسطس/ آب والتي 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 رئيًسا للجمهورية بكل 

معنى الكلمة.

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

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

لرئاسة الجمهورية، والذي بدأ بناؤه يف منطقة بيش تيبه عندما كنت رئيًسا للوزراء، حتى إنهم شنوا حملة افرتاء كبرية من 

أجل النيل من املكانة املرموقة لرئاسة الجمهورية، وذلك عرب الهجوم خاصة عىل مقر املجمع الرئايس الجديد يف بيش تيبه.

ومنذ اليوم األول الستالمي مهام الرئاسة عملت عىل تنفيذ الوعد الذي قطعته لشعبي أثناء انتخايب والذي وعدت به 

بأنني "سأكون مختلًفا، 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 حريًصا يف هذه املرحلة عىل صالبة الصلة بيني وبني شعبي، وكنت أنتهز كل فرصة لاللتقاء بالشعب وذلك 

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

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

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

من جهة وللتشاور يف قضايا البالد والعامل من جهة أخرى. عىل نحو مامثل فقد دافعت باستمرار عن مصالح الشعب 

والوطن عىل الصعيد الدويل من خالل زيارايت الخارجية.

إن سبب توجه أفراد عصابة تنظيم غولن الخونة الذين نفذوا املحاولة االنقالبية يف الخامس عرش من يوليو/متوز إىل 

استهدايف شخصيًا واملجمع الرئايس بالدرجة األوىل، هو تحول رئاسة الجمهورية لجهة متثيل حقيقي للدولة والشعب، مام 

كان سببًا يف بناء جدار برشي من أفراد الشعب حول املجمع الرئايس ودفاعهم عنه عىل مدار 29 يوًما.

وهذا الكتاب يتألف من بعض الخطابات التي ألقيتها بصفتي رئيًسا للجمهورية يف الفرتة املمتدة من أغسطس/ آب 

2014 إىل نهاية أغسطس/ آب 2016، حيث أعددناه يف ثالثة أجزاء وأطلقنا عليه اسم "رؤية تركيا الجديدة" . والجزء 
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األول يحمل عنوان "بيت الشعب"  ويتألف من خطابات ألقيتها يف املجمع الرئايس يف العديد من الربامج واملناسبات. 

والجزء الثاين يحمل عنوان "نحو 2023"  ويشمل الخطابات التي ألقيتها خالل زيارايت داخل البالد ويتألف من مجلدين. 

أما الجزء الثالث فيحمل عنوان "العامل أكرب من خمسة"  ويضم الخطابات التي ألقيتها داخل الوطن وخارجه يف إطار 

السياسة الخارجية.

يعترب كتاب "رؤية تركيا الجديدة" بأجزائه الثالثة "بيت الشعب"  و" نحو 2023"  و"العامل أكرب من خمسة"  مبثابة 

مالحظات تاريخية وأعتقد أن هذه الكتب التي سلطت الضوء عىل  عهد مهم للغاية يف تاريخ تركيا  ستظل مرجًعا ثابتًا 

للساسة والعلامء.

 رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية الرتكية
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مقدمة

كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، التي جرت يف الـ 10 من آب/ أغسطس 2014، إحدى أهم املنعطفات يف تاريخنا 

السيايس يف عهد الجمهورية، حيث حدث للمرة األوىل انتخاب من ميثل أعىل مناصب السلطة يف الدولة، عن طريق 

االقرتاع املبارش بأصوات الشعب. وبدأت بذلك مرحلة جديدة جعلت الرئيس "رئيًسا 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 ثبتنا إحدى قدمينا يف تركيا، بينام تجولنا 

باألخرى يف العامل بأرسه، استلهاًما من تشبيه "موالنا " نفسه بالفرجار، لنتابع سياسات بلدنا وشعبنا عىل أعىل املستويات. 

ومل نرتدد أبًدا يف اإلدالء بالقول الصادق يف كل مسألة تهم بالدنا وشعبنا وإخوتنا واملظلومني واملستضعفني يف األرض. 

وانتهجنا يف السياسة الخارجية دبلوماسية نشطة متنح األولوية ملصالح شعبنا وبلدنا، وال تلتزم الصمت يف وجه الظلم 

عوًضا عن العقلية القدمية والسلبية واملستسلمة وأحادية االتجاه. ومل 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. وكنتيجة لهذه الجهود أصبحت تركيا أكرث بلد يقدم املساعدات 

اإلنسانية يف العامل بالنسبة للناتج القومي اإلجاميل. ويف الوقت الذي أوصدت فيها أكرث البلدان تقدًما يف العامل أبوابها يف 

وجه الفارين من الحروب واملجاعات واإلرهاب، استضافت بالدنا وما زالت منذ ستة أعوام ثالثة ماليني الجئ قدموا من 

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

حدث ذلك كلّه يف فرتة شهدت منعطفات هامة يف النظام العاملي، وتحركت فيها خطوط الصدع السياسية 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، حيث يتزايد الفقر واختالل التوازن يف توزيع الدخل والتنافس عىل موارد الطاقة، بشكل 

أكرب مع مرور كل يوم. وتتسبب سياسات القمع والعنف، التي تلجأ إليها الحكومات الحالية يف الكثري من البلدان كسوريا 

ومرص والعراق ضد مواطنيها، بدمار خطري وتوتر عىل الصعيد االجتامعي. ويف الوقت ذاته، تشكل سياسات االضطهاد 

والتهميش أرضية تستغلها التنظيامت اإلرهابية. ونرى أن التنظيامت املذكورة من قبيل داعش والقاعدة قد متددت 

يف العامل، لتنترش يف مناطق أخرى وتزداد اتساًعا، وتصل إىل حال يهدد اإلنسانية بأرسها. وتركيا بلد يجد نفسه مضطرًّا 

ملواجهة السلبيات الناجمة عن عدم االستقرار اإلقليمي من جهة، والتهديدات الصادرة عن التنظيامت اإلرهابية املختلفة 

من جهة أخرى.
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منظمة                    إىل  اإلرهابيني   "  YPG "و داعش  تنظيام  انضم  الداخلية،  الحرب  نتيجة  سوريا  يف  الدولة  سلطة  انهيار  مع 

"يب كا كا"  اإلرهابية االنفصالية التي نكافحها منذ ما يزيد عن ثالثني عاًما. سوريا وما تشهده ساحتها من تطورات هي 

أهم مصدر للتهديدات اإلرهابية املوجهة نحو بالدنا حاليًّا. ومنذ عام 2011 حتى اليوم قُتل مئات اآلالف من األبرياء يف 

سوريا بالصواريخ الباليستية واألسلحة الكيميائية والرباميل املتفجرة، عىل يد نظام ميارس إرهاب الدولة ضد مواطنيه. 

واضطر أكرث من 13 مليونًا نتيجة االضطهاد والعنف، إىل مغادرة بيوتهم وأوطانهم. ويشهد العراق أيًضا 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. توسعت هذه النريان املندلعة يف 

العامل اإلسالمي وانترشت لتحارص بلدانًا أخرى كاليمن وليبيا ومرص والصومال.

هذه األثقال ينوء بحملها هذا امليزان

عىل الرغم من أن مشاهد إراقة دماء األبرياء يف كل يوم، تدمي قلوبنا إال أن النظام العاملي واملنظامت الدولية تكتفي 

فقط بالوقوف موقف املتفرج مع األسف. األمم املتحدة، العنوان األول املقصود لحل األزمات يف مواجهة عدم االستقرار 

واإلرهاب وموجات الهجرة، ال تتمكن لألسف من اتخاذ موقف فعال. وعىل الرغم من أنها 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.

النزوح واملامرسات الظاملة يف بلدان العامل اإلسالمي، ويف طليعتها سوريا  يطرح العجز يف مواجهة الحروب وحركات 

والعراق، تساؤالت حول األمم املتحدة، مبا فيها مجلس األمن الدويل. ويتعرض موقف األمم املتحدة من بعض القضايا 

كالقضية الفلسطينية املستمرة منذ 50 عاًما، 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.

أظهرت األحداث الدائرة يف فلسطني وسوريا والعراق وأوكرانيا أن النظام الدويل الحايل غري قادر عىل تحقيق العدل 

وإيجاد الحلول. هذا الرأي تتشاطره الكثري من البلدان يف العامل. ونحن يف تركيا نعتقد برضورة تغيري النظام وإعادة 

هيكلته مبا يتوافق مع ظروف العرص. وانطالقًا من هذا الهدف، نعمل بكامل قوتنا من أجل استحداث 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، وإكسابها 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.
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من غري املمكن ملجلس األمن الدويل أن يحقق أهداف وجوده دون إجراء عملية إعادة الهيكلة هذه، وتأسيسه مجدًدا 

وفًقا ملتطلبات العرص. ألن املجلس، بهيكله الحايل، أصبح يف خدمة سياسات أعضائه الخمس الدامئني فيه، وليس يف خدمة 

السالم والعدل العامليني، إذ ليس هناك إمكانية لصدور أي قرار عن املجلس يف حال كون أي عضو من األعضاء 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 متثيل للمسلمني والبوذيني 

وهام من املجموعات الدينية الهامة يف العامل. وليس هناك أي ثقل ملنظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 53 عضًوا وتشكل 

ثلث سكان العامل يف هذه اآللية الدولية الهامة. 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.

من املؤكد أن وجود مجلس أمن دويل يتمتع الجميع بفرصة التمثيل وميلكون كلمة نافذة فيه، وليس دوال محددة 

فحسب، ستكون 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، وعىل اكتسابه بنية تحظى فيها القارات واملعتقدات واألعراق والثقافات 

بأكرب متثيل ممكن. نقرتح رفع عدد األعضاء الدامئني من خمسة إىل عرشين، بحيث تتم مراعاة توزع 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 مكانًا لها يف آلية القرار الهامة هذه. وستحول إمكانية اتخاذ القرارات 

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

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 الذي هي عليه 

اليوم. وعىل الرغم من كل التغيريات الجذرية التي شهدتها حياة اإلنسان واملجتمع وتوازنات القوى خالل السبعني عاًما 

املاضية، فإن هذه األوساط تريد املحافظة عىل هذا الكيان العتيق املتخلف عن ركب الزمن، يف سبيل حامية مصالحها 

الخاصة. مع أن هذا النظام يشكل مصدرًا للكثري من الخالفات والصدامات والنزاعات املستمرة يف العامل اليوم. ومعاندة 

الحاجة إىل التغيري، التي وصلت إىل مراحل ال ميكن التأجيل معها، ال تخيم بظاللها الثقيلة عىل حارضنا فحسب، بل عىل 

مستقبلنا أيًضا. ينبغي علينا أال ننىس أن الجدل سيثور، إن عاجاًل أو آجاًل، حول مرشوعية النظام الدويل العقيم فيام 

يتعلق بالحيلولة دون وقوع الخالفات السياسية والركود عىل الصعيدين االجتامعي واالقتصادي. فانعدام الثقة الناشئ 

يف الضامئر تجاه األمم املتحدة واملنظامت واملؤسسات الدولية خيب التطلعات يف تحقيق العدل، ودفع ماليني البرش إىل 

الشعور باليأس. وهذا املناخ من انعدام الثقة هو واحد من أهم املنابع الرافدة لإلرهاب العاملي، الذي نواجهه اليوم. ومام 
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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 وتنترش يف ظل غياب العدل.

تتحدث تركيا عن هذه الحقيقة املريرة بكل وضوح يف كل فرصة. ونعمل عىل أداء واجبنا تجاه اإلنسانية، ليس فقط عرب 

اإلشارة إىل التناقضات يف النظام واملطالبة بالتغيري، ولكن عن طريق تقديم املساعدات اإلنسانية يف الوقت نفسه. تجاوز 

املبلغ الذي قدمته بالدنا عام 2015 من أجل املساعدات الدولية اإلنسانية ومساعدات التنمية 5 مليارات دوالر. كذلك 

أصبحت تركيا نحتل مكانًا بني أكرث البلدان تقدميًا لإلسهامات للمنظامت الدولية من قبيل األمم املتحدة، وبرنامج الغذاء 

العاملي، وصندوق التنمية. يف الوقت الذي تجري فيه مؤسساتنا كوكالة التعاون والتنسيق وإدارة الكوارث والطوارئ 

والهالل األحمر عمليات إغاثة إنسانية يف أرجاء العامل كلها. نواصل 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. سوف نواصل موقفنا املبديئ، الذي اتخذناه من أجل إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه 

اإلنسانية بكل عزم. ويف هذا اإلطار سنواصل إطالق نداءاتنا بقوة إلجراء إصالحات تتيح لألمم املتحدة، وعىل األخص 

مجلس األمن الدويل، اكتساب هيكلية أكرث شمولية وفعالية.

ا من البلدان املنضوية تحت  سياستنا القائلة "العامل أكرب من خمسة" ، ال تخصنا وحدنا، بل هي أمر يشعر به جزء كبري جدًّ

سقف األمم املتحدة. نحن عىل ثقة أنه لن يرض تركيا أن تكون ضمري اإلنسانية وصوتها، عىل العكس هذا يعزز قوتنا، 

ويرفع من شأننا. ونحن عازمون عىل مواصلة مسريتنا عىل هذا النحو خالل املرحلة املقبلة.

رجب طيب أردوغان
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اجتامع مجلس شامل األطليس – ويلز يف 4 سبتمرب/ أيلول 2014

عىل الناتو اإلقدام عىل خطوات جادة يف سوريا والعراق

السيد األمني العام،

سوف تستمر آثار أعامل روسيا العدوانية تجاه أوكرانيا، عىل صعيد منطقة أوروبا- األطليس يف املستقبل القريب. وعىل الرغم 
من كل ما جرى، أعتقد أن من مصلےحتنا إبقاء قنوات الحوار مع روسيا مفتوحة بالقدر الالزم. وعالوة عىل ذلك، من الواضح 
ا لسياساته العدوانية إزاء أوكرانيا، وما مل يتم إيجاد حل لضم شبه  أن عالقات الناتو مع البلد املذكور لن تُطبّع ما مل يضع حدًّ

جزيرة القرم.

وعىل صعيد آخر، يواصل الرشق األوسط تخبطه يف دوامة عدم االستقرار، حيث تتفاقم بشكل مستمر سلسلة األزمات، التي 
يترضر منها املدنيون يف املنطقة بشدة ، دون متييز ما بني رجل وامرأة وطفل. وهذا الوضع ال يرتك آثاره عىل الرشق األوسط 

فحسب، بل عىل منطقة أوروبا-األطليس يف الوقت ذاته.

أوّد أن أتبادل معكم عىل نحو موجز، بعض مالحظاتنا بخصوص التطورات الحاصلة عىل الحدود الجنوبية الرشقية للحلف. 
قبل كل يشء، ال أحد مبعزل عن آثار هذه األزمة. والتطورات الحاصلة هنا تشكل تهديًدا خطريًا ملنطقة أوروبا-األطليس بأرسها.
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التي نعيش فيها، سوف تشهد  وإن مل نقدم عىل خطوات حازمة يف مواجهة موجة العنف املتزايدة، فإن املنطقة 

رصاعات تضع جميع بلدان الناتو يف خطر. فينبغي أن نعرتف بأن أرض العراق وسوريا، قد تحولت إىل ساحة واحدة 

تضم  اإلرهاب  مكافحة  شاملة يف  مقاربة  نتبنى  أن  علينا  يتوجب  ولهذا  اإلرهاب.  مكافحة  للعمليات، عىل صعيد 

البلدين يف آن مًعا.

وعند اتخاذ التدابري الالزمة يف مواجهة وجود تنظيم داعش يف العراق، ال ميكن التزام الصمت إزاء الحكومة السورية 

وسياسات النظام، التي أدت إىل وصول التنظيم إىل ما هو عليه حاليًّا. ومن الواضح أن األساليب العسكرية ليست 

كافية وحدها يف مكافحة هذه املشكلة يف العراق، ألن هناك أسبابا سياسية تكمن يف صلب األزمة الناشبة يف هذا 

ا تشكيل حكومة تضّم جميع األطياف يف العراق. ويتوجب علينا أيًضا أن نزيد من  البلد. وقبل كل يشء، من املهم جدًّ

جهودنا بهدف التوصل إىل حل سيايس يف سوريا.

انتقال سياسية  وإنجاز عملية  بحذافريه،  إعالن جنيف  تطبيق  إال يف حال  الدائم يف سوريا ممكًنا  الحل  يكون  لن 

حقيقية يف هذا االتجاه. وينبغي علينا أيًضا أن نزيد من الدعم، الذي نقدمه إىل الجهات التي تكافح وتقدم التضحيات 

يف مواجهة النظام وتنظيم داعش، انطالقًا من املطالب املرشوعة للشعب السوري.

أثناء تقديم الدعم للمنطقة ينبغي عدم السامح بنشوء فكرة "بدء التحرك من أجل املسيحيني"

السيد األمني العام،

أود أن ألفت النظر إىل قضية عىل وجه الخصوص، وهي أنه أثناء تقديم الدعم اإلنساين والعسكري للمنطقة، ينبغي 

تجنب الخطاب واألفعال، التي قد تؤدي إىل نشوء فكرة توحي بأن التحرك للمساعدة بدأ فقط عندما وقع املسيحيون 

وبعض األقليات الدينية تحت التهديد. وإال فإنه مام ال شك فيه أن تنظيم داعش والتنظيامت املشابهة سوف يستغل 

سوء الفهم هذا. أمتنى أن نقدم عىل كل هذه الخطوات يف إطار روح التضامن والتعاون، ال سيام أننا ندرك مدى 

خطورة التهديد الذي نواجهه.

ويف هذا الخصوص، أوّد التأكيد عىل أننا ننتظر استمرار نرش منظومات صواريخ باتريوت يف بالدنا، وهو ما يعترب مؤرًشا 

عىل التضامن داخل الحلف، يف مواجهة التهديدات املستمرة للصواريخ الباليستية املنطلقة من األرايض السورية.

كام أن خطة العمل التحضريية، املعروضة علينا من أجل إقرارها اليوم، تكتسب أهمية من ناحية االستعداد ملواجهة 

التي تواجه الحلف، بعيدا عن موضوع روسيا فحسب. فينبغي أن تكون عنارص هذه  جميع األخطار والتحديات 

الخطة قابلة للتطبيق عىل صعيد جميع املناطق. واستنادا عىل هذا األساس، نويل أهمية خاصة إىل تحديد التدابري 

الخطوات  نتابع  وسوف  املذكورة.  الخطة  إطار  يف  وذلك  للحلف،  الجنوبية  الحدود  عىل  اتخاذها  نحتاج  قد  التي 

املتواصلة يف هذا الخصوص خالل الفرتة القادمة.

وكان الدفاع الجامعي وال يزال، يشكل العمود الفقري للحلف منذ تأسيسه حتى اليوم. وانطالقًا من هذا األساس، 

يتوجب التحرك بحزم يف إنجاز مهام  "إدارة األزمة" و "األمن املبني عىل التعاون "، عىل حد سواء. فرسعة التحديات 
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الراهنة وطبيعتها املعقدة ال تتيح املجال للرتدد. إذ ينبغي االنتقال من القول إىل الفعل يف التعامل مع مبدأ "االنخراط 

النشط، والدفاع الحديث"، الذي يشكل الفكرة الرئيسية للمفهوم االسرتاتيجي للدفاع واألمن للدول األعضاء يف الناتو.

منظومة الدفاع الباليستي يجب أن تشمل جميع أرايض الناتو

التي يجب تطبيقها، وهي  الباليستي  التطرق عىل نحو موجز إىل منظومة الدفاع  يف هذا السياق، أرى من املفيد 

من عنارص الردع والدفاع الجامعي األساسية للحلف، بناًء عىل القرارات املتخذة يف قمتي لشبونة وشيكاغو. ونأمل 

أن تشمل املنظومة جميع شعوب وأرايض وقوات الدول األوروبية األعضاء يف الناتو بهدف توفري الحامية يف نطاق 

شامل. ولهذا يتوجب عىل جميع الحلفاء وبحسب إمكاناتهم املتاحة، تقديم الدعم املحيل ملنظومة الدفاع الباليستي 

للحلف.

ومبا أن تنفيذ منظومة الدفاع الباليستي للناتو يأيت عىل نحو تدريجي، فكذلك ينبغي تنفيذ السياسات املتعلقة بذلك 

عىل نحو مرحيل. والكثري من عنارص القوة، تُستخدم يف عرصنا هذا يف آن معا. ومن الواضح، أنه ال ميكن حل املشاكل 

املعقدة باألساليب املنفردة وباالعتامد عىل القوة العسكرية املحضة. ولهذا ينبغي عىل الناتو أن يكون جاهزًا للتحرك 

عىل أساس مقاربة شاملة.

وعىل أي حال يتوجب عىل الحلف، أن ينفذ تعهده الجامعي حيال أعضائه، فيام يتعلق بالدفاع عنها عند اقتضاء 

الحاجة، وذلك مبعزل عن توجهات املنظامت الدولية األخرى. كام ينبغي علينا حتاًم أن نستفيد من إسهامات الرشكاء 

أيضا يف مواجهة التحديات التي سيتعرض لها الحلف خالل الفرتة القادمة. ومام ال شك فيه، أنه يجب تنفيذ ذلك 

دون املساس بالتزامات الدفاع الجامعي.

هذا، ويجب أن يكون هدفنا الرئييس هو أن نخدم من خالل عالقات الرشاكة القامئة بيننا، تلك القيم األساسية املبني 

عليها الحلف وكذلك السالم واالستقرار العامليني. وأعتقد أن التجربة السلبية التي عاشها الحلف مع روسيا أكدت عىل 

أنه ال ميكن إقامة عالقات طبيعية مع البلدان التي تنتهك هذه القيم األساسية وتترصف مبا يخالف القوانني الدولية.

التي  ومن هذا املنطلق، يتحتم علينا تكريس إسهاماتنا يف األمن واالستقرار من خالل مبادرات الرشاكة الجديدة، 

سنطلقها يف قمة ويلز. وبناء القدرات الدفاعية عىل وجه الخصوص، مبادرة يجب االهتامم بها وتطويرها. كام أن 

القادمة بشكل مشرتك، مع  التحديات  الجامعي مهمة جدا، من حيث تطوير قدراتنا عىل مكافحة  العمل  مبادرة 

رشكائنا الذين يساهمون يف عملياتنا العسكرية. 

علينا مواصلة تعهدنا بخصوص سياسة الباب املفتوح

أود التطرق يف هذه الجلسة، التي نتناول من خاللها مقاربتنا تجاه التحديات التي تواجهنا، إىل سياسة الباب املفتوح، 

وهي سياسة أوليها أهمية بقدر عالقات الرشاكة فيام بيننا عىل أقل تقدير. ومن الواضح أن التحديات الواجب علينا 

مجابهتها تفرض علينا تكريس االستقرار يف منطقة أوروبا- األطليس. ومن هذه الناحية، أمتنى أن تكون قمة ويلز هذه 

آخر قمة ال يتم فيها اإلقدام عىل خطوات ملموسة من أجل توسيع حلف شامل األطليس. ينبغي علينا حتاًم مواصلة 
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تعهدنا بخصوص سياسة الباب املفتوح. إذ أن التطورات التي شهدناها يف أعقاب األزمة األوكرانية، كشفت لنا عن 
مدى رضورة دعم هذه السياسة بشكل فعال وملموس، من خالل جعلها رؤية اسرتاتيجية.

وبهذه املناسبة، أوّد تجديد دعمنا القوي مرة أخرى لعضوية كل من البوسنة والهرسك، وجورجيا، ومقدونيا، والجبل 
األسود، التي تبذل الكثري من الجهود بهدف الحصول عىل عضوية الناتو.

وال ميكننا االستسالم لالسرتخاء يف هذه املرحلة التي يقدم فيها الحلف عىل خطوات من أجل االنتقال إىل مرحلة "حالة 
الجاهزية دون نرش القوات"، يف ختام مهمة قوات املساعدة الدولية إلرساء السالم يف أفغانستان، التي استمرت أكرث 

من عرش سنوات.

االزدهار  السري عىل طريق  ناحية  من  األهمية،  غاية  فهم مشرتك يف  املبني عىل  الجامعي  وعملنا  تضامننا  سيظل 
واالستقرار ملجتمعاتنا، ولتصل جهودنا يف هذا االتجاه إىل ما وراء حدودنا.

وشكرًا لكم
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الجلسة الـ69 للجمعية العامة لألمم املتحدة–نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية يف 24 سبتمرب/ أيلول 2014

العامل أكرب من خمسة

السيد الرئيس، السيد األمني العام، السادة رؤساء الدول والحكومات املحرتمون، املندوبون املوقرون،

أحييكم جميعا بكل احرتام وآمل أن تكون الجلسة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة وسيلة خري لكافة الدول 

والشعوب واإلنسانية جمعاء.

أهنئ السيد سام كوتيسا الذي يتوىل رئاسة الجلسة وشكرا جزيال للسيد جون ويليام آش ألعامله القيمة.

السادة املندوبون الكرام،

تعقد اليوم الجلسة التاسعة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة، وهي تصادف الذكرى املئوية للحرب العاملية 

األوىل التي اندلعت عام 1914. وعىل الرغم من مرور قرن كامل عىل الحرب العاملية األوىل، فإن املنطقة التي كانت 

مرسحا لهذه الحرب الدامية ال تزال بعيدة عن كل شكل من السالم واالستقرار والهدوء واالزدهار كام نشاهدها بكل 

حزن.
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ونشهد هذه األيام صورا مؤملة تجرح ضمري البرشية ألزمات إنسانية عميقة، تواجهها مختلف بلدان املنطقة من 
العراق إىل سوريا، ومن فلسطني إىل اليمن، ومن مرص إىل ليبيا، ومن أفغانستان إىل أوكرانيا. ال زلنا نشهد يف القرن 
الحادي والعرشين من يترضعون جوعا أو من يلقون حتفهم نتيجة للفقر واألوبئة، ومن يقتل من األطفال والنساء 
بكل وحشية. يف الوقت الذي تنعم فيه كافة بلدان العامل الغنية بالرخاء، نرى البلدان الفقرية تكافح من أجل البقاء 
عىل قيد الحياة أمام ما تواجهه من مشاكل وتحديات أساسية كالفقر واألمراض وسوء التغذية وانعدام إمكانيات 

التعليم.

كام، ويشكل تغري املناخ املستمر تهديدا ملستقبل عاملنا وأطفالنا وهو اختبار هام يقف أمام اإلنسانية جمعاء يف 
انتظار اتخاذ تدابري وحلول ملا يتسبب به من أرضار.

وهذا املشهد ال يليق أبدا بكرامة اإلنسانية. هناك مشاكل تخص اإلنسانية بأرسها وبالطبع عىل رأسها األمم املتحدة. 
أريد أن أؤكد من جديد هنا يف الجلسة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة وأقول: ال أحد بريء يف هذا العامل الذي 

ميوت ويقتل فيه األطفال، وال أحد مبأمن يف هذا العامل، ولن يعيش أحد منا يف سالم وازدهار بال نهاية.

يف العام املايض فقط، بلغ عدد األطفال الذين ماتوا يف كافة أنحاء العامل دون سن الخامسة من العمر حوايل 6 ماليني 
و300 ألف طفل وطفلة. قُتل حوايل 17 ألف طفل يف الحرب يف سوريا بينام أصيب 375 ألف طفل هناك، فقد أكرث 
من 19 ألفا منهم واحدا أو أكرث من أعضائهم البرشية. هذا العام ويف قطاع غزة الفلسطيني، قُتل 490 طفال استهدفوا 
من قبل أسلحة قاتلة فتاكة حديثة وبشكل مبارش، يف حني أصيب ما يقرب من 3 آالف طفل آخرين. يُقتل هناك 
األطفال بكل وحشية أمام الكامريات وعىل مرأى ومسمع من العامل، وهم يلعبون عىل الشاطئ أو يف الحدائق أو يف 

أماكن يعتربونها أكرث أمنا كاملدارس واملساجد وحتى يف أحضان أمهاتهم.

نشاهد بكل أسف بعض املحاوالت عن طريق إطالق تسميات عىل من يحاولون جذب انتباه العامل ملا يحدث من 
مجازر يف فلسطني والتي تستهدف بشكل خاص النساء واألطفال وحتى املعاقني. والذين يعرتضون عىل جرائم قتل يف 
سوريا والعراق واالنتهاكات التي تتعرض لها الدميقراطية يف مرص، يتعرضون ملختلف االتهامات التي ال أساس لها من 

الصحة ويُتّهمون فورا بأنهم من داعمي اإلرهاب.

ال يخفى عىل الضمري العاملي أن الذين يتهمون بعض الدول بانعدام حرية الصحافة فيها وهم يغضون الطرف عن 
مقتل 16 صحفيا فلسطينيا وال يسمعون الضغوط املستمرة عىل وسائل اإلعالم هناك. 

أقولها بكل وضوح، إن كل من يصمت وال يرفع صوته عاليا أمام مقتل األطفال والنساء واملدنيني األبرياء، واإلطاحة 
بالحكومات املنتخبة بأصوات الشعب عن طريق املدافع والدبابات، هم رشكاء علنيون بهذه الجرائم املرتكبة ضد 
اإلنسانية. واألهم من ذلك أن هذا الكيل مبكيالني الذي يظهره العامل الحديث، يسفر عن نقص خطري يف الثقة يف 

عيون فئات واسعة من الجامهري.
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من يقطع أمله من األمم املتحدة يتوجه نحو التنظيامت اإلرهابية

إن شعور املاليني بعدم الثقة تجاه األمم املتحدة التي نقف اآلن تحت مظلتها، وتجاه املؤسسات واملنظامت الدولية 
األخرى، يزعزع اإلحساس بالعدالة لدى الناس ويدج بهم إىل رساديب اليأس. هذا الشعور بانعدام األمن، هو واحد 
من أهم املصادر الرئيسية التي تغذي اإلرهاب الدويل الذي نواجهه اليوم. االزدواجية يف التعامل مع القضايا التي 
يواجهها املظلومون والالمباالة تجاه قتل األطفال يوفران مزيدا من أوكسجني الحياة لإلرهاب يف جميع أنحاء العامل. 
وتقع الجامهري التي تقطع آمالها يف األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى مبا تحمله من يأس يف أفخاخ اإلرهاب 

وأنيابه.

لقد أصبحت املشاكل املستمرة يف العراق مبثابة الكارثة للعراقيني بل وتجاوزت هذه املشاكل حدود العراق وأصبح 
العراق لألسف الشديد منطقة تحرك للمنظامت اإلرهابية. تؤثر األزمة املتدهورة يف العراق بشكل مبارش عىل كافة 
بلدان املنطقة وال سيام جارتها تركيا. ونحن نحافظ عىل آمالنا بأن الحكومة الجديدة ستكون بداية جديدة للعراق 

وشعبه. وستستمر تركيا يف الوقوف بجانب الشعب العراقي من أجل السالم واالستقرار واالطمئنان.

الفلسطينية املستمرة ألكرث من نصف قرن هي  أيضا بتجاوز حدود سوريا. والقضية  السورية  القضية  كام وبدأت 
بالفعل املصدر الرئييس للكثري من القضايا يف املنطقة. لذا يجب تنفيذ الحل املفروض بإنشاء دولتني منفصلتني يف 
فلسطني ورفع الحصار عن غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إىل جانب إرسائيل، وهذه واجبات 
الدولتني يف  املنصة عن حل  الحديث يف هذه  يتم  املنطقة واستقرارها.  إنسانية وسياسية وأخالقية من أجل سالم 
فلسطني إال أن الحديث ال يكفي، ونحن بحاجة إىل إجراَءات فعالة فقد مّر الكثري من الوقت عىل الحديث ومل يأت 
زمن التنفيذ. يف الوقت الذي يقتل فيه املئات بل اآلالف كل يوم، ال زلنا نكتفي بالحديث وسط عالمات استفهام كثرية 
ومتكررة بشأن إحساسنا باملسؤولية كأعضاء يف األمم املتحدة. وينبغي عىل األمم املتحدة وضع ثقلها كله ودون أي 

تراخ للحد من مقتل املزيد من األبرياء وقبل أن يصاب الضمري العاملي بإصابات عميقة.

األمن  العضوية يف مجلس  الخمسة دامئة  الدول  فقيام  أكرب من خمسة"،  "العامل  أن  أؤكد من جديد عىل  أن  أريد 
بتعطيل األمم املتحدة مبا يتناقض وواقع العامل، هو وضع ال ميكن للضمري العاملي قبوله. جميع القرارات املتخذة 
محكومة مبا تتفوه به إحدى هذه الدول. وإذا قالت "ال" فال سبيل لتنفيذ القرارات حتى توافق هذه الدول وتقول 

"نعم" ليك يسمح بتفيذها.

يف الوقت الذي قتل فيه أكرث من ألفي فلسطيني خالل بضعة أشهر فقط، فشلت األمم املتحدة يف إيجاد حل متوقع 
لذلك. كام أن قتل أكرث من 200 ألف شخص يف سوريا خالل السنوات األربعة املاضية وترشيد ما يقرب من 9 ماليني 
منهم، مل يكف ليك تقوم األمم املتحدة بتقديم اقرتاحات لحلول فعالة. أنا أستغرب من هذا: قتل حوايل 2000 شخص 
باألسلحة الكيامئية بينام قتل أكرث من 200 ألف باألسلحة التقليدية. فيام تعترب بعض الجهات أن مقتل ألفي شخص 
باألسلحة الكيامئية جرمية، يف حني ال تعترب هذه الجهات مقتل أكرث من 200 ألف شخص باألسلحة التقليدية جرمية. 
كيف ميكننا فهم هذه األفكار الغريبة؟ علينا قبل كل يشء أن نجد حلوال لذلك. إن استخدام أي سالح يتسبب يف مقتل 

أي إنسان بريء هو جرمية سواء كان السالح كيميائيا أو تقليديا.
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وفيام يتعلق بالشأن املرصي، فقد أسفر االنقالب العسكري يف مرص عن استبعاد الرئيس املرصي املنتخب عن الرئاسة 
ولقي اآلالف من املرصيني األبرياء مرصعهم خالل كفاحهم العادل من أجل إيصال أصواتهم وسط ال مباالة من األمم 
املتحدة والدول الدميقراطية التي تكتفي بالتفرج ومتنح الرشعية ملن قام بهذا االنقالب. إذا كنا نريد التحدث عن 
الدميقراطية، ينبغي علينا احرتام صناديق االقرتاع ونتائجها. وإذا كنا نحرتم العكس وندافع عمن يعتلون املناصب عرب 

االنقالبات العسكرية، فيل الحق بأن أتساءل: ملا أُوجدت األمم املتحدة؟

من غري املقبول ذكر اسم اإلسالم جنبا إىل جنب مع اإلرهاب

تقف األمم املتحدة حاليا عاجزة أمام ما يحدث يف العراق من إرهاب واضطرابات وموجات هجرات متزايدة. ومن 
الواضح أن هذا الوضع لن يستمر طويال عىل هذا النحو. ينبغي عىل األمم املتحدة بكافة قواها وضع حلول للمشاكل 

العاملية واإلقليمية بشكل أرسع وأكرث فعالية وأكرث جرأة.

السادة املندوبون املوقرون،

أريد أن أشدد بوجه خاص عىل النقاط التالية: ال نقبل مبفهوم اإلرهاب باسم الدين بأي شكل من األشكال، ونعترب 
ذلك ازدراء بكافة األديان يف املقام األول. ونعارض بكل القوة أي ذكر السم "اإلسالم" الذي يعني "السالم" جنبا إىل 
جنب مع اإلرهاب. واستخدام كلمة اإلرهاب بجانب اإلسالم هو يشء يؤذينا جميعا. وكذلك كل من يحرص عىل 
جمع هاتني الكلمتني من أجل أنشطته الالإنسانية، يعني أنه ال يحرتم اإلنسانية جمعاء وكافة األديان وخاصة الدين 

اإلسالمي.

أصدقايئ األعزاء،

نحن ال نتدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة، ونحرتم وحدة تراب جميع الدول يف املنطقة وسيادتها، وهذا ما نؤكد 
عليه باستمرار ونبذل كثريا من الجهد إلحالل السالم واالزدهار يف منطقتنا.

نبذل جهودنا من أجل القضية اإلرسائيلية - الفلسطينية يف سبيل حل سلمي عىل أساس السالم واالحرتام املتبادل 
العيش بحرية.  املقدس لكل فرد يف  الحق  تنبع من مبدأ  الفلسطينية  القضية  ودولتني مستقلتني. حساسيتنا تجاه 
أو  اللغة  أو  الدين  أو  إنسانية ضمريية بحتة وليس عىل أسس املصالح  القضايا يف منطقتنا من دوافع  نتعامل مع 

املذهب.

نوّفر الحامية لـ 1,5 مليون الجئ سوري 

نستضيف يف أراضينا بكافة إمكانياتنا أكرث من 1,5 مليون الجئ سوري اضطروا ملغادرة أوطانهم نتيجة للحرب الدائرة 
هناك ويقيمون تحت حاميتنا الكاملة، ونلبي لهم كافة احتياجاتهم من املواد الغذائية واألدوية والخدمات الصحية 
والتعليمية. أسألكم، هل تلقينا أي دعم من العامل؟ لألسف ال. تجاوزت املوارد املالية التي أنفقناها من أجل الالجئني 
السوريني أكرث من 3,5 مليار دوالر أمرييك. ويوجد حاليا أكرث من 4 ماليني الجئ سوري يف العامل 1,5  مليون منهم يف 
بلدنا والباقون يف لبنان واألردن والعراق ومرص وبعض الدول األخرى. من ناحية أخرى، أريد أن أوجه هذه االسئلة 
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لكم: قبلت الدول األوروبية الغنية والقوية 130 ألف الجئ سوري فقط. يف أوروبا 130 ألف الجئ ويف بلدي 1,5 
مليون الجئ و 2,5 مليون الجئ آخرين موزعني عىل بلدان املنطقة األخرى. أصبحت األزمة السورية بشكل متزايد 

مشكلة إقليمية وعاملية. لذلك مل يعد ممكنا تجاهلها سياسيا وال إنسانيا.

قمنا بإحضار 102 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة أصيبوا خالل الهجامت اإلرسائيلية، ونقوم مبواصلة عالجهم يف 
بالدنا. وفتحنا أبوابنا ألكرث من 30 ألف الجئ من العراق ويزداد العدد. كنا أول من فتحنا األبواب لإلخوة األكراد 
لدخول تركيا قبل زيارتنا لنيويورك وكنا أول من مّد يد املساعدة لهم. وأبلغني أصدقايئ أن عدد السوريني الذين عربوا 

حدودنا خالل األيام الخمس املاضية حوايل 150 ألف الجئ.

نقوم اليوم بفتح ذراعينا لنحتضن ومنّد يد املساعدة للمحتاجني بغض النظر عن دينهم وعرقهم وطوائفهم، كام حدث 
قبل ما يقرب من 500 سنة حني استضافت بالدنا اليهود الذين طُردوا من أوربا. كام حافظنا طوال التاريخ عىل حقوق 

املجتمعات املسيحية املقيمة عىل أراضينا.

أوّد أن أقول بكل الفخر: إن تركيا هي الدولة األكرث سخاء يف العامل يف مجال املساعدات اإلنسانية بتخصيصها لـ 21 
باأللف من دخلها القومي سنويا لهذا املجال. عالوة عىل ذلك، وبفضل التجربة التي اكتسبناها طوال تاريخنا املرشف، 
التي تواجه مشاكل مثل  نحافظ دوما عىل حياديتنا مام جعلنا أصحاب كلمة مقبولة يف مناطق األزمات، وخاصة 

اإلرهاب والرصاعات الطائفية وغريها من األزمات.

نحن بلد يكافح اإلرهاب ولسنا داعمني له

أريد أن أؤكد هنا أن تركيا ليست دولة داعمة لإلرهاب، أو دولة تغض الطرف عن األعامل اإلرهابية، بل عىل العكس 
نحن أكرث دولة خاضت كفاحا مؤثرا ضد اإلرهاب، إذ عانينا كثريا من اإلرهاب عىل مدار 30 سنة وال نزال.

تركيا هي دولة تقف دوما ضد كل أنواع العنرصية من اإلسالموفوبيا إىل معاداة السامية. أنا شخصيا من بني السياسيني 
القليلني يف العامل الذين أعلنوا بكل وضوح أن معاداة السامية جرمية ضد اإلنسانية. لكني أريد أن أؤكد عىل أهمية 

قبول العامل بأرسه أن اإلسالموفوبيا أيضا هي جرمية ضد اإلنسانية.

تركيا هي الطرف امللح واألكرث طلبا إليجاد حل يف قربص وهي التي تطلب دوما إنهاء احتالل األرايض األذربيجانية 
وأقوى طرف يدافع عن الوحدة الرتابية للبالد، وخاصة يف مناطق األزمات مثل أوكرانيا.

سنواصل دعم كل الطرق إىل السالم اإلقليمي والعاملي. وسنستمر بصداقتنا التي ال مثيل لها مع أصدقائنا، وسنتصدى 
بكل قوة لإلرهاب والظاملني والقتلة وال سيام قتلة األطفال، وسنواصل دفاعنا بشكل شجاع وأقوى عن الدميقراطية 
والرفاهية. ويف إطار هذه األهداف النبيلة، سنواصل جهودنا وتعاوننا املتواصل مع كل من يعمل يف إطار املثل العليا 

بالشكل الذي ترغبه البرشية جمعاء.

وباملناسبة أود اإلشارة إىل أننا يف انتظار دعمكم لرتكيا لنيل العضوية املؤقتة يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
لألعوام 2015 و2016 مع التعبري بالشكر واالمتنان للدول التي أعلنت دعمها لنا.
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آمل أن تكون الجلسة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة، بداية لعملية تنهي الدماء والدموع وتتغلب عىل الفقر 
والظلم يف كل مكان يف العامل. وأمنياتنا بالنجاح للجمعية العامة والسيد كوتيسا. تحياتنا القلبية لكافة الدول األعضاء 

يف األمم املتحدة وجميع شعوبها. وشكرا جزيال لكم.



27

املنتدى االقتصادي العاملي – إسطنبول يف 28 سبتمرب/ أيلول 2014

تركيا نجم ساطع يف املنطقة والعامل

قادة الدول والحكومات املحرتمون، السادة الوزراء، أيها الحضور الكرام، سيدايت ساديت، أحييكم مبشاعر قلبية. وبداية 
أمتنى كل النجاح والتوفيق لهذا االجتامع الخاص الذي يعقده منتدى االقتصاد العاملي يف مدينة إسطنبول عىل مدار 

يومني متتاليني.

وأعرّب عن شكري أوال لألستاذ الدكتور شواب وزوجته الكرمية ولكافة اإلداريني والعاملني الختيارهم مدينة إسطنبول 
لعقد هذا االجتامع الخاص. وأرّحب بضيوفنا املشاركني يف هذا االجتامع وأقدم شكري مسبقا ملا قاموا وما سيقومون 

به من إثراء لهذا امللتقى املهم بإسهامات مستفيضة.

أيها الحضور الكرام، واألصدقاء األعزاء،

السياسية واالقتصادية  الزالزل  الدولية تشهد فيها تغريات مهمة وأصبحت خطوط  املنظومة  باتت  إننا منّر مبرحلة 
والثقافية واالجتامعية أكرث وضوحا. واألزمات االقتصادية وظاهرة الفقر واختالل التوازن بني مستويات الدخل إىل 
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العنف  واملجتمعات. وسياسات  البلدان  لدى  األمل  فقدان  إىل  أدى  كّل هذا  للضغط،  الطاقة  موارد  تعرض  جانب 
وكتم الصوت التي متارسها أنظمة بعض الدول تجاه شعوبها، تخلّف وراءها دمارا كبريا. وأصبح اإلرهاب يهدد السالم 
العاملي أكرث فأكرث مع عوملته وتوسعه يف أقاليم أوسع. ونحن يف تركيا نواجه خطر اإلرهاب عىل الصعيدين الوطني 

واإلقليمي ونواجه أيضا اإلرهاب العاملي.  

وال تزال مشاكل من قبيل تغري املناخ، وانتشار األمراض املعدية مثل اإليبوال، وتلوث البيئة، وظاهرة الهجرة، ومعاداة 
األجانب، والعنرصية تحتل الصدارة ضمن أحداث العامل. وأؤكد هنا أن كل هذه القضايا ال تهدد دوال ومناطق معينة 
فحسب، بل وصلت إىل دجة تهديد الكرة األرضية برمتها. وليس مبقدور البلدان وحدها تجاوز هذه املشاكل. وأصبح 

لزاما عىل املنظامت السياسية واالقتصادية العاملية التعاون، وتجميع القوى من أجل التغلب عىل هذه املشاكل. 

والستني  التاسعة  للدورة  مشاركتي  أثناء  املايض،  األسبوع  نيويورك  يف  ألقيتها  كلمة  يف  اآلراء  هذه  عن  عربت  وقد 
للجمعية العامة لألمم املتحدة. وأكدُت يف الجمعية العامة ويف اجتامعايت الثنائية باملسؤولني وكذلك يف قمة تغري 

املناخ عىل أن كل هذه التحديات أصبحت تهدد اإلنسانية ويجب اتخاذ تدابري عاجلة حيالها. 

ومع األسف، نجد املنظامت السياسية واالقتصادية العاملية وعىل رأسها األمم املتحدة عاجزة عن اتخاذ هذه التدابري 
العامة  التي تهدد اإلنسانية. وأريد أن أشدد هنا مرة أخرى عىل موضوع أكدت عليه يف الجمعية  التحديات  إزاء 
لألمم املتحدة وخالل منصبي رئيسا للوزراء وهو أن "العامل أكرب من خمسة"، فال ميكن أن نرتك مصري العامل بني أيدي 
هذه الدول الخمسة. والعامل اليوم مل يعد يعيش الظروف التي أحاطت به خالل الحرب العاملية الثانية. ويف جميع 
اللقاءات الثنائية التي أجريتها مع قادة الدول أو الحكومات سمعت منهم تأييدا لكالمي حيث كانوا يقولون:  "نعم، 
أنتم عىل حق وما تقولونه صحيح، العامل أكرب من خمسة" ولكن ال أحد منهم يقول ذلك عند اعتالء املنابر. وإذا كنا 
نؤمن برضورة إجراء إصالح يف األمم املتحدة فال بّد أن نُعد لذلك معا. ومع األسف ال أحد يحرّك ساكنا يف هذا الصدد، 
وكأن الجميع يخاف من يشء. وجّل قادة الدول ينتدبهم شعور بالقلق إذا تحدثوا عن ذلك فامذا ستكون ردة فعل 
هذه الدولة؟ أو تلك؟ ولكن ال أحد يتساءل يف هذا املوضوع. وعىل سبيل املثال قال السيد أوباما "نريد عاملا تكون 
القوة فيه ألرباب الحق". وهذا ما نريده نحن أيضا. وإذا كنا نريد عاملا تكون القوة فيه ألرباب الحق فيجب أال يبقى 

مصري العامل بيد خمس دول فقط.

ما هو الشكل املطلوب إذا؟ ال بد من تأسيس نظام التناوب، أي ال بد من تأسيس مجلس أمن متثل فيه كافة القارات 
دون التفريق بني عضو دائم وعضو مؤقت. وإذا كان عدد األعضاء 15 عىل سبيل املثال فيمكن تغري هذه الدول 
األعضاء يف كل سنتني أو سنة. وبذلك ميكن للدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها 193 دولة أن تصبح عضوا 

يف مجلس األمن مع التناوب. ويجب أال يكون مصرينا بيد تلك الدول الخمسة. 

هل مصري العامل مرتبط مبا تتفوه به إحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة؟

سوريا تعاين اليوم من ظلم وكذلك يف العراق ظلم. وتتجه األنظار يف القرارات إىل "ما سيصدر عن مجلس األمن أو 
عن خمس دول دامئة العضوية" أو باألحرى ما ستقوله إحدى تلك الدول يف مجموعة الخمسة؟ وإذا قالت "ال" فال 
سلطان عليه. وهل مصري العامل مرتبط مبا تتفوه به إحدى تلك الدول األعضاء؟ ال بّد أن يتغري هذا األمر وال بّد أن نثري 
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ذلك معا. وإال، لن نستطيع تفسري وتربير احتكار القرارات من قبل الدول الخمسة دامئة العضوية يف مجلس األمن 
رغم وجود ما يقارب 200 دولة عضوة يف األمم املتحدة.

كذلك نرى عىل الصعيد الدويل، أن كثريا من املنظامت السياسية واالقتصادية العاملية تبدي موقفا حسب مصلحتها 
بدال من إبداء موقف إنساين إزاء القضايا العاملية، وهو ما ميثل تحفيزا عىل زيادة التهديدات.

الشعبية  التحركات  حيال  املباالة  وعدم  املشاكل.  لتفاقم  عامل  أكرب  يعترب  العاملية  التحديات  أمام  االكرتاث  وعدم 
الدميقراطية واملوقف املزدوج والحكم املسبق والترصف غري العادل قد أصبح مع األسف أوكسجينا لإلرهاب.

أتساءل اآلن: هل علينا أن نتحرك مع التوجه العام لنؤيد األنظمة الدميقراطية يف العامل؟ أم نؤيد األنظمة التي ال 
تتبنى الدميقراطية؟ ألن هناك بعض الدول تريض شعوبها وهي ال تتبنى الدميقراطية. وال يحق لنا أن نعرتض طاملا أن 
الشعوب راضية عن أنظمتها. ولكن يف املقابل نجد أنظمة شعوبها تحت الضغط والخوف وال متتلك حرية التعبري. 
ونردد عىل ألسنتنا ونقول "إنه يجب احرتام إرادة الشعب يف األنظمة الدميقراطية" ونقول كذلك "يجب احرتام ما 
اختاره الشعب وما أراده". ولكن مع األسف، نجد يف بلد تم انتخاب الرئيس بـ 52 % من أصوات الشعب يتعرض 
النقالب من قبل وزير له ومينح العامل الرشعية لهذا االنقاليب. أين يتم منح الرشعية؟ يف مختلف بلدان العامل مبا فيها 
الدولة التي تعترب مهد الدميقراطية حيث تعرتف هذه الدول برشعية من قام باالنقالب؟ الغريب أن من انقلب عىل 
رئيس منتخب بـ 52 % من أصوات شعبه يحظى بإلقاء خطاب يف الجمعية العامة لألمم املتحدة. وهل األمم املتحدة 
منرب لالنقالبيني أم يجب أن تكون منربا ملن تم انتخابهم بالطرق الدميقراطية ليأتوا ويلقوا فيها خطاباتهم؟ أم أنها 
منرب لقادة دول ال يتبنون الدميقراطية ولكنهم نالوا تأييد الشعب وأتوا إللقاء خطاباتهم؟ وإذا كانت األمم املتحدة 
منربا للجميع فهذا شأن آخر. ولكن إذا كنت أنا رجب طيب أردوغان أؤمن بالدميقراطية، فال ميكنني أن أقبل بأن 
أكون يف نفس الصورة الفوتوغرافية مع من تولوا الحكم بطرق غري دميقراطية، ولذا مل أحرض الجمعية العامة. وما كان 
بوسعي أن أكون معهم. ألنني إن فعلت ذلك فال أستطيع أن أفرّس لشعبي آنذاك. ألن النضال من أجل الدميقراطية 

ليس كأي نضال عادي.

إن الشعوب التي تعاين من الفقر واإلحباط والظلم، تكون قابلة لالستغالل من قبل اإلرهاب واملنظامت اإلرهابية. 
ونحن يف تركيا نسعى إىل لفت االنتباه إىل هذا األمر الذي ال ميكن البقاء عليه ونعرّب عن خطر عوملة التحديات املحلية 

مثل اإلرهاب واإلسالموفوبيا، ونناشد العامل أن يهتم باملخاطر القادمة نحونا.

لقد بلغ عدد الضحايا الذين سقطوا عىل يد النظام يف سوريا 250 ألف إنسان. وأما عدد النازحني فبلغ حوايل 7 ماليني، 
ويف تركيا فقط يوجد قرابة 1,5 مليون مهاجر سوري، وازداد العدد مع تدفق املهاجرين يف األسابيع األخرية. وأمام 
هذه الواقعة ال نجد من يقول لنا: "إنكم استقبلتم يف تركيا 1,5 مليون إنسان، وكيف ميكن أن نساعدكم وندعمكم؟". 
وصلنا حتى األن 150 مليون دوالر كدعم مايل من الخارج، مبا فيه دعم املفوضية العليا لشؤون الالجئني. وكم أنفقنا 
نحن؟ وصلت نفقاتنا إىل 4,5 مليار دوالر. ولكن ال أحد يهتم باملوضوع "طاملا أن تركيا تستمر يف اإلنفاق". توجد 
مخيامت يف مختلف أماكن تركيا، ونحن نواجه بعض التحديات االجتامعية بسبب استقبالنا لهذا العدد الكبري من 

الالجئني. ونتحمل كل ذلك، دون أن يقول لنا أحد: "كيف ميكن أن نساهم يف هذا املوضوع؟".
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إننا نحارب اإلرهاب منذ 32 سنة، ظهر أمامنا اآلن تنظيم داعش وهو ليس بحديث بل هو تنظيم انشق عن القاعدة. 

كام توجد يف املنطقة منظامت إرهابية أخرى. إذا كنتم ترون من الرضوري مكافحة داعش فلامذا ال تبدون املوقف 

نفسه ضد يب كا كا؟

ملاذا ال تقفون ضد "يب كا كا" كوقوفكم ضد"داعش"؟

أخاطب العامل وأتساءل، ملاذا تقوم الدنيا وال تقعد إزاء منظمة داعش اإلرهابية، يف حني يتم التغايض عن منظمة يب 

كا كا اإلرهابية؟ وملاذا تلتزمون الصمت حيالها؟ وملاذا ال تدعون إىل كفاح مشرتك ضدها أيضا؟ إذا كانت السياسة 

قامئة عىل أساس العدالة فستصبح آنذاك ذات قيمة. أما إذا كانت السياسة مقطوعة عن العدالة فلن تأيت بنتيجة 

ذاك التسامح والتغايض الذي نراه تجاه النظام الذي فقد رشعيته يف دمشق، كان سببا لهذا املشهد األليم. ومع األسف 

التاريخ.  يف  املآيس  أسوأ  أوكسجني إلحدى  مبثابة  الدولية  واملنظامت  الدول  وسائر  املتحدة  األمم  اكرتاث  عدم  كان 

التاريخ  يف  رأيتم  ملجازر. وهل  ذلك  بعد  وتعرض شعبها  منتخب  رئيس  انقالبا عىل  أن مرص شهدت  آنفا  وذكرت 

الحديث مقتل ما يزيد عن 5 آالف إنسان يف يوم واحد؟  ورغم وقوع ذلك فإن مرتكب هذه الجرمية يحظى بعناية 

فائقة ويُسمح له بإلقاء كلمة. أستغرب هذا األمر وهذه العقلية؟ إن املوقف الالمبايل من العامل الحديث حيال ذلك 

أحدث جروحا عميقة يف ضامئر الناس يف مرص ودول املنطقة.

املنطقة. واملرحلة  الثقة لدى شعوب  اليأس وعدم  تثبيت  إىل  الزمن  قرابة قرن من  الفلسطينيني  أدت مأساة  وقد 

الجديدة التي بدأت ما بعد سقوط النظام يف العراق، مل تجلب الدميقراطية واالزدهار بل عىل العكس من ذلك قد 

خلفت مأساة كربى. وتحذيراتنا الصادقة لبغداد مل تلق أذنا صاغية من جانب الحكومة وال من جانب الدول ذات 

النفوذ. وأصبحت املشكلة اليوم أكرث تفاقام وتعقيدا.

أصدقاءنا الكرام،

ال ميكن استدامة الوضع يف مناطق األزمات وعىل رأسها الرشق األوسط. ومل تعد تلك املشاكل محلية بل أخذت صبغة 

عاملية. ويجب التكاتف إلطفاء هذا الحريق قبل أن ميس مزيدا من الدول وقبل أن ينتج مزيدا من اإلرهاب والرصاع. 

وال شك أن عمليات قوات التحالف ضد املنظمة اإلرهابية يف العراق وسوريا يف الوقت الحايل أمر مهم، ولكنها غري 

كافية، وأريد التذكري بأنه يجب تفعيل آليات تنتج حلوال دامئة للمشاكل.

ال شك أن قيام قوات التحالف بعمليات ضد املنظمة اإلرهابية يف العراق وسوريا أمر مهم، لكنها وحدها غري كافية، 

إذ يجب تفعيل آليات من شأنها إيجاد حلول دامئة للمشاكل. وقصف املنظمة جوا حل مؤقت للمشكلة وإلقاء ستار 

عليها فقط. وال بد من اتخاذ خطوات عاجلة إليصال املساعدات اإلنسانية إىل سوريا. ويتحتم اآلن وبصورة عاجلة 

دون تأجيل تأسيس نظام برملاين ودستوري يحافظ عىل وحدة األرايض ويضم كافة املكونات يف سوريا. كام يجب 

إجراء إصالحات شاملة يف العراق تراعي كافة املكونات العراقية وتضمن أمنها وسالمتها وتؤمن التمثيل العادل لها، 

وذلك دون تأخري.  
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وال ميكن أن تكون التحالفات والعمليات منحرصة عىل العراق فحسب، وال بد أن تشمل العراق وسوريا يف آن واحد. 
ونحن كرتكيا ال ميكن أن نبقى خارج هذه العمليات والتحالفات التي تضم العراق وسوريا. ملاذا ال ميكن أن نبقى؟ ألن 
حدودنا معهام تبلغ 1250 كم ونحن بلد مستهدف. ونستضيف 1,5 مليون إنسان. ويجب أن نتخذ هذه الخطوة من 
أجل استتباب األمن يف املنطقة. ولهذا السبب أقول دامئا يف جميع لقاءايت باملسؤولني إنه يجب أن نبدأ بفرض حظر 
جوي أوال، وتأسيس منطقة آمنة ثانيا، وإعداد برامج تدريب وتجهيز للقوات ثالثا. وال بد من القيام بهذه الخطوات 
قبل كل يشء، وإذا قيل ميكن تنفيذ بعضها دون بعض... فهذا ال ميكن، إذ يجب تنفيذ هذه األمور معا. ألننا ال ننظر 

إىل املوضوع من زاوية اإلرهاب فقط، وإمنا من زاوية ما يفعله النظام السوري أيضا. 

أمتنى أيضا أن تكون الحكومة الجديدة يف العراق موفقة يف أداء مهامها بعيدا عن أزمات جديدة. ماذا فعل رئيس 
الوزراء السابق يف العراق؟ سحب الجيش من املناطق التي توجهت إليها املنظمة اإلرهابية، مع ترك األسلحة والعتاد 

لها. وتلك األسلحة بحوزة هذه املنظمة اإلرهابية اآلن. يجب أال نتغاىض عن هذه الحقيقة.

وبعد ذلك أما كان للمجتمع الدويل أن يبادر ويفعل املزيد يف فلسطني ومرص وليبيا؟ وملاذا مل يفعل ذلك؟ أما كان 
بوسعه بذل جهود من أجل إيجاد حلول دامئة ملثل هذه املشاكل التي قصمت ظهر املنطقة؟ وملاذا مل يبذل هذا 

الجهد؟   

ما زلنا يف تركيا متمسكني بنهج الحوار السيايس يف حل املشاكل العالقة يف منطقتنا، ونؤمن بأن وضع نظم دميقراطية 
وشاملة مبا يستجيب ملطالب الشعوب رشط أسايس إلنهاء الرصاعات التي تعيشها بعض دول الجوار. وال ميكن تحقيق 

تنمية شاملة طويلة املدى دون تحقيق االستقرار السيايس ومقومات االزدهار االقتصادي.

تركيا كانت دامئا تلعب دورا رياديا للمبادرات التي تهدف إىل دفع عجلة التعاون االقليمي، حيث اتخذت خطوات 
ملموسة من أجل الجميع بني الالعبني اإلقليميني من البلقان إىل القوقاز، ومن البحر األبيض املتوسط إىل البحر األسود، 
حول مشاريع مشرتكة وألجل تكريس االنتامء اإلقليمي أيضا. وسنعمل عىل هذه الخطوات باستمرار. بذلنا جهودا 
لتعزيز التعاون يف كافة املجاالت من الطاقة إىل النقل، ومن التجارة إىل السياحة. وميكن تحقيق االزدهار يف تركيا 
من خالل مقاربة اقتصادية فوق االعتبارات الوطنية. ولذا فإن عقد مجالس التعاون االسرتاتيجي رفيعة املستوى عىل 
املستوى الثنايئ مع دول املنطقة، تكتسب أهمية كبرية من هذه الزاوية، كام تساهم يف الدبلوماسية العاملية بصورة 

طبيعية.

أثر األزمة االقتصادية العاملية علينا يف عام 2008 كان يف أدىن املستويات  

الحضور الكرام،

إن تركيا تتبوأ املركز السادس يف أوروبا واملركز السابع عرش يف العامل ضمن أكرب الدول االقتصادية، وذلك بفضل ما 
متتلكه من عاملة شابة ذات كفاءات، واقتصاد متنام متمتع بالديناميكية واالستقرار، ورسوخ االنضباط املايل، والبنية 
التحتية املتطورة. وتسري تركيا عىل خط منو مستقر منذ عام 2002 باإلصالحات الجذرية التي حققتها. وبفضل تعزيز 
املالية العامة والقطاع البنيك يف بالدنا، تأثرنا باألزمة االقتصادية العاملية بأدىن املستويات والتي ظهرت يف عام 2008.  
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وأصبحت تركيا ثاين أكرب دولة بعد الصني تحقق منوا بنسبة 9% يف عامي 2010 و2011. كام أن االقتصاد الرتيك حقق 
منوا بنسبة 4 % يف عام 2013 رغم كل التطورات السلبية. وكانت نسبة النمو 4% يف عام 2014، و5% يف عامي 2015 

و2016. وال شك أن هذا النجاح كان نتاج عمل منضبط ودؤوب.

وكان االستقرار السيايس الذي تحقق عىل مدار الـ 12 سنة األخرية، قد مهـّد أرضية مالمئة إلنجاز إصالحات مهمة 
وبناءة، حيث نحظى اليوم مبناخ آمن، مل تعد فيه عنارص عدم االستقرار األساسية لالقتصاد الكيل مثل التضخم املايل 
هشاشة  من  الحد  مع  الحرة  املنافسة  أرضية  عىل  تنشط  باتت  واألسواق  كبرية.  مشكلة  متثل  العام  املايل  والعجز 

االقتصاد.

أريد أن أرضب لكم بعض األمثلة هنا مع تقديم بعض األرقام. كان الدخل القومي 230 مليار دوالر يف عام 2002، 
واليوم مع قدوم عام 2013 بلغ دخلنا القومي 820 مليار دوالر. والهدف هو تحقيق 2 ترليون دوالر مع عام 2023 
الذي سنحتفل فيه بذكرى مرور 100 عام عىل تأسيس الجمهورية الرتكية. وكان الدخل الفردي 3500 دوالر يف عام 
الدخل  من  تحقيق 25000 دوالر  بلغ 10500 دوالر. وهدفنا هو  مرات حيث  ثالث  الرقم  تضاعف  واليوم   2002
الفردي مع عام 2023. وهذا األمر ليس حلام. وسنحقق ذلك إن شاء الله من خالل تطبيق سياساتنا املالية واالنضباط 

االقتصادي والحفاظ عىل مناخ الثقة واالستقرار.

وأمام كل هذه التطورات اإليجابية نجد شيئا آخر، ما هو؟ هو مؤسسات التصنيف االئتامين. تلك التي تديل بني وقت 
وآخر ببيانات عن اقتصاد تركيا بأنه جامد أو سالب الدرجة، وهي بيانات ال أساس لها من الصحة وال تستند إىل 
معطيات علمية واقتصادية. وكانت هناك مؤسسة تصنيف ائتامين تسند إىل تركيا درجات من هذا القبيل، وكنا ندفع 
لها املال أيضا، واتخذنا قرارا بالقول:"علينا أن نتوقف عن دفع املال لهذه املؤسسة، ونلغي اشرتاكنا معها ألنها ال تلتزم 
الصدق. وهناك مؤسستان غريها ميكن أن نتعامل معهام "لكن تبني فيام بعد أن قراراتهام سياسية أيضا، حيث ترفعان 
درجة الدول املوشكة عىل االنهيار االقتصادي يف املنطقة لـ 6 أضعاف، يف حني ترّصان عىل إبقاء تركيا عىل الدرجة 
نفسها. أين مبدأ الصدق من هؤالء؟ هل ميكن أن نقبل بذلك؟ من األفضل يف نهاية األمر "أن نفرتق ويذهب كل 
منا يف طريقه". ونحن مل نصل إىل ما وصلنا إليه بفضل وإسهام مؤسسات التصنيف االئتامين، وال من خالل التضليل 
اإلعالمي، وإمنا حققنا هذا النجاح بجهود رجال أعاملنا ومزارعينا وصناعيينا، وسنميض معهم أيضا. وسوف نرتقي 

بصادراتنا، ويجب أن نبرص كل هذه الحقائق.

السادة املحرتمون،

إذا كانت مثل هذه املؤسسات الهامة تحاول تقرير مصري البلدان من خالل اتخاذ قرارات سياسية بحقها، فإن ذلك 
يعني انعدام العدالة من الناحية االقتصادية يف العامل أيضا.

ستتوىل تركيا رئاسة الدورة ملجموعة العرشين G-20 ملدة سنة كاملة بداية من 1 ديسمرب 2014. وتركيا عىل وعي 
مبسؤولياتها وتستمر يف استعداداتها للقمة من حيث الفحوى والتنظيم. وبعد قمة القادة يف مدينة بريزبن، سنحدد 
أولوياتنا بشكل نهايئ وسنتقاسم معلوماتها مع الدول األعضاء يف مجموعة العرشين والرأي العام العاملي يف 1 ديسمرب. 
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وهناك حاجة ملحة للحفاظ عىل روح التضامن والعزمية التي أبدتها دول مجموعة العرشين عقب األزمة العاملية. كام ال 
بد من اتخاذ خطوات جديدة يف هذا املنوال خالل عام 2015 إىل جانب أهمية الوفاء بااللتزامات والوعود املقدمة من 

قبل دول املجموعة.  

ومن جانبنا فإن عملية متابعة التزامات البلدان عن كثب للتأكد من تنفيذها ستكون ضمن أهدافنا الرئيسية. وكذلك 
نويل أهمية كبرية لتشجيع االستثامرات ودعم التجارة العاملية التي تعترب قاطرة النمو. ولهذا السبب، وبصفتنا دولة 
مرتأسة لدورة مجموعة العرشين، نسعى إىل تعزيز النظام التجاري متعدد األطراف ضمن أولوياتنا األساسية، حيث 
سنبدي إرادة قوية يف مكافحة اإلجراءات الوقائية املشددة والتدابري املعيقة للتجارة. وسنويل أهمية كبرية ألعامل 
النمو وسنستمر يف  التحتية. سنؤكد عىل دور االستثامر يف تحقيق  البنية  املجاالت، وعىل رأسها  االستثامر يف شتى 
مبادراتنا من أجل تحسني مستوى التمثيل للدول النامية داخل املؤسسات التمويلية العاملية ال سيام لدى صندوق 
النقد الدويل. كام سنتناول ضمن جدول أعاملنا موضوع إقامة هيكلة متويلية أكرث توازنا بغية تأسيس نظام متوييل 

صلب.

نتطلع إىل الهدف األمثل لتصبح مجموعة العرشين أكرث شمولية ودميقراطية

هناك موضوع مهم جدا يتعلق بتحقيق التنمية للدول األقل منوا. وسيكون الرتكيز عىل أوضاع الدول األقل منوا تحت 
مظلة مجموعة العرشين ضمن أولوياتنا األكرث أهمية. ومساعي االنفتاح عىل سائر الدول والرشكاء تكتسب أهمية 
خاصة لتعزيز الرشعية ملجموعة العرشين. سنتبع سياسة انفتاح مبا يضم الدول غري العضوة يف مجموعة العرشين 
الربحية،  املؤسسات غري  األبحاث وسائر  ومراكز  التجارية  واالتحادات  املدين  املجتمع  الدولية وممثيل  واملؤسسات 

وبذلك نكون قد اقرتبنا من الهدف األمثل لتصبح مجموعة العرشين أكرث شمولية ودميقراطية.

الحضور الكرام،

أريد أن أتبادل معكم بعض أفكاري حول الطاقة واالستثامر والبنية التحتية. من املعلوم أن تركيا تقع جغرافيا بني 
الدول التي متلك ثالثة أرباع احتياطيات النفط والغاز الطبيعي يف العامل، وبني األسواق املستهلكة لها يف أوروبا. وهذا 
املوقع املتميز يقدم لرتكيا فرصا عديدة يف موضوع أمن الطاقة، كام يضع عىل عاتقها مسؤوليات يف الوقت نفسه. 
وتويل تركيا أهمية قصوى ملوضوع الطلب املتزايد واملستمر للطاقة وكيفية االستجابة لها، وتسعى يف الوقت نفسه 

إىل املساهمة يف أمن الطاقة ألوروبا، وذلك يف مشاريع عديدة.

رأسها  وعىل  والحليفة  والشقيقة  الصديقة  الدول  مع  بالتعاون  والغرب  الرشق  بني  الطاقة  خط  بتطوير  قمنا  لقد 
أذربيجان. وكل من مرشوع خط األنابني باكو-تبلييس – جيهان وخط األنابني باكو-تبلييس – أررضوم يعترب إنجازا ناجحا 
إلحياء هذا املمر. كام تم تطوير مرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول أي ما يسمى مبرشوع"تاناب" 

من قبل تركيا وأذربيجان.

واملبادرات االقتصادية هي األخرى مجال نهتم به ونشجع عليه. وتقدم تركيا فرصا عديدة للمبادرين االقتصاديني 
لتحقيق أحالمهم عن طريقة اتحاد املؤسسات الصغرية واملتوسطة )KOSGEP ( وتشجعهم عىل العمل يف القطاعات 
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ذات القيمة املضافة العالية عن طريقة مؤسسة األبحاث العلمية والتكنولوجية )TUBITAK(. وتتجه تركيا نحو 
تحقيق التنمية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة عرب تبادل التجارب معها.

التحتية عىل مر 12 سنة املاضية، حيث بنينا 17 ألف كيلومرت من الطرق  البنية  وقد قطعنا شوطا كبريا يف مجال 
املزدوجة للسيارات. ومع إحياء مرشوعنا للقطار الرسيع ارتقينا إىل املركز السادس أوروبيا، واملركز الثامن عامليا يف 
امتالك وتشغيل القطار الرسيع، وقمنا بإنجاز "مرشوع العرص" حيث ربطنا بني قاريت أسيا وأوروبا بنفق" مرمراي" 
مضيق  قاع  تحت  للسيارات  ثان  نفق  بناء  مرشوع  وسنكمل  البوسفور.  مضيق  تحت  الحديدية  للسكك  البحري 

البوسفور أيضا يف السنة القادمة إن شاء الله.

واملوانئ،  الرسيع،  والقطار  الحديدية،  السكك  للسيارات، وكذلك مشاريع  بناء طرق مزدوجة  تستمر مشاريعنا يف 
واملطارات، واملدارس، واملستشفيات، وشتى مشاريع البناء. كام نقوم ببناء جرس السلطان سليم ليكون الجرس الثالث 
تركيا  أثبتت  اتخذناها  التي  الخطوات  وبهذه  الله.  بإذن  القادمة  السنة  نهاية  يف  وسيكتمل  البسفور،  مضيق  عىل 
مكانتها املتقدمة والتحول الذي قامت به. وتحظى مدينة إسطنبول حاليا ببناء مطار من شأنه أن يصبح األول عىل 

الصعيد العاملي. 

نواصل استثامراتنا يف التعليم واملعلوماتية والصحة، بنفس اإلرادة والعزم بالتوازي مع الخطوات املتخذة يف سبيل 
الدميقراطية، لتكون سندا لكل تلك االستثامرات وتفتح أمام تركيا آفاقا جديدة. وقد أطلقنا مرحلة الحل السلمي 
ونحن قامئون عليها بكل تأكيد، ونبدي كل الحرص للسري يف طريق االنضامم إىل االتحاد األورويب. كام حققنا يف تركيا 

إصالحات دميقراطية مهمة عىل مر 12 سنة املاضية، ونعمل لبلوغ مستويات متقدمة يف ذلك.

تركيا أحد مراكز الجذب لالستثامرات يف العامل

ضيوفنا الكرام والسادة املحرتمون،

تُعترب تركيا من بني أهم مراكز الجذب لالستثامرات مبا لديها من اقتصاد قوي، وشعب فتي، وثروات طبيعية، وموقع 
جغرايف اسرتاتيجي، وهي بذلك بوابة املنطقة والعامل. إننا ندافع عن السالم والتضامن اإلقليميني والعامليني بشكل قوي 

ونناضل من أجل االستقرار واالزدهار والرفاهية االجتامعية داخل الوطن.

ورغم كل التطورات السلبية يف املنطقة، فإن تركيا تسري يف طريق النمو يف أمن واستقرار. ال شك أن هناك أطرافا 
منزعجة من تركيا اآلمنة واملستقرة، وهناك من يسعى إىل خداع الناس بتأويالت مفربكة حول تركيا ونرش ذلك إىل 
أبعد حد ممكن. وأريد أن أنوه من هذا املنصب إىل رضورة التعامل بحذر مع بعض األخبار املتداولة يف وسائل اإلعالم 
الوطنية والدولية. وقد تداولت وسائل اإلعالم الوطنية والدولية يف اآلونة األخرية أخبارا تتهم فيها تركيا بدعم اإلرهاب، 
وهي أخبار ال أساس لها من الصحة، إمنا هي عبارة عن دعايات تضليلية. وكان علينا أن نلتزم الحذر إزاء تنظيم داعش 
الذي احتجز 49 من موظفي قنصليتنا، ولله الحمد متكنا من إنقاذ مواطنينا من أيدي داعش بعملية ناجحة متت يوم 
الجمعة ما قبل املايض. لقد حاولوا استنتاج تأويالت باطلة من موقفنا الحذر والهادئ إزاء تنظيم داعش وشنوا من 

ذلك حملة رشسة ضد تركيا لكنهم يشعرون بالعار حاليا. ألنهم قد فقدوا سمعتهم.
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رأينا مع األسف إصدار حكم مسبق عىل تركيا يف أوروبا أيضا، حيث قاموا بنرش صورة يف الصفحات األوىل لجرائدهم 
وهي صورة يل مع رئيس الوزراء أثناء خروجنا من مسجد بأنقرة وسط املصلني وكتبوا عىل الصورة "ها هي منطقة 
مليشيات داعش". وبعد تفنيد الخرب وتحذيرهم نرشوا يف صحفهم بأن الخرب كان خاطئا. ومن حسن الحظ أنهم أقروا 

بذلك. ألنهم مل يفعلوا ذلك يف بعض األوقات.

إن تركيا هي نجم ساطع يف املنطقة والعامل. وسنحافظ عىل هذه الخاصية. وسيصبح نجاح تركيا منوذجا يحتذى به 
يف أقاليم واسعة.

يف ختام كلمتي أجدد شكري ملنتدى االقتصاد العاملي وللسيد شواب وزمالئه، ولكافة األصدقاء الحارضين لعقد هذا 
االجتامع يف مدينة إسطنبول. وأمتنى التوفيق والنجاح لكم يف أعامل االجتامع وأحييكم بكل احرتام.  
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اجتامع مجلس املصدرين األتراك للتعريف بالعالمة التجارية الجديدة لرتكيا - إسطنبول يف 28 سبتمرب/أيلول 2014

العالمة التجارية والشعار التجاري الجديدان هام رمز 

للثقة بالنفس بالنسبة لرتكيا

الوزراء، السادة أعضاء مجلس اإلدارة، السادة ممثلو اإلعالم وعامل  السيد رئيس مجلس املصدرين األتراك، السادة 

األعامل، السيدات والسادة املحرتمون، تحية طيبة وبعد،

اعتباًرا من اليوم ستنترش العالمة التجارية والشعار التجاري الجديدان لرتكيا برسعة يف كل العامل، وسيصبحان معروفني 

يف كافة أنحاء العامل خالل فرتة قصرية. وأمتنى من الله تعاىل أن تكون العالمة التجارية والشعار التجاري الجديدان 

ناجحني وأن يكونا فاتحة خري لرتكيا.

أتقدم بالشكر نيابة عن تركيا والشعب الرتيك، وباألصالة عن نفيس لوزارة االقتصاد ومجلس املصدرين األتراك عىل 

بالشكر لألشخاص واملؤسسات املحلية واألجنبية، وكل  أتقدم  التي عمال عليها لفرتة طويلة. كام  التصميامت  هذه 
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والسياحة،  الثقافة  وزارة  رأسها  الوزارات وعىل  لكل  أيًضا  بالشكر  وأتقدم  التصميامت.  تلك  تشكيل  من ساهم يف 
وللهيئات واملؤسسات ومنظامت املجتمع املدين ولإلعالم الرتيك خاصة، ملا ساهموا وما يساهمون به يف سبيل إنجاح 

تلك التصميامت.

أعلم جيًدا أن هذا التصميم تم العمل عليه ملدة طويلة، وأنه تم أخذ العديد من اآلراء يف مختلف القطاعات من 
رجال األعامل ووكاالت اإلعالن، واملصدرين والسياسيني، ومؤسسات املجتمع املدين واملواطنني.

وقد  الوزراء.  رئيس  مبنصب  وجودي  أثناء  بالتصميم  الخاصة  املسودات  عىل  شخصيًا  لالطالع  الفرصة  يل  وأتيحت 
االقتصاد  وزارة  من  مببادرة  تصميم  ظهر  النهاية  ويف  املرشوع،  عىل  العاملني  لألصدقاء  وتوصيايت  مقرتحايت  أرسلت 

ومجلس املصدرين األتراك، ولكنه اليوم ملك لكل تركيا، وسيتم تعريفه للعامل أجمع.

وسبق أن عايشنا مراحل وفرتات مشابهة خالل الحكومات السابقة التي توليت رئاستها، وكنا نحمل مشاعر الشوق 
حيالها.

كام تعلمون أصدرنا يف 28 يناير/ كانون ثاين عام 2004 قانونًا جديًدا، وبدأنا مرحلة إلغاء األصفار الستة من اللرية 
الورقية  العملة  الالزمة وقام بطرح  املركزي بكل دقة كل االستعدادات  البنك  أتم  العام 2004  الرتكية. وعىل مدار 
واملعدنية الجديدة للتداول يف األول من يناير عام 2005 تحت اسم "اللرية الرتكية الجديدة". ولقد قمت بالتعاون مع 

الوزراء بالتعريف بالعملة الورقية واملعدنية الجديدة.

كانت اللرية الرتكية الجديدة تحمل تصميم العملة املوجودة يف تلك الفرتة نفسه. ولكنها طبعت بدون األصفار الستة. 
وبعد ذلك ويف األول من يناير عام 2009 عشنا أيًضا جميًعا فرحة جديدة، وحذفنا كلمة "الجديدة" من اللرية الرتكية 

الجديدة التي كانت قد طرحت للتداول بصورة مؤقتة، وبدأنا باستخدام اللرية الرتكية بتصاميمها الجديدة.

أو عوائق.  أي صعوبات  نواجه  الله مل  بكل دقة، وبفضل  العامل  تابعها  للغاية  استطعنا تحقيق عملية موفقة  لقد 
وحازت العملة الجديدة إعجاب واهتامم الجميع ليس يف تركيا فقط بل يف العامل برمته، واستعادت اللرية الرتكية أخريًا 

مكانتها التي تستحقها.

كام عشنا فرحة مشابهة لفرحتنا اليوم أثناء إعدادنا لشعار اللرية الرتكية وعرضها عىل الرأي العام. هناك شعارات لكل 
العمالت القوية يف كافة أنحاء العامل، إال أننا كنا نستخدم اختصار "TL" فقط للداللة عىل اللرية الرتكية. فتم إعداد 
شعار جميل بسيط ميكن كتابته بسهولة، وتم عرضه عىل الرأي العام. وانترش هذا الشعار برسعة وبدأ املواطنون 

استخدامه. واآلن نرى أن هذا الشعار يستخدم بكرثة يف األسواق وعىل امللصقات التجارية.

املنتجات الرتكية ستسوق بالشعار التجاري "اكتشف القوة"

نقدم لرتكيا وللعامل اليوم شعاًرا جديًدا وتصمياًم قوميًا جديًدا بنفس أهمية شعار اللرية الرتكية، تم إعداده من قبل 
وزارة االقتصاد ومجلس املصدرين األتراك. إن شاء الله اعتباًرا من اليوم ستحمل املنتجات الرتكية هذا الشعار بدالً 
من عبارة "صنع يف تركيا". وسيفهم كل من يرى هذا الشعار يف أي مكان من العامل أن هذا املنتج صنع يف تركيا وُصدر 

من تركيا.
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أعتقد أن عبارة "Discover The Potential"  )اكتشف اإلمكانية( التي ستستخدم مع الشعار، هي اختيار موفق 
للغاية. لكنني اآلن سأطرح مقاربة مختلفة قلياًل، أال وهي: أرى أن استخدام كلمة "güç" )القوة( يف الرتجمة الرتكية 
للشعار سيكون مناسبا أكرث من كلمة "potansiyel" )اإلمكانية( نظرا ألنها كلمة تركية األصل. مبعنى أن يكون الشعار 
التجاري "اكتشف القوة". وسنقوم بإذن الله اعتباًرا من اليوم بالتعريف برتكيا وباملنتجات الرتكية يف العامل كله بهذا 
الشعار وعبارة "اكتشف القوة". إن عالماتنا التجارية املعروفة يف العامل كله لها مكانتها واألهم أنها حازت ثقة الجميع. 

وأعتقد أن قوة منتجاتنا ومكانتها ستزداد بهذا الشعار وهذه العبارة.

مرة أخرى، أمتنى أن يكون الشعار الجديد فاتحة خري، وأهنئ مجدًدا كل من بذل جهًدا يف هذا العمل، سلمت يداكم، 
أشكركم بالنيابة عن تركيا والشعب الرتيك، وباألصالة عن نفيس.

اإلخوة األعزاء،

بدون شك سيواجه الشعار وكذلك العالمة التجارية انتقادات كثرية اعتباًرا من اآلن. وقد قامت بعض الجهات املعبنة 
بتوجيه انتقادات شديدة، عندما قمنا بطرح اللرية الرتكية الجديدة مع حذف األصفار الستة. لدرجة أن بعض الكتاب 
قالوا يف مقاالتهم إن إلغاء األصفار الستة سيؤدي إىل ارتفاع شديد يف نسبة التضخم، وأنهم سيقومون بـ "النهيق مثل 
الحمري" يف ميدان تقسيم إذا نجحت هذه العملية )إلغاء األصفار(. وال يزالون يواصلون الكتابة حتى اآلن لكنهم مل 

يذهبوا إىل ميدان تقسيم.

نرى اليوم أن العمالت الجديدة وشعار اللرية الرتكية يستخدمان دون أي مشاكل. ومل يحدث أي من السيناريوهات 
املتشامئة. ومل يكن للعملة الجديدة أي تأثري سلبي عىل التضخم.

لذلك.  الجديدة كام كان يشاع  العملة  الدفع والتجارة واألسواق بسبب  كام مل تحدث أي أحداث سلبية يف طرق 
وتكيف املجتمع مع العملة الجديدة خالل فرتة وجيزة، وبدأ يف استخدام العملة والشعار الجديدين بسهولة وكأنه 

يستخدمهام منذ سنوات طويلة.

سيتم تبني ونرش العالمة التجارية الجديدة

سيتبناهام  اليوم،  لهام  يروج  التي  لرتكيا  الجديدين  التجاري  والشعار  التجارية  العالمة  أن  قلبي  صميم  من  أؤمن 
هذا  السلبية يف  االنتقادات  كل  من  الرغم  عىل  وجيزة،  فرتة  وينترشان خالل  األسواق  وسيدخالن  برسعة  املجتمع 
الصدد. السيام أصحاب الرشكات الصغرية واملتوسطة والصناعيني واملصدرين يف تركيا ممن لهم مكانة مختلفة حًقا يف 
العامل بشأن مواكبة التغريات، أعتقد أنهم سوف يطبعون هذه العالمة التجارية عىل منتجاتهم وعىل علب التعبئة 
العالمات  عاتق  تقع عىل  الحال  كبري. وبطبيعة  إىل حد  انتشارها  بأرسع وقت ممكن، وسيساهمون يف  والتغليف 
الرتكية املسجلة عىل املستوى الدويل مسؤولية كبرية يف نرش العالمة التجارية والشعار التجاري الجديدين لرتكيا. عىل 
سبيل املثال ننتظر من وزارة الثقافة والسياحة أن تستخدم العالمة والشعار يف الرتويج لرتكيا التي تعد عالمة تجارية 
عاملية يف مجال السياحة. عىل نحو مامثل، أنا عىل اعتقاد تام بأن عالماتنا التجارية العاملية الكربى عىل غرار الخطوط 
الجوية الرتكية ستتمسك بالعالمة التجارية والشعار التجاري لرتكيا وستحملهام إىل عرشات الدول حول العامل. ميكنكم 
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أن تحملوا شعارات من قبيل برشلونة، وريال مدريد وماشابه ذلك، ولكن يتعني استخدام شعارنا الجديد أيًضا.

يف الواقع أرى أن العالمة التجارية والشعار التجاري الجديدين لرتكيا، رمز للثقة بالنفس بالنسبة لرتكيا الجديدة، لرتكيا 
القوية التي متلك أهدافا وتطلعات عىل املستوى العاملي. نعم، هذا التصميم وشعار "اكتشف القوة" هو رمز وشعار 

يعرّب عن ثقة تركيا بنفسها.

لن نكتفي بطبع هذا الشعار عىل عالماتنا التجارية املسجلة حاليًا، وإمنا سنواصل العمل بعزم بغية إحداث املزيد 
من العالمات التجارية املسجلة التي ميكننا أن نطبع عليها شعار الثقة بالنفس هذا. العالمات التجارية املسجلة حاليًا 
مل تعد كافية بالنسبة لنا. نشعر بالفخر واالعتزاز بعالماتنا التجارية املسجلة املنترشة يف املحالت التجارية واألسواق 

العاملية، لكننا نرى بأن أعدادها غري كافية.

زيادة  ومع  مطرًدا  منًوا  نحقق  بينام  بالتايل  جديدة،  مسجلة  تجارية  عالمات  إىل  ماسة  بحاجة  الرتيك  االقتصاد  إن 
صادراتنا برسعة فائقة، يتعني علينا أن نوجه جزًءا هاًما من طاقتنا نحو موضوع العالمات التجارية املسجلة.

أيها األصدقاء األعزاء،

إن هذه اللجنة متتلك القدرة واإلمكانية الكافيتني إليجاد عالمات تجارية مسجلة جديدة. إذا كان املوضوع اإلتيان 
باألفكار، فالحمد لله منلك جيال قادرا عىل ابتداع األفكار املبتكرة والجديدة. أما إذا كان املوضوع يتعلق بروح املبادرة 
واالستثامر، فلدينا مستثمرون نشطون قادرون عىل الوصول إىل كل مكان يف العامل والسعي ملتابعة أعاملهم يف أي 

مكان. أما فيام يتعلق مبوضوع تقديم الحوافز والدعم فرتكيا اليوم مختلفة جًدا وأقوى بكثري يف هذا السياق.   

أيام من يوم األحد وحتى  أجريت األسبوع املايض زيارة إىل مدينة نيويورك يف الواليات املتحدة، استمرت ملدة 5 
الخميس بهدف املشاركة يف أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة. وكان باإلمكان رؤية العالمات التجارية الكربى 
للعديد من الدول من خالل نافذة الفندق املطلة عىل الشارع الخامس الذي كنت أقيم فيه، كام كان هناك متجر 
لعالمة تجارية كربى يف مجال التكنولوجيا يف الشارع ذاته. وبطبيعة الحال مل تسنح يل الفرصة برؤية هذه املتاجر 
نتيجة االجتامعات واملحادثات املكثفة، لكن الزمالء نقلوا يل انطباعاتهم يف هذا السياق. إن متجر املنتجات التكنلوجية 
هذا يعمل عىل مدار 24 ساعة. والناس تقف طوابري طويلة أمام هذا املتجر لرشاء أحدث موديالت الهاتف املحمول 
لهذه العالمة التجارية عىل مدار 24 ساعة أيًضا، حيث أن العديد من األشخاص يقفون لساعات يف طوابري طويلة 
حتى يف الليل، من أجل رشاء املوديل الجديد للهاتف املحمول الذي تنتجه هذه العالمة التجارية. فعىل الرغم من 
أنها تنتج كل عام موديال جديدا وعىل الرغم من عدم إحداث فروق كبرية بني املوديالت التي تنتجها كل عام، إاّل أن 
هذه الطوابري الطويلة تجتمع حولها بفضل القوة واملكانة والشهرة العاملية التي تتمتع بها هذه العالمة التجارية.  

اقتصاد البلدان ينمو بفضل العالمات التجارية العاملية

التي تحافظ عىل قوة  التجارية املسجلة هي  عند إلقاء نظرة عىل االقتصاد األمرييك، نرى أن مثل هذه العالمات 
االقتصاد وتساهم يف منوه، وكذلك االقتصاد الياباين والكوري واألملاين والربيطاين وغريها من االقتصادات األخرى.
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تركيا بدأت بإنتاج عالمات تجارية عاملية، عىل الرغم من كافة السلبيات التي شهدتها يف املايض، وعىل الرغم من حالة 
عدم اليقني االقتصادي. أهنئ مجدًدا هذه العالمات التجارية املسجلة وأمتنى لها دوام النجاح والتوفيق.

لدينا عىل سبيل املثال عالمات تجارية كربى يف الدول األوروبية، لكن يتعني علينا نرشها يف كافة أرجاء العامل، كام أن 
عدد هذه العالمات قليل جًدا ال يتعدى أصابع اليد. وهذا ليس كافيًا بالنسبة لنا، نحن بحاجة إليجاد عالمات تجارية 
مسجلة تتجاوز اآلفاق، ومن شأنها أن تتوافق مع إمكاناتنا وقدراتنا. نحتاج لإلتيان باملزيد من العالمات التجارية 
القوية واألكرث شهرة. سنتمكن من تحقيق ذلك، وأنا عىل يقني بأننا سوف نفعل ذلك. ثم إن جمعية املصدرين األتراك 
قد تبنت هذا الهدف الجميل وقطعت أشواطًا ناجحة يف طريق تحقيقه. ونحن بدورنا نتابع عن كثب ونثمن كافة 
أعامل جمعية املصدرين األتراك مبجال البحوث والتطوير والعالمات التجارية، السيام يف مجال االبتكار. أتوجه بالشكر 

الجزيل لهم مجدًدا من هذا املنرب ملا بذلوه من جهود حثيثة يف هذا الصدد.

واألمر األهم، أن جمعية املصدرين األتراك آمنت من صميم قلبها بأهدافنا املنشودة لعام 2023، وأعلنت أنها قابلة 
للتحقيق وواصلت السري يف هذا الطريق بال هوادة ودون أن تتخىل عن آمالها. وأنا شخصيًا أؤمن من صميم قلبي 
أننا سرنتقي إىل املستوى الذي تأمله جمعية املصدرين األتراك وكافة املصدرين وسنحقق دون أدىن شك أهدافكم 
وأهدافنا. ال تفقدوا أملكم، وال تخافوا، وال تستسلموا أبًدا. وأرجو منكم تجاهل كافة الترصيحات املتشامئة والتي 
تدعوا لليأس، ال تسمحوا لترصيحات أولئك الذين يرون أن أهدافنا لعام 2023 غري قابلة للتحقيق وأنها مجرد خيال 

بأن تبعث يف نفوسكم مشاعر اليأس والتشاؤم.

أرجو منكم أصدقايئ األعزاء أن تتذكروا جيًدا، عندما كان الدخل القومي لرتكيا 230 مليار دوالر عام 2002، لو قيل 
إنه سريتفع إىل 820 مليار دوالر عام 2013، من كان سيصدق ذلك؟ كانوا يعتقدون أنها أهداف غري قابلة للتحقيق. 
وذلك ألن الدخل القومي وصل إىل 230 مليار دوالر خالل 79 عاًما، فكيف سيصل إىل 820 مليار دوالر يف غضون عرش 
سنوات؟ ويرشعون مبقارنة هذه األرقام عىل الفور. ماذا حدث؟ وصل دخلنا القومي إىل 820 مليار دوالر يف نهاية عام 
2013، لقد كان الدخل القومي للفرد 3 آالف و500 دوالر عام 2002. لو قيل إن الدخل القومي لرتكيا سيتضاعف ثالثة 
أضعاف ما كان عليه يف نهاية عام 2013 ويصل إىل 10 آالف و500 دوالر، ما كانوا ليصدقوا هذا أيًضا، لكن حدث ما 
حدث. عىل الرغم من األزمة العاملية متكنا من تسجيل منو بنسبة 9 % ملدة سنتني متتاليتني. أما يف عام 2013 فحققنا 

منوا بنسبة 4 %، وبهذه النسبة أصبحت تركيا بني الدول األعىل منًوا يف العامل.

شهدت الصادرات الرتكية قفزة بعد فتح املجال أمام القطاع الخاص

مازال النمو مستمرًا يف عام 2014 وسوف يستمر يف املستقبل أيًضا. كام أن منو تركيا بنسبة 2 % خالل الربع الثاين يُعد 
إنجازًا عظياًم لبالدنا، حيث أننا حني نلقي نظرة عىل االقتصادات الكربى، نرى أن نسبة النمو فيها بالكاد تصل الصفر 
أو الواحد باملئة. إن االقتصاد األملاين هو األقوى يف أوروبا، لكننا نرى أن معدل منوه ال يتعدى 0٫8 %. انطالقًا من هذه 
النقطة إن هدفنا نهاية هذا العام يتمثل بتحقيق منو مبعدل 4 %. وبإذن الله سنبذل جهوًدا حثيثة، وننتج، وسنحقق 

أهدافنا من خالل زيادة معدل الصادرات.
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عىل نحو مامثل لو قيل عام 2002 أن حجم الصادرات يف تركيا سريتفع إىل 150 مليار دوالر، لقال البعض إن هذه 
األرقام رضب من الخيال. ملاذا؟ ألن صادراتنا السنوية كانت ال تتعدى الـ 36 مليار دوالر يف ذلك الوقت. هل ميكن 
أن يرتفع حجم الصادرات من 36 مليار دوالر إىل 150 مليار دوالر؟ لكنكم عملتم وأنتجتم وصّدرتم ونجحتم. وعند 
النظر إىل األرقام املعلنة يف أغسطس/آب املايض من قبل جمعية املصدرين األتراك، نرى أن صادراتنا وصلت إىل 157 
مليار دوالر وأنه تم تحقيق رقم قيايس يف هذا املجال. لذا أود أن أهنئكم عىل هذا النجاح الكبري وعىل تحقيقكم هذا 

الرقم القيايس وأشكركم جميًعا جزيل الشكر.

إن كافة هذه اإلنجازات مل تتم مبنطق الدوالنية، بل بفتح املجال أمام القطاع الخاص، لو استمر العمل مبنطق دوالين 
ملا متكنا من تحقيق كل هذه النجاحات. الحظوا ماذا فعلنا؟ عندما تسلمنا مقاليد الحكم كان طول الطرق الرسيعة 
واملزدوجة يف تركيا 6100 كيلومرت فقط، وضعنا هدفنا وقلنا "سرنفع هذا الرقم إىل 15 ألف كيلومرت"، وأنشأنا خالل 
املدة الزمنية التي تعهدنا بها 17 ألف كيلومرت من الطرق الرسيعة املزدوجة، هذا هو واجبنا كدولة. قلنا "سننشئ 
نفق مرمراي تحت مضيق البوسفور"، لكنهم قالوا هذه أوهام ومحض من الخيال، يف حني أن هذا املرشوع مل يكن 
حديث العهد ليظهر قبل 12 عاًما، وإمنا هو كان حلم السلطان عبد الحميد الثاين قبل أكرث من 150 عاًما. والحمد لله 
استطاعت تركيا تحقيق هذا الحلم يف فرتة حكمنا. عىل نحو مامثل لقد كان مرشوع القطارات فائقة الرسعة حلام 

وخياال، واستطاعت تركيا تحويل هذا املرشوع إىل حقيقة ملموسة.

 ،)TUSIAD( ألقيت كلمة خالل األسابيع السابقة يف املجلس االستشاري لجمعية رجال األعامل والصناعيني االتراك
وقلت "إما أن نجد الطريق أو أن نصنعه"، هذا ما نقوم به يف الوقت الحايل. ملاذا؟ إما أن نجد الطريق أو نفتحه 
أمام رجال األعامل واملستثمرين يف بالدنا، حتى يقوموا مباذا؟ حتى يستفيدوا من هذه الطرق التي فتحناها أمامهم 
وميضوا قدًما يف طريقهم نحو األمام.  لن يكون الطريق املسدود واليأس خيار هذا البلد وهذه األمة يف أي قضية 
أو مجال. وبإذن الله كشعب وكبلد سنجد حال ألي مشكلة، وسنذلل كافة العقبات التي تواجهنا، كام أننا بإذن الله 
تعاىل سنحّول كافة األحالم إىل واقع ملموس. وسنظل مؤمنني بذلك وسنثق بأنفسنا وسنتعلق بآمالنا ولن نرتكها أبًدا.

وال ينخدعّن أي أحد من حالة التشاؤم التي يتم ضخها من قبل بعض الرشائح من املجتمع يف الوقت الراهن. الحظوا 
أنا كرئيس للجمهورية الرتكية وواحد من أكرث املتابعني عن كثب كافة التطورات يف الخارج والداخل أقول: إن االقتصاد 
الرتيك والسياسة الخارجية الرتكية أقوى من أي وقت مىض، وأكرث متانة من أي وقت مىض، وسيواصالن امليض قدًما 
نحو األمام بكل ثبات. ال يساوركم أدىن تردد أو قلق بهذا الصدد. بعض وسائل اإلعالم الدولية تعلق عىل االقتصاد 
الرتيك بال تأمل وتقول "االقتصاد الرتيك هكذا، واالقتصاد الرتيك كذا". صّدقوين يقومون بذلك كجزء من حملة مظلمة، 

حملة لتغيري اإلدراك واملفهوم العام.

وكاالت التصنيف االئتامين العاملية تقود حمالت لتشويه الواقع

وعىل نحو مامثل هناك بعض وكاالت التصنيف االئتامين العاملية، وأصدقايئ رجال األعامل املتواجدون هنا يعرفونها 
جيًدا، كام أنكم تعرفون جيًدا أصل هذه املنظامت، حيث ترون أنها ترفع درجة الدول التي وصلت إىل حافة الهاوية 
من الناحية االقتصادية ستة أضعاف مرة واحدة، يف حني تعلق بشكل سلبي عىل االقتصادات الصاعدة كاالقتصاد 
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الرتيك. أين اإلنصاف يا هذا؟ هناك يشء يسمى األدب واللباقة. إما أنهم ال يعرفون االقتصاد أو أنهم جهلة يف املجال 

العلمي، أو أنهم ليسوا حتى مبتدئني يف هذا املجال، ويتخذون قرارات سياسية بحتة. إن هذا يدعى حمالت لتغيري 

اإلدراك، وليس شيئا آخر. أسندت لهم وظيفة معينة وهم يقومون بها ويحاولون إحراج تركيا وتحقريها أمام العامل، 

هذا ما يحاولون فعله.

أقولها مجدًدا، نحن مل نصل إىل هذا املستوى من خالل بعض وسائل اإلعالم املحلية أو الدولية، أو من خالل بعض 

والتجار وأصحاب  املستوى بعاملنا ومزارعينا، والصناعيني  العاملية، وإمنا وصلنا إىل هذا  االئتامين  التصنيف  وكاالت 

الحرف من مواطنينا ومن خالل جهودكم الحثيثة. وسنميض نحو املستقبل قدًما بالعمل والجهد وعرق الجبني وأدعية 

"اكتشف  هو  شعارنا  التأمل.  عن  البعد  كل  البعيدة  االفرتاضية  والتعليقات  الصحف  بعناوين  وليس  والربكة  الخري 

القوة"، أولئك الذين مل يستطيعوا أن يكتشفوا القوة قبل عرش سنوات اكتشفوها اليوم، كونوا عىل يقني أن الذين مل 
يتمكنوا من كشف قوتنا حاليًا سيكتشفونها وسيدركونها عاجاًل أم آجاًل.

متكنت تركيا حاليًا من تسديد ديونها التي بلغت 23٫5 مليار دوالر لصندوق النقد الدويل، وأصبحت دولة قادرة عىل 
إقراض صندوق النقد نفسه. كام تعلمون يرغبون بالحصول عىل قرض منا بقيمة 5 مليارات دوالر، ونقول لصندوق 
النقد الدويل "النقود جاهزة، بإمكاننا تقدميها لكم متى شئتم". ارتفع احتياطي البنك املركزي يف الوقت الراهن إىل 
132 مليار و582 ألف دوالر، بعد أن كان ال يتعدى 27٫5  مليار دوالر عند تسلمنا السلطة يف تركيا. ونحن نتحدث عن 
تركيا متكنت من بناء أكرب مطار يف العامل. فرتكيا اآلن مبكانة دولة وضعت العديد من املشاريع العمالقة حيز التنفيذ 
من قبيل مرشوع نفق مرمراي، واملعرب األنبويّب، والجرس الثالث، ومعرب الخليج، وبإذن الله تعاىل سوف ينتهي العمل 
مبرشوع جرس السلطان "ياووز سليم" يف نهاية هذا العام. كام أننا سننهي العمل مبرشوع املعرب األنبويب تحت مضيف 
البوسفور يف نهاية العام املقبل أيًضا، وبذلك ستتمكن السيارات من العبور من تحت مضيق البوسفور، عالوة عىل 
ذلك العمل مستمرون عىل قدم وساق بشكل رسيع مبرشوع معرب "خليج إزميت"، فضاًل عن اتخاذ الخطوات األوىل 

يف طريق تنفيذ مرشوع "قناة إسطنبول".

العامل. يف عام 2013 تم  أنحاء  للمظلومني يف جميع  العون  يد  التي نتحدث عنها اآلن، تقوم بكل هذا ومتّد  تركيا 
تخصيص 23 باأللف من دخلنا القومي للمساعدات اإلنسانية، وبهذه النسبة متكنا من أن نرتقي إىل مستوى الدولة 
األكرث سخاء يف العامل. تركيا يف الوقت الحارض تحتل املرتبة الثالثة يف تقديم اإلغاثة الطارئة واملساعدات اإلنسانية بعد 
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا. مبعنى آخر، تركيا مل تعد من الدول املستقبلة للمساعدات بل اندرجت ضمن 

الدول املانحة.

تركيا اليوم قادرة عىل إجالء مواطنيها من مناطق األزمات، وعىل إجالء مواطني الدول األخرى أيًضا، كام أنها قادرة 
عىل تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة وإعادة الرهائن ساملني إىل وطنهم. استقبلت تركيا اليوم وفتحت حدودها أمام ما 
يقارب 1٫5  مليون إنسان دون أدىن متييز بني العرب، واألكراد، واألزديني، والسنة، والشيعة، واملسلمني، واملسيحيني، 
واليهود، وقادرة عىل توفري الغذاء واملأوى واألمن لهم جميًعا. بالطبع هذه الحالة قد تؤدي إىل انتشار بعض املواقف 
السلبية بني مواطنينا. لكن علينا أال ننىس، أننا أحفاد ألجداد وقفوا دامئًا بجانب املستضعفني واملظلومني. ليس فقط 

عىل هذه األرض، نحن أحفاد ألجداد أرسلوا أسطواًل بحريًا إىل شبه القارة الهندية لنرصة املظلومني.
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ال تستخفوا بهذا املوضوع، هؤالء الناس يهربون من املوت، وينهمر عليهم وابل من القنابل والرصاص. مع األسف 
الشديد الغرب مل يستقبل سوى 130 ألف شخص يف هذه املرحلة، بينام استقبلت تركيا 1٫5 مليون شخص. كذلك 
استقبلت لبنان 700 ألف شخص. إن مفهوم تقديم املساعدات واحتضان املستضعفني واملحتاجني مهمة تضعها عىل 
عاتقكم القيم الثقافية لألرض التي نتواجد فيها. تركيا تقوم بوظيفتها يف هذا السياق، ألننا أبناء هذه الحضارة. نرى 

اليوم أن هناك حاجة ماسة آلراء وتحذيرات وقوة تركيا يف إيجاد حلول لألزمات يف املنطقة.

تركيا دولة مسموعة الكلمة يف املنطقة والعامل

التابع لألمم املتحدة عبارة "يجب أن تكون تركيا حارضة يف مرحلة  لقد سمعت كثريًا خالل اجتامع مجلس األمن 
البحث عن حل يف سوريا"، كام كان نهج" األزمة يف سوريا ال تحل إاّل بالقيادة الحكيمة املوجودة يف تركيا" مهيمنا 
عىل اللقاءات الثنائية التي أجريناها يف هذه املرحلة. وينبغي العمل بهذا النهج، ملاذا؟ من هي الدولة التي تتعرض 
إىل موجات الهجرة بشكل مستمر، واألكرث عرضة للتهديدات واملخاطر؟ بال شك هذه الدولة هي تركيا. حيث أنها 
تتعرض للخطر من العراق ومن سوريا يف آن واحد، كام أنها مجربة عىل مكافحة جميع املنظامت اإلرهابية يف املنطقة.

عندما كان مواطنونا رهائن بيد تنظيم داعش اإلرهايب، سلكنا نهجا مختلفا، وأالحظ اآلن أن بعض اإلعالميني يقولون 
"عندما كنت رئيًسا للوزراء كنت تتحدث بشكل مختلف، واآلن أقوالك مغايرة متاًما". أوّد أن أقول لهم: أنتم ال تقع 
عىل عاتقكم أي مسؤولية، لكن باملقابل تقع مسؤولية كبرية عىل عاتقنا. نحن نعلم ماذا قلنا وندرك هذه املسؤولية؟ 
قلنا يتعني علينا إنقاذ رهائننا البالغ عددهم 49 دون أن ميسهم سوء. ومن ثم سنتخذ طريقا مغايرا وسنسلك نهجا 

مختلفا يف هذا الصدد. واآلن وبعون الله سنضع خارطة طريق مختلفة. تركيا بلد قوي ونحن ندرك مدى قوتنا.   

يف الواقع ستواصل "تركيا الجديدة" طريقها تحت شعار" تركيا التي اكتشفت قوتها مجدًدا". لقد مضينا برتكيا إىل هذه 
األيام ونحن عىل دراية تامة بقوتنا وطاقتنا. وبإذن الله تعاىل سيكتشف أولئك الذين مل يكتشفوا هذه القوة بعد، 

لرتتقي تركيا إىل مستوى أفضل يف املستقبل.

أود التطرق هنا إىل املوضوع التايل عىل وجه الخصوص: بطبيعة الحال اإلرهاب ال يتواجد يف دول الجوار فحسب، 
وإمنا هناك إرهاب أيًضا داخل البلد. إن اإلرهاب قبل كل يشء أشبه ما يكون بأغالل مربوطة بعجلة االقتصاد. ماذا 
فعلنا يف هذا الصدد؟ رشعنا بعملية التسوية مع الحفاظ عىل هذه املرحلة بكل صرب، حتى متكنا بذلك من تخليص 
تركيا إىل حد ما من هذه األغالل. وما زلنا نصرب ونحافظ عىل برودة أعصابنا ورباطة جأشنا. فعىل الرغم من كافة 
مخططات التخريب املنظمة ضد هذه العملية سنواصل العمل بها إىل نهاية املطاف بكل دقة وحزم. وبعون الله 
سنحرر تركيا من هذا الثقل الذي يعد مبثابة قيود وأغالل تعيق تقدم العجلة االقتصادية والسلم االجتامعي، تركيا لن 

تتنازل أمام أي تهديد أو ابتزاز ضد عملية التسوية. 

نواجه يف الوقت الراهن موجة هجرة جديدة من سوريا، حيث توافد ما يقارب 150 ألف كردي سوري إىل حدودنا 
لقد سمحنا  لهم،  العكس سمحنا  أراضينا؟ عىل  إىل  بالدخول  لهم  نسمح  أال  املمكن  من  واحد. هل  أسبوع  خالل 
إلخواننا وأخواتنا املظلومني بالدخول ونحن نستضيفهم اآلن عىل أراضينا. وسنستضيفهم يف بالدنا حتى يتم ضامن 
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األمن والسالم يف بالدهم. عىل نحو مامثل ملا فعلناه أثناء موجة هجرة األكراد عام 1991، حيث فتح الرئيس الراحل 
تورغوت أوزال الحدود واحتضنت تركيا يومئذ ما يقارب مليون شخص من إخواننا األكراد.

إن استخدام هذه املسألة من الناحية السياسية واستغاللها بدال من تقدير هذه الجهود واعتبارها وسيلة للتعبري عن 
املحبة واملودة بني اإلخوة، إمنا هو ترصف من قبيل عدم احرتام اإلنسان نفسه عىل أقل التقدير. مع األسف الشديد 
إن محاولة البعض تشويه سمعة أي فرد من أفراد الجيش ورميه بالحجارة، وهو يعمل جاهًدا يف سبيل حامية أرواح 
الضحايا الذين يتدفقون إىل حدودنا، وقاحة من نوع عظيم. بينام يتعني عىل تركيا فتح الحدود أمام اإلخوة واألخوات 
من األكراد املظلومني وتوطيد أوارص املحبة واملودة وهي متيض قدًما يف عملية التسوية، البعض ينزعج من هذا األمر 
ويسعى خلف التحريض واالستفزاز والتخريب. لن ينالوا شيئا من هذا القبيل عىل اإلطالق،ولن يتمكنوا من إلحاق 
الرضر بأوارص األخوة هذه وال بعملية التسوية. وأنا عىل اعتقاد تام أن إخويت وأخوايت األكراد يف الداخل والخارج 
قادرون عىل التمييز بني األيادي التي ترمي الحجارة وبني األيادي واألفئدة التي تعطي املاء والخبز والتي تفتح أرضها 
أمام ضيوفه.، وأعتقد أن إخواين وأخوايت يف الخارج، ال سيام بعد األحداث األخرية، سيتمكنون من اكتشاف الوجه 

الجديد للجمهورية الرتكية، الوجه الوجداين الحاضن والشامل للجمهورية الرتكية.   

القوة" وسيلة خري  "اكتشف  الجديد وشعار  التصميم  يكون  أن  متنيايت  وأجدد  كلمتي  أنهي  العبارات  وبهذه  نعم، 
وفائدة عىل الجميع.

أهنئ جمعية املصدرين األتراك عىل هذه األعامل، وأتوجه بجزيل الشكر إىل الوزارات األخرى واملؤسسات واملنظامت 
ومنظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم التي قدمت الدعم لوزارة االقتصاد. كام أتوجه بالشكر الجزيل مقدًما لكافة 
إخواننا املصدرين الذين سيساهمون يف إيصال هذا الشعار والعالمة التجارية إىل رفوف املحالت التجارية يف املناطق 
النائية من العامل، وأمتنى لهم التوفيق. أسأل الله تعاىل أن يوفقنا ويسدد خطانا وييرس لنا أمرنا، وأحييكم بكل مودة 

واحرتام.
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زيارة مخيم إصالحية - غازي عنتاب يف 7 ترشين األول/ أكتوبر 2014

مفوضية الالجئني تقف متفرجة عىل املأساة

إخويت األحبة، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهنئكم مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، وأدعو الله أن يبلغنا األعياد القادمة مبا نحبه ونرضاه، وأن يكتب لنا 

أعياًدا ملؤها السكينة والطأمنينة يف بيوتنا وأوطاننا مع أرسنا وأحبتنا. وأسأله أن يتقبل دعاء املؤمنني الذين يرفعون 

أيديهم إىل السامء اآلن حول الكعبة املرشفة يف مكة املكرمة ويتجهون إليه بالدعاء من أجل العامل اإلسالمي. وأترضع 

إليه أن يعم السلم واألمان كل العامل اإلسالمي.

إخويت،

يحل عليكم عيد آخر متضونه بعيًدا عن بيوتكم، ووطنكم، وأحبتكم. أسأل الله أن يكون هذا العيد آخر عيد لكم 

تقضونه بعيًدا عن بيتكم وأوطانكم. نأمل بإذن الله أن تنصلح األحوال يف سوريا، وأن تعودوا إىل دياركم جميًعا يف 

راحة وطأمنينة قلب.
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أنتم "املهاجرون" ونحن "األنصار"

نعيش يف تركيا الرسور والبهجة والفخر باستضافتكم هنا منذ حوايل أربع سنوات. أصبحتم أنتم "املهاجرون"، ألنكم 
اضطررتم إىل مغادرة أوطانكم، وغدونا نحن "األنصار"، واستنفرنا كل ما منلكه من إمكانيات من أجلكم. ومهام قال 
القائلون، أنتم لستم أبًدا حمال عىل عاتقنا. الضيف بركة واستضافته فخر وفق حضارتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. 

لقد أتحتم الفرصة لنا حتى نكون "أنصاًرا"، وحملتم الربكة والرشف والبهجة إىل منازلنا.

كنا نتمنى أن نستضيفكم يف ظروف أفضل من الظروف الحالية، لكن يوجد حاليًّا يف بالدنا 1٫5 مليون الجئ، معظمهم 
سوريون، إضافة إىل إخواننا العراقيني. وكام تعلمون فإن حوايل 200 ألف سوري لجؤوا إىل بالدنا مؤخرًا هربًا من 
تنظيم داعش. كام ترون فإنه من غري املمكن مع األسف استضافة هذا الكم الكبري من األشخاص بالشكل الذي نريد، 

وعىل أفضل وجه. لكننا بذلنا وسنواصل بذل أقىص ما يف وسعنا يف هذا الخصوص.

مع األسف، يقف الغرب مكتوف األيدي ويتفرج عىل هذه املأساة الحاصلة. واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الله" يف ضيوفنا، الذين نستقبلهم عىل  الالجئني أيًضا تقف موقف املتفرج، وتكتفي بالكالم فقط. أقول لهم "الله 
أراضينا. أقولها ليك تكونوا عىل علم بها، لقد أنفقنا أكرث من أربع مليارات دوالر من أجلكم أنتم إخواننا املهاجرين. أما 
املساعدات التي أرسلناها خارج أراضينا إىل سوريا والعراق فقد تجاوزت نصف مليار دوالر. نصل إىل إخواننا العرب 
والرتكامن واألكراد، وحتى إىل اليزيديني والرسيان يف سوريا والعراق. نهرع إىل مساعدة الجميع دون النظر إىل العرق 
أو الدين أو املذهب. فال متييز يف ديننا. "خري الناس من ينفع الناس"، هذا هو املقياس. أوّد أن ألفت انتباهكم إىل 
أن أوروبا قبلت حتى اليوم 130 ألف الجئ سوري فقط، وقامت بإغالق أبوابها اآلن. لكننا نستضيف أكرث من مليون 

ونصف املليون من إخواننا. ومع األسف فإن الدعم الذي تلقيناه من العامل مل يبلغ حتى 200 مليون دوالر.

إخويت،

قبل اندالع الحرب يف سوريا وجهنا تحذيرات صادقة إىل نظام األسد. وعىل غرار ذلك حذرنا حكومة بغداد أيًضا. لكن 
لألسف، ال األسد وال املاليك استمعا لنصائحنا الصادقة. واآلن أسأل، كيف سيُحاسب األسد الظامل يف الدنيا واآلخرة 
عن قتله 250 ألًفا من إخواننا السوريني؟ كيف سيُحاسب عن هذا األمل والعذاب، الذي يعانيه املواطنون السوريون، 

أي أنتم، بعد أن ُهّجرتم من بيوتكم وأراضيكم وأوطانكم؟ أنا عىل ثقة تامة أنه لن يفلح أبًدا نتيجة دعائكم عليه.

الغارات الجوية ال تحل هذه املشاكل

أوجه خطايب اآلن إىل الغرب: ال تحل هذه املشاكل عن طريق الغارات الجوية. ها قد خرج تنظيم إرهايب يُدعى 
داعش، قويت شوكته يف سوريا. هؤالء يرددون "الله أكرب" باسم اإلسالم ويقتلون من يقول "الله أكرب". هل ميكن أن 

يقتل املسلم مسلاًم ؟ دم املسلم وماله وعرضه حرام عىل املسلم.

إخويت،

أوّد أن تعلموا أنني طرحت هذا األمر عىل رؤساء الدول الغربية يف كارديف، وقلت لهم "ال ميكنكم وضع حد لهذا 
اإلرهاب بإجراء غارات جوية. ال ميكنكم جني مثار الغارات الجوية ما مل تقيموا تعاونًا مع من يقومون بهذه الحملة 
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الجوي". منذ أشهر والغارات  القصف  نتيجة من خالل  التوصل إىل  برية. ال ميكنكم  عن طريق عمليات عسكرية 

الجوية تُنفذ دون نتيجة تُذكر. نرى حاليًّا " عني العرب "، وباسمها اآلخر "كوباين"، توشك عىل السقوط.

طلبنا ثالثة أمور: األول، يتوجب إعالن منطقة حظر جوي للطريان. الثاين، يجب إعالن منطقة آمنة بالتوازي مع ذلك. 

الثالث، ينبغي تدريب وتسليح املعارضة املعتدلة يف كل من سوريا والعراق من خالل برامج التدريب والتجهيز.

إخويت،

نبذل كل ما يف وسعنا من جهود ليك نستضيفكم هنا عىل أكمل وجه. أريد أن أوجه رسالة للعامل بأرسه مرة أخرى من 

هنا من"إصالحية"، تركيا ال تطمع بأرايض أي بلد، وهي يقظة ومستعدة ومجّهزة ملواجهة أي تهديد يستهدفها. منح 

مجلس األمة الرتيك الكبري الصالحية الالزمة حاليًّا للحكومة وللقوات املسلحة ملدة عام. وال يكونن لدى أحد أي شك 

يف أننا سرند فوًرا عىل أي تهديد تجاه رضيح ومخفر سليامن شاه عىل األخص، وهو أرض تابعة لنا تقع داخل األرايض 

السورية. نتابع عن كثب التطورات الجارية بالقرب من حدودنا. كام نراقب بحذر وقلق الهجامت التي تستهدف 

بلدات ومدن إخواننا األكراد، وعىل رأسها مدينة عني العرب، أو باسمها اآلخر كوباين.

إخويت األعزاء،

هناك من يعارض املذكرة الربملانية )تفويض الحكومة صالحية القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود( من جهة، 

ويسعى من جهة أخرى، إىل استغالل مسألة كوباين مطية له يف السياسية الداخلية، بهدف ابتزاز الحكومة يف مسرية 

السالم الداخيل.

أود أن أضيف من هنا، من "إصالحية"، أن تركيا تقف ضد منظمة "يب كا كا" اإلرهابية، بنفس القدر، الذي تجابه به 

تنظيم داعش اإلرهايب. نريد أن يعّم األمان هذه املنطقة. هذه األرايض ملك إلخوانكم. هذه بالد إخوانكم الكرام 

الذين احتضنوكم مبحبة شديدة عىل غرار ما فعله األنصار. بطبيعة الحال، قد يكون هناك من بني 1٫5 مليون شخص، 

من يقوم بأعامل سلبية من حني آلخر. لكن تعميم هذا األمر عىل جميع إخوتنا السوريني أمر خاطئ. ويف بعض 

األحيان هناك أيًضا من ال يعرفون حدودهم وال يفهمون معنى ما ميثله أن يكون املرء من األنصار، ولهذا يقومون 

بترصفات سلبية. وهذا أيًضا يجب أال يُعمم عىل شعبنا بأرسه. سنواصل استضافتكم إىل أن تُقرروا العودة إىل وطنكم 

مبلء إرادتكم. سنعمل مًعا من أجل بناء سوريا حرة، مستقلة، يكون فيها التمثيل متساويًا للجميع.

أدعو الله عز وجل أن يزيد من صربنا، وأسأله أن يتكلل الصرب بالظفر. كان الله يف عوننا جميًعا. أرجو أن تكون األعياد 

القادمة أبهج وأكرث سكينة من عيدنا هذا. أهنئكم جميًعا بحلول عيد األضحى املبارك مرة أخرى، وأدعكم يف أمان الله.
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زيارة ثكنة دوغان يف أفغانستان – كابول / أفغانستان يف 18 ترشين األول/ أكتوبر 2014

تركيا وجيشها يهرعان دامئًا إلغاثة املظلومني

أبطالنا يف القوات املسلحة الرتكية، قادتنا املحرتمون، اإلخوة األعزاء، أحييكم من كل قلبي تحية ملؤها الشوق واملحبة. 
وأنقل إليكم قبل كل يشء التحيات القلبية من شعبنا العزبز.

إنكم تفخرون بأداء مهمة رشيفة للغاية مكللة بالنجاح هنا، بعيًدا عن وطنكم. وأعلم أن أرسكم أيًضا تفتخر بذلك. 
وأود أن أذكّركم مرة أخرى أنه كام تشعرون أنتم وأرسكم بالفخر، فإن 77 مليونا من أفراد شعبنا العزيز يعتزّون بكم، 

ويعتربونكم مصدر فخر لهم.

ومبناسبة هذه الزيارة واللقاء بكم، أستذكر بامتنان جميع شهدائنا، وعىل األخص أولئك الذين سقطوا شهداء وهم 
يؤدون مهامهم هنا يف أفغانستان، وأترّحم عىل أرواحهم. وأسأل الله أن يرىض عنهم جميًعا، وأن يجعل مثواهم الجنة.

إخويت األحبة،

أجرينا اليوم زيارة ليوم واحد إىل أفغانستان. اجتمعت خاللها برئيس الجمهورية املنتخب حديثًا السيد أرشف غني، 
الله،  عبد  الله  عبد  السيد  التنفيذي  والرئيس  السيد رشيد دوستم،  الجمهورية  لرئيس  األول  النائب  استقبلت  كام 

وأجرينا تقيياًم للوضع.
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تتميز زيارتنا اليوم بأنها كانت األوىل من نوعها يف الكثري من املجاالت. سبقت يل زيارة أفغانستان عام 2005، عندما 
كنت رئيًسا للوزراء، لكن هذه هي املرة األوىل التي نجري فيها زيارة إىل أفغانستان عىل مستوى رئيس الجمهورية، 
وهي باملناسبة أول زيارة رسمية من تركيا عىل هذا املستوى منذ 46 عاًما. كام أن تركيا أصبحت بهذه الزيارة أول بلد 

يجري اتصاالت رسمية عقب مراسم تسلم رئيس الجمهورية الجديد يف أفغانستان مهام منصبه.

التي نوليها ألفغانستان، وهي تحتل  بامليزات األوىل من نوعها، هي مظهر ملموس لألهمية،  الحافلة  الزيارة  هذه 
ا من أجل  مكانة استثنائية للغاية بالنسبة لرتكيا. فضابطا الجيش العثامين، جامل باشا وأنور باشا بذال جهوًدا كبرية جدًّ

حصول أفغانستان عىل استقاللها. حتى أنهام سقطا شهيدين يف هذه املنطقة أثناء أدائهام مهامهام.

مل ننَس عالقاتنا التاريخية مع أفغانستان أبدا

أجل حرب  من  ا  كبرية جدًّ تضحيات  وقدموا  االحتالل،  تحت  الرتكية  األرايض  وقوع  إزاء  كثريًا  األفغان  إخواننا  تأثر 
االستقالل التي خضناها، متاًما كام فعل مسلمو باكستان والهند وبنغالديش، وساندونا بدعم هام للغاية. مل ننَس أبًدا 
أوارصنا التاريخية مع أفغانستان. ومل نهمل يف أي وقت من األوقات أخّوتنا العميقة معها. قدمنا دعاًم يف غاية األهمية 
يف األوقات العصيبة التي عاشها هذا البلد، من أجل تحقيق السالم، وإقامة األمن واالستقرار فيه. بلغ عدد املشاريع، 
التي أنجزتها أو تواصل إنجازها مؤسساتنا املختلفة يف أفغانستان 800. نعمل بجد عىل الوصول وإيصال املساعدات 

إىل الجميع يف كل املدن األفغانية، دون النظر إىل الدين أو املذهب أو العرق.

وجود القوات املسلحة الرتكية هنا هو بكل تأكيد أبرز مؤرش عىل األهمية التي نوليها ألفغانستان وعىل التضامن 
رئاستي  خالل  حدثوين  العامل  يف  والحكومات  الدول  رؤساء  من  الكثري  إن  فخر  بكل  أقول  أن  هنا  وأريد  املتبادل. 
للوزراء عن الجيش الرتيك يف أفغانستان، أي عنكم، وأشادوا بكم. مل تبَق خرباتكم وانضباطكم وعىل األخص بطوالتكم 
محصورة داخل حدود أفغانستان أو تركيا فقط، فهي تحظى بالتقدير والغبطة يف كل أنحاء العامل. وأعلم أن الجيش 

الرتيك حظي باهتامم واحرتام السكان املحليني كام مل يحَظ بهام أي من الجيوش األجنبية يف أفغانستان.

يحمل علم بالدنا بهالله ونجمته معنى السالم والتضامن واألخّوة يف أفغانستان. كنتم أنتم من وضع أسس هذا األمن 
يف أفغانستان، متاًما كام فعلتم يف كوسوفو والبوسنة والهرسك ولبنان والصومال. أود أن أنقل لكم مرة أخرى شكر 

وامتنان شعبنا العزيز. وأريد أن تعلموا أننا افتخرنا، وسنفتخر بكم دامئًا.

إخويت األعزاء،

مع األسف، كنت شاهًدا من حني آلخر يف تركيا عىل انتقادات قاسية ومجحفة بحق أداء جيشنا مهاًما يف بلدان أجنبية. 
تحدثت عن ذكرى  بأفغانستان.  لعالقته  نظرًا  القريب  تاريخنا  بضابط من  أخرى  مرة  وأذكّر هنا  أستذكر  أن  أريد 
ضابطنا هذا يف أفغانستان خالل خطاب ألقيته عام 2012 عن ضباط األركان يف قيادة األكادمييات الحربية بإسطنبول. 
ُهزمت الدولة العثامنية يف الحرب العاملية األوىل، وبدأت بسحب جيوشها من املنطقة، مبوجب ما تقتضيه معاهدة 
موندروس. كان فخر الدين باشا آنذاك قائد الحامية العثامنية املكلفة بالدفاع عن املدينة املنورة. عىل الرغم من ورود 
األوامر له من إسطنبول بإلقاء السالح وتسليم املدينة واستسالم حاميته، إال أنه مل يكن يريد أن يتخىل عن املدينة 
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وعن قرب نبينا الرشيف. دافع ببسالة كبرية عن املدينة عىل مدى أشهر، إىل درجة أن صيته ذاع يف املنطقة ولُقب بـ 

"منر الصحراء". أصبح فخر الدين باشا أول سفري نعينه يف أفغانستان عام 1921، بتعليامت من مصطفى كامل أتاتورك. 

فجاء إىل هنا وأدى برشف مهامه كسفري.

الجيش الرتيك كان إىل جانب املحتاجني عىل مّر التاريخ

هناك حادثة مثرية جًدا لالنتباه، عاشها هنا فخر الدين باشا. وقع حريق يف مدينة كابول، فجمع فخر الدين باشا 

من حوله وهرع من أجل إخامد الحريق. عمل بطل الدفاع عن املدينة املنورة، ذلك الضابط والسفري الرائع، بكل 

تواضع عىل إخامد الحريق يف كابول، وهو يحمل دلو املاء. ويف تلك األثناء قال الذين كانوا حوله: "كلام وقعت 

حادثة كان هناك تريك جاهز للتدخل". نعم، هذه هي الرؤية التي يتمتع بها الجنود األتراك والقوات املسلحة 

الرتكية، وضباطنا وضباط صفنا وعساكرنا. هذه الرؤية ليست جديدة، فقد انسابت يف رحلة عرب التاريخ منذ عصور، 

عىل مدى ألفي عام، لتصل إىل يومنا هذا. أينام تقع حادثة، وأينام يوجد صاحب حاجة، وحيثام يكون هناك مظلوم 

تتدخل تركيا مبساعداتها ومؤسساتها اإلغاثية ودولتها وشعبها، وعند الرضورة بجيشها.

عندما وقعت الحمالت الصليبية قبل تسع قرون، دافع الجيش الرتيك مبفرده عن املنطقة بأرسها. مد الجيش الرتيك يد 

العون إىل األندلس، ووصل إىل آتشه، وفتح ذراعيه أمام املظلومني يف أوروبا، وُهرع إىل إغاثة األصدقاء واألشقاء يف غاليسيا 

وكوريا وأذربيجان. هذه الرؤية يف األساس هي رؤية دولة كربى. وألن اإلمرباطورية العثامنية كانت دولة كربى، وألنها 

تترصف مبوجب رؤية دولة كربى، كان جيشها خارج أراضيها بقدر ما كان يف داخلها، ومد يد العون إىل املحتاجني.

العامل ويف مناطق األزمات من  أنحاء  أنها موجودة يف كل  باقتصاداتها اآلن، ستجدون  الكربى  الدول  انظروا إىل 

خالل جيوشها. سرتون أنها تقطع آالف الكيلومرتات وتتجه إىل مناطق األزمات حيث تنفذ عمليات لها. واآلن أنتم 

تعيشون هذا األمر عىل أفضل وجه يف هذه املنطقة. ملاذا؟ علينا إيجاد إجابة عن هذا السؤال. تركيا أيًضا، من 

خالل رؤيتها كدولة كبرية، تصل إىل كل املناطق التي ميكنها الوصول إليها من أجل إقامة السالم فقط، أحيانًا عن 

طريق وكالة التعاون والتنسيق الرتكية ) TIKA( ، وأحيانًا أخرى عن طريق الهالل األحمر، وتارة عن طريق إدارة 

الكوارث والطوارئ الرتكية )AFAD(، وتارة أخرى عن طريق القوات املسلحة الرتكية.

أود أن ألفت انتباهكم إىل أن القوات املسلحة الرتكية كانت أول من فتح ذراعيه بصداقة وأخّوة أمام الالجئني الفارين 

من مدينة كوباين يف سوريا. قد يكون هناك بعض الطائشني ممن يرمون الجيش الرتيك بالحجارة، وقد يخرج بعض 

األنذال ويطلقون النار عليه، ورمبا يكون هناك من يترصف ترصفات عدوانية يف األماكن التي نؤدي فيها مهامنا من 

أجل السالم. لكن القوات املسلحة الرتكية، وهي واحد من أكرب وأعرق الجيوش يف العامل، ال تنحني أمام أي من هذه 

االعتداءات الالإنسانية، وال تتأثر بأي منها، وال تتخىل أبًدا عن مبدئها يف أداء وظيفتها بكل عزم.
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77  مليون تريك يساندونكم ويدعون لكم بالخري

إخويت،

يقف وراءكم 77 مليونا من مواطنيكم، 77 مليونا يدعون لكم بالخري. تقف وراءكم الدولة الرتكية التي أصبحت أقوى 
ومتتلك سمعة عالية يف منطقتها والعامل. أرجو منكم أن تؤدوا مهامكم بهذه الثقة بالنفس. أنتم تحملون عىل عاتقكم 
ذكريات فخر الدين باشا بطل املدينة املنورة وأول سفري يف كابول، ومصطفى كامل أتاتورك، والرائد رسكان دوغان، 
الذي استشهد يف تحطم مروحية عام 2012، وبقية شهدائنا امليامني. نعلم جيًدا أنكم لن تخيبوا الشهداء ولن تخيبوا 
شعبنا األيب. موقفكم الشامخ والرزين هنا يتيح لنا أن نعيش يف أمن وسكينة يف تركيا. كام أن جو األمن والسكينة 
يف تركيا يساعد عىل أدائكم مهامكم هنا مبنتهى الثقة بالنفس. سنواصل عىل هذا املنوال، سنزيد من سمعة بالدنا، 

وسنرتك إلخواننا وأصدقائنا مناذج من الوفاء، ال مُتحى عىل مر التاريخ.

أقبّل جباهكم الطاهرة فرًدا فرًدا، وأشكركم أصالًة عن نفيس ونيابًة عن شعبي، ألنكم تجعلون علمنا بهالله ونجمته 
ا عن بالدنا. كان الله يف عونكم دامئًا، أحييكم تحية ملؤها التقدير. دمتم  يرفرف بفخر ورشف يف منطقة بعيدة جدًّ

بصحة وسالمة، ويف أمان الله.
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ندوة أمناء املظامل الدولية الثانية – أنقرة يف 21 أكتوبر/ ترشين األول 2014

تجاهل الجميع مقتل 3 شبان بطريقة وحشية يف ديار بكر

أيتها  البالد،  وخارج  داخل  من  املهمة  الندوة  هذه  إىل  القادمون  الكرام  الضيوف  أيها  املحرتمون،  املشاركون  أيها 
السيدات، أيها السادة، أحييكم باملحبة واالحرتام، وأمتنى النجاح لندوة أمناء املظامل الدولية املقامة للمرة الثانية.

لتنظيمهم هذه  العامني وزمالئه األعزاء،  املفتيشني  الرتكية، وإىل رئيس  العامة  التفتيش  بالشكر إىل مؤسسة  أتقدم 
الندوة املهمة.

كام أرحب بجميع أصدقائنا األعزاء املشاركني يف الندوة من داخل وخارج البالد، وأوّد أن أعرب عن شكري لهم من 
اآلن عىل املساهامت التي سيقدمونها.

كام أمتنى من صميم قلبي أن تشكل هذه الندوة التي ستعقد عىل مدار يومني، قوة دفع ألعامل رئاسة التفتيش 
العامة التي ليس لها ماض يف تركيا سوى عامني، وأن تسلط الضوء عىل طريقها.

لقد شكلنا مؤسسة التفتيش العامة يف تركيا عام 2012، عرب إصدار قانون يف هذا الصدد. وبعد مرور أكرث من عامني 
عىل تشكيلها، اكتملت هيكلية هذه املؤسسة املهمة، وأعدت اللوائح وبدأت يف عملها. وكام تم ذكره هنا، تلقت 
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مؤسستنا 11 ألفا و580 التامًسا خالل 2013 – 2014. وأوّد أن أعرب بشكل خاص عن سعاديت الكبرية للنظر بجميع 
هذه االلتامسات وإمثارها عن نتائج.

بلغت نسبة االمتثال للقرارات التي أصدرتها مؤسسة التفتيش العامة حول االلتامسات املقدمة إليها خالل 2014، نحو 
30%. هذه النسبة، مع أنها تبعث باألمل بالنسبة ملؤسسة ال تزال حديثة، إال أننا نتمنى جميعا أن ترتفع هذه النسبة 

أكرث من ذلك بكثري. وإن شاء الله ترتفع أكرث خالل األعوام املقبلة، بدعم من حكومتنا وبرملاننا أيًضا.

أصدقايئ األعزاء،

فيها.  والحريات  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  تركيا  يف  الدميقراطية  إلرساء  تاريخية  خطوات  اُتخذت   ،2002 نهاية  منذ 
وتحتل مؤسسة التفتيش العامة مكانة مهمة بني هذه الخطوات املتخذة. وكذلك عقب إجرائنا لتعديالت دستورية 
عام 2010، وجلب حق االلتامس الفردي أمام املحكمة الدستورية، والذي يحمل أهمية ومعنى يوصف بأنه ثورة يف 
الدفاع عن الحقوق الفردية. وكام ذكر هنا، آلية دفاع الفرد عن حقوقه ضد اإلدارة، سواء عرب االلتامس الفردي أمام 
املحكمة الدستورية أو عرب مؤسسة التفتيش العامة، ليست سوى عبارة عن عودة إىل الذات وإعادة احتضان الجذور 

من جديد.

يف تقاليد الدولة الرتكية، ال يرتك الفرد وحيًدا أمام الدولة

إن أمانة املظامل أنشئت يف هذه البالد خالل القرن الثامن عرش ثم انترشت يف أوروبا. ويف تقاليدنا يف اإلدارة والدولة 
التي جرت لعصور، مل يكن الفرد أبًدا وحيًدا أمام الدولة واإلدارة، ومل يرتك أعزاَل ال حول له وال قوة. وحني منعن النظر 

يف دولتي املامليك والسالجقة الرتكيتني نرى وجود مؤسسات، مثل ديوان املظامل أو دار العدل.

أي شخص من  اشتىك  وإذا  الرعية.  إىل مشاكل  بأنفسهم  املساجد، ويستمعون  إىل  يذهبون  السالطني  كان  وأحيانا 
موظف ما، كان بإمكانه أن يوصل شكواه إىل السلطان بشكل مبارش أو عرب وسائل مختلفة. وكانت هناك سلطات يف 
الدولة العثامنية، مثل الديوان الُْهاَمْيُْويِن )ما يعادل مجلس الوزراء يف الوقت الحارض( وقايض العسكر )منصب قضايئ( 

وشيخ اإلسالم، تستمع إىل شكاوى الشعب وتحول دون ظلم الدولة واإلدارة للشعب.

يف الواقع، نرى أن مبدأين أساسيني مهمني شكال تقاليدنا يف اإلدارة والدولة بعد انتقالهام إلينا. األول ما روي عن سيدنا 
عمر أنه قال"أيها الناس من رأى منكم يّف اعوجاجاً فليقومه" ، وتجرأ أحد املستمعني بالرد عليه فقال: "والله لو رأينا 
فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا"  إن هذا النهج وهذا التواضع وهذه الجرأة، شكلت عىل الدوام نقطة مرجعية من 

أجل دولة العدل يف تاريخنا.

الدول  تأسيس  خالل  عثامن  غازي  السلطان  بها  أوىص  التي  بايل  أده  للشيخ  الشهرية  النصيحة  هو  الثاين،  واملبدأ 
العثامنية حيث قال: "أحي اإلنسان، يك تحيا الدولة". وهذه النقاط املرجعية كانت املبادئ األساسية يف حضارتنا، 
إسطنبول  العاصمة  كانت  الفرتة،  تلك  تخيلوا، يف  والرعية.  اإلدارة  وبني  والشعب،  الدولة  بني  العالقة  التي حددت 
تحكم أرايض شاسعة من أعامق قارة أفريقيا إىل أطراف اليمن، وكان هذا النهج هو الضامن ألن ينعم الشعب هناك 
باالستقرار ويعيش يف كنف العدالة. وكان ممكًنا ضامن وبناء العدالة يف جغرافية شاسعة جًدا، وذلك قبل أن تتكرس 
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السلطان  إىل  املحيل وصوال  الصعيد  بالقايض عىل  بدءاً  الخلقات  ُمحكمة ومسرتسلة  السلسلة إلدارة  تلك  وتتفسخ 
العثامين يف إسطنبول.

وكلام اتسعت الهوة بني الدولة والفرد، ضعف الفرد والدولة مًعا. وإذا كانت الدولة تعترب شعبها ومواطنيها سببا 
الشعب واملواطنني  إذا رأت أن مطالب  الدولة تكون عادلة وحنونة ورحيمة. ولكنها  ومصدرا لوجودها، فإن تلك 
والتعفن  الوهن  ومآلها  تكون ظاملة،  الدولة  تلك  فإن  مواطنيها،  نفسها من  تحمي  أن  فحاولت  لها،  تهديد  مصدر 

واالنهيار. 

يجب أال ننىس أبًدا، أن أهم نقطة جعلت الدولة العثامنية أقوى دولة يف العامل عىل مدار ستة عصور، هي ترصفها 
بعدل تجاه شعبها. وأهم عنرص جعل الدولة السلجوقية أقوى دولة يف هذه الجغرافية هو احتكاك الدولة بالشعب 
لقرون مديدة. وبدأت الدولتان العثامنية والسلجوقية تشهدان الرتاجع يف فرتات انقطع أو ضعف فيها احتكاك الدولة 

مع الشعب حتى محيت الدولتان من صفحات التاريخ.

وإذا أرادت الجمهورية الرتكية أن تصبح دولة عادلة وقوية وطويلة العمر، فيمكنها تحقيق ذلك عرب االستفادة من 
التجارب الكبرية يف تاريخها، والتمسك بإرثها الغني يف تاريخها، وحينها فقط تنجح بذلك. وعند النظر إىل دولنا التي 
تأسست يف تاريخنا، لن تجدوا يف أي واحدة منها سياسة تصنيع املواطن، وجعله يف قوالب معينة، واستنساخ نسخة 
موحدة منه. كام لن تجدوا فرض لباس محدد عليه، وال لغة واحدة، وال ثقافة معينة، أو فرض عرق أو دين أو مذهب 

معني.

كانت األديان واملذاهب واللغات والثقافات والتقاليد تزخر بوجودها يف أقاليم شاسعة جدا، متتد من رساييفو إىل 
باطوم، ومن القرم إىل صنعاء، ومن بغداد إىل الجزائر، فهي تتمتع بحرية مطلقة. فالدولة أو اإلدارة مل تكن كيانًا 
ظاملًا ومستبًدا ومتجربًا عىل الشعب، بل كانت كيانًا يحتضن شعبه ويشفق ويرحم وينصت ويحرتم ، لذا كانت عادلة 

وطويلة العمر.

حرية الفرد وحقوقه تزداد بالتوازي مع قوة الدولة

انظروا إىل اإلصالحات التي حققناها يف السنوات الـ 12 األخرية ... عندما حاولنا إزالة القيود عن التحدث باللغات 
املحلية ادعى البعض أن هذه اإلصالحات ستنعكس بالرضر عىل الدولة، كام ادعوا أيًضا بأن إعادة مناقشة قوانني 
الزي وخاصة إلغاء الحظر املفروض عىل الحجاب ستلحق الرضر بالدولة. ومل يكتفوا بذلك بل كان البعض يردد بأن 
رفع القيود عن حرية التعبري باألغاين والكلامت واملعاين والقلم والحاسوب سيكون سببًا يف إضعاف الدولة وسيقودها 

للتفكك.

لكن بعد 12 عاًما وجدنا نتائج معاكسة ملا كان يُطرح من سيناريوهات مظلمة، حيث وجدنا بأنه كلام زادت حرية 
الفرد وحقوقه كلام ازدادت الدولة قوة، وكلام توسعت آفاق الحريات والحقوق لألفراد كلام زاد االقتصاد قوة وكذلك 
زادت قوة السياسة مع ازدياد الدولة قوًة. كلام قمنا بإزالة أحد العوائق أمام الحريات والحقوق وجدنا بأن الفرد 

يزداد قوة والدولة تزداد قوة واملجتمع يزداد قوة وبشكل معاكس متاًما لكل الفرضيات السلبية.
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فرض  من خالل  وباألخص  املحظورات  وزيادة  الحريات  كبح  من خالل  أهدافها  تحقق  أن  دولة  أي  بإمكان  ليس 
التخويف والرتهيب، كام أنه ال ميكن ألي دولة أن تتحىل بالعدالة ما دامت تنظر إىل  السيطرة عىل املجتمع عرب 
أفرادها ومواطنيها عىل أنهم مصدر للتهديد وعدم االستقرار. أما تركيا فستعمل عىل إزالة جميع العراقيل املنصوبة 
أمام الحريات والحقوق مع التمسك بالدميقراطية أكرث فأكرث، بل ورفعها إىل مستويات عالية وتوسيع نطاق الحقوق 

والحريات، من أجل تعزيز القوة والعدالة واالزدهار لها، ومن أجل ضامن الرفاهية لشعبها.

إن عزم الدولة الرتكية عىل إزالة الهوة بني الفرد والدولة لن يرتاجع ولن يتزعزع، كام أن تركيا لن ترتاجع عن هدفها 
الحقوق  نطاق  توسيع  بخصوص  اإلصالحات  استمرار  مع  بالتزامن  املقاييس  أعىل  إىل  الدميقراطية  رفع مستوى  يف 

والحريات.

وبطبيعة الحال، هنالك نقطة هامة يجب التطرق إليها كونها من املستجدات اليومية لذلك، أال وهي األمن، ونقول 
كام أن الحرية حق هام للفرد كذلك األمن حق هام بالنسبة للفرد، ففي املكان الذي ال أمن فيه يصعب الحديث 
عن الحرية كام أنه يف املكان الذي ال حرية فيه يصعب الحديث عن األمن. كلنا نعلم أنه يتعني تحقيق توازن دقيق 
بني االثنني. حيث أن ترجيح كفة األمن عىل الحرية يؤدي إىل تقييد الحرية. ويف حال تم تفسري الحرية بحيث تصل 
إىل االعتداء عىل حريات اآلخرين فإن هذا يؤدي إىل زعزعة األمن يف املجتمع. لذا يتعني علينا تحقيق التوازن بني 
الحرية واألمن بشكل دقيق وحساس جًدا، وامليض بحذر يف هذا املوضوع وكأنك تقف عىل حد السيف. إننا مل نّدع 
يوًما بأننا قد وصلنا إىل الدرجة املثالية من العدل واألمن، ويف حال قمنا بادعاء ذلك فهذا يعني بأننا نخادع أنفسنا. 

بالرغم من  تنفيذ قرارات اإلصالح هذه  الغرب أن يعرفوا أن تركيا دولة متكنت من  لكنني أرجو من أصدقائنا يف 
موقعها الجغرايف الصعب، حيث الكثري من الحروب والرصاعات واالعتداءات اإلرهابية الكثيفة، وبالرغم من األصوات 
املعادية للتغيري يف الداخل. لقد رأى الجميع وعايش التحديات التي واجهناها مع إقدامنا عىل رفع القيود عن بعض 
اللهجات واللغات املحلية يف البالد. وناضلنا ضد السياسة التي تتبنى العنرصية، وواجهنا األحزاب التي ترفض التغري 
بتاتا وبذلنا جهوًدا ضد الضغوط بالخوف واألحكام املسبقة. وباإلضافة إىل كل ذلك، وضغنا جميع جهودنا يف توسيع 
الحريات والحقوق التي أثارت حفيظة البعض من الجامعات اإلرهابية وداعميها وممثليها من األحزاب السياسية 
الداخلية. وبالرغم من كل تلك العراقيل مل نكل ومل منل يوًما، بل تابعنا مسريتنا اإلصالحية بكل عزم وإرصار دون 

التنازل عن أهدافنا املرسومة.

أظن بأن الجميع اآلن قد رأى األحداث التي وقعت قبل أسبوع يف محافظات املنطقة الجنوبية الرشقية من البالد 
ومعظم مدننا الكبرية، حيث قامت بعض األحزاب السياسية بدعوة أنصارها للتظاهر ضد األحداث اإلرهابية التي 
رضبت مدينة عني العرب )كوباين( السورية. ونظموا املظاهرات وأطلقوا التصاريح والبيانات اإلعالمية ونظموا وقفات 

احتجاجية، هنا أقول بأن التعبري عن الرأي بحرية حق تضمنه الدميقراطية.

لكن ما الذي حدث؟ املظاهرات واالحتجاجات التي استمرت بضعة أيام أودت بحياة 42 مواطًنا. وكل الذين فقدوا 
أرواحهم هم ضحايا تلك الحشود التي تدعي بأنها تتظاهر من أجل الحقوق والحريات، وهناك أمر مهم وهو أن 
أولئك املواطنني قُتلوا بطريقة وحشية. ومل يكتفوا بذلك بل أرضموا النريان ونهبوا األالف من املحالت التجارية، ودّمروا 
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املئات من اآلليات والسيارات واملرافق التي تخدم املدنيني والتي تعود ملكيتها للدولة واملدنيني. بل وذهبوا إىل أبعد 

من ذلك، حيث استشهد اثنان وأصيب العرشات من ضباط الرشطة جراء هذه األحداث.

هنا أسأل: هل ميكن اعتبار هذه الهمجية والفوىض مظاهرات دميقراطية؟ أم سنسميها عبثية بالتعبري عن الحرية 

وحق التظاهر؟ قولوا يل يف أي دولة يف العامل ميكن التحدث عن حرية وحق بهذا الشكل؟ وهل توجد يف دول العامل 

األخرى حرية أكرث من الحرية املتوفرة لدينا؟

هل كان أحد من القادة الغربيني سيتغاىض عن التخريب والنهب يف بالده؟   

أتوجه بالسؤال إىل وسائل اإلعالم الدولية والقادة الغربيني الذين يوجهون االنتقادات الدامئة لنا: هل كان أحد من 

القادة الغربيني سيتغاىض عن مظاهرات فوضوية تتسبب باملوت والقتل والدمار يف بالده؟ وهل كانوا سيقولون عنها 

مظاهرات دميقراطية أو حرية تعبري؟ لكن عندما يتعلق األمر برتكيا نجد بأن املعايري املزدوجة يف الدميقراطية تنشط 

بعض  القيود عىل  بعض  فرضنا  بسبب  الدولية ضدنا  التشويه  بدأت حمالت  عندما  مثل هذا  وتُفعل ضدنا ونجد 

األدوات التحريضية لوسائل التواصل االجتامعي واإلنرتنت بغية الحفاظ عىل أمننا القومي من هجامت اإلرهابيني. 

وعربوا عن معايريهم املزدوجة من خالل ادعاءاتهم التي تقول بأن: "تركيا متنع اإلنرتنت وتغلق التويرت".

مع العلم بأنه لو جرى يف الدول الغربية ما يشكل نسبة واحد بالعرشة أو واحد باملئة من الذي جرى يف تركيا، فإن 

تلك الدول تعمل عىل اتخاذ إجراءات وتدابري أمنية مشددة ولن يجرؤ أحد عىل انتقاد هذه الدول بالقول إن الدولة 

الغربية الفالنية قطعت االنرتنت، أو أغلقت الفيسبوك أو التويرت. وهناك عرشات األمثلة عىل ذلك، حيث أن تلك 

الدول قامت بطرد البعض من الناس مبجرد االشتباه بقيامهم بإرسال رسائل تهديد، أو قيام البعض منهم ببالغات 

كاذبة عن وجود قنبلة من باب املزاح، كام أننا نعلم بأنه تم إغالق حسابات الربيد االلكرتوين للكثري من الناس هنالك. 

بينام يف تركيا يقوم البعض من املحرضني بتناول مراسالت تهديد مبارشة ضد وزرائنا ويتبادلون عنوان الوزير بالتفصيل 

باتخاذ اإلجراءات ملنع تلك االعتداءات، تقوم بعض الجهات  البعض للهجوم عليه، وعندما نقوم  ويدعون بعضهم 

الخارجية والداخلية بالتفكري بشن حمالت تشويه ممنهجة ومنظمة ضدنا.

منذ فرتة من الزمن بدأت حملة انتقادات الذعة يف كافة أنحاء العامل ضد تركيا من قبل حزب املعارضة الرئييس يف 

تركيا وبالتنسيق مع وسائل إعالم خارجية بحجة: "تقويض حرية الصحافة يف تركيا"، ينتقدون تركيا الحتجازها بعض 

العمد والرسقة واإلرهاب وليس بسبب مامرسة  القتل  بتهم عديدة مثل  القبض عليهم  إلقاء  الذين تم  الصحفيني 

بشأن  شفة  ببنت  أحد  يتفوه  مل  كام  غزة،  يف  صحفيًا   16 بقتل  إرسائيل  لقيام  يتطرق  أحد  ال  الصحفية.  األنشطة 

الصحفيني الذين تم اعتقالهم وسجنهم ملجرد مناهضتهم العتداء غزة.

اعذروين، عيّل أن أكشف عن موضوع هنا: يف العام املايض أثناء أحداث "غيزي بارك" مبنطقة تقسيم، أصيب أحد 

أطفالنا بجراح ثم مع األسف الشديد لقي حتفه متأثرًا بجراحه، يؤسفني أن أقول إنه تم استغالل هذا الحادث األليم 

لشن كافة أنواع الهجامت الدنيئة ضدنا. لقد وصلت بهم الدناءة لدرجة استثامر هذه الحادثة األليمة واستخدامها 
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كأداة ضغط سيايس وشّن حمالت تشويه وإساءة ضدنا فاقت كل توقعات الخساسة والنذالة، وشاركتهم يف ذلك بعض 
وسائل اإلعالم العابرة للمحيطات حيث بدؤوا بالتحريض من خالل تسليط الضوء عىل مذهب وانتامء ذلك الطفل 

وهم يذرفون دموع التامسيح.

بينام مل يتطرق أحد ملقتل الطفل "بوراق" ومل تتحرك مشاعر أحد بالرغم من أنه قُتل عمدا خالل نفس املظاهرات 
باستخدام السالح وإطالق النار عليه. كام أن مقتل 3 شبان بوحشية يف مدينة ديار بكر يف األسيوع ما قبل املايض، 
مل يكن ضمن اهتاممات هؤالء. تأملوا معي هذا املشهد، لقد تم قتل 3 شبان ترتاوح أعامرهم بني 16 – 26 عاًما 
بوحشية منقطعة النظري يف عيد األضحى، بينام كان جل سعي هؤالء الشبان ينصب يف توزيع لحم األضاحي عىل 
الفقراء واملساكني. يف البداية تم االعتداء عليهم باألسلحة النارية والسكاكني ومن ثم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب 
يف الطابق الثالث للمبنى الذي لجؤوا إليه لالختباء فيه، ثم تم رميهم من الطابق نفسه. ومل يكتفوا بذلك بل سحقوا 

أحدهم عرب املرور بسياراتهم من فوقه، بينام تم تهيشبم رأس الشاب اآلخر بالحجارة.

هنا أسأل: أمل يكن أولئك الشبان الذين قتلوا بوحشية من البرش أومل يكونوا من بني اإلنسان؟ أمل يكونوا أطفاال؟ أمل 
يكونوا شبانا؟   

أين أولئك اإلعالميون الذين ألّفوا قصًصا خيالية حول هذا الحدث املؤسف بأن الطفل الذي فقد حياته "كان ذاهبًا 
ليشرتي الخبز". أين هم أصحاب الضامئر الذين خرجوا إىل الشوارع وامليادين ونظموا املظاهرات؟ أين ضمري أولئك 
اإلعالميني عن هؤالء الشبان الثالث الذين قتلوا بوحشية ومل  يحرك أحد ساكًنا من أجلهم، حيث قام اإلعالم املنافق 
اإلعالميون  اولئك  أين  أقول:  اآلن  أما  املصطنعة  آالمهم  عن  تعبريًا  أليام  الرئيسية  صفحاته  يف  الطفل  ذلك  بوضع 
املنافقون؟ أين زعامء األحزاب السياسية الذين استغلوا مقتل الطفل من الناحية السياسية؟ أين مزامري اإلعالم العابر 
للمحيطات الذين كانوا يرسلون برقيات التعازي والذين كانوا يذرفون دموع التامسيح والذين كانوا يحاولون صب 

الزيت عىل النار؟ أين أولئك املنافقون اآلن؟

لن نطأطئ الرأس أمام املعايري املزدوجة ولن نستسلم للفوضوية

أرى أنكم تلتزمون الصمت إزاء استخدام األسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل والرباميل املتفجرة يف سوريا 
عىل الرغم من مقتل نحو 300 ألف شخص، بل وتدعمون تلك الجرائم، ومن ثم تتخذون حادثة عني العرب ذريعة 
إلثارة الشغب والقيام بعمليات النهب والحرق والقتل يف تركيا. هذه ليست حرية، ومن املؤكد أن هذا املوقف ال 
ينضوي تحت الحقوق الدميقراطية. بالنسبة لنا هذا ليس مقبواًل ونحن لن نستسلم للفوضوية ولن نطأطئ الرأس 

أمام املعايري املزدوجة مهام كان السبب ومهام قال القائلون.

يستعد مجلس األمة يف هذه األيام للتصويت عىل جملة من القرارت، تتعلق بالتدابري األمنية الجديدة التي يجب 
اتباعها، لكننا نجد أيًضا أصواتًا معارضة من الداخل والخارج لتلك الجوقة املعهودة، وأكاد أجزم بأنهم بجرون وراء 
حملة تحريضية جديدة أيًضا. نحن نتخذ إجراءات أمنية شبيهة بتلك التي يتم اتخاذها يف كل من الواليات املتحدة 

األمريكية واالتحاد األورويب يف مثل هذه الحاالت.
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الحارقة  الزجاجات  رمي  ثم  ومن  الوجه  عىل  األقنعة  بوضع  للمتظاهرين  يسمح  أن  العامل  يف  نظام  ألي  ميكن  ال 
واملولوتوف عىل املدنيني وقتل البرش من خالل تهشيم رؤوسهم بالحجارة، وأن يفعلوا كل ذلك باسم الحرية والحقوق 
والدميقراطية ونحن ال يهمنا إن قامت إحدى الجرائد الدولية بانتقادنا أو إن قامت إحدى املنظامت الدولية بانتقادنا 

... ولن نستسلم لهذه املعايري املزدوجة.

ومن هنا أقولها بكل رصاحة: إننا كحكومة نرّحب بجميع االنتقادات البناءة ونتقبل كل نصيحة أخوية، لكننا يف نفس 
الخارجية والداخلية  تركيا يف سياساتها  التي تستهدف  الظالمية  املحاوالت  بتلك  أبدا  الوقت ال نرحب ولن نرحب 

مبامرسة املعايري املزدوجة ظلام. 

إن كانت الدولة غري قادرة عىل تأمني حياة مواطنيها يف الشوارع واملنازل ويف وسائل النقل، وإن كانت غري قادرة عىل 
حفظ املمتلكات العامة، فعندئذ ال ميكن الحديث عن الحرية والدميقراطية يف تلك الدولة. لكننا من خالل ما نقوم 
به من إصالحات سنعمل عىل ضامن أمن مواطنينا وسنصل بدميقراطيتنا إىل مرحلة تفوق املقاييس العاملية. وهنا 
أكرر وأقول: مل نسمح بعودة تركيا إىل حقبة التسعينيات حيث كانت التدابري األمنية طاغية عىل كل مناحي الحياة، 

ولن نسمح بذلك أبًدا.

كام أننا من ناحية أخرى ال مننح صالحيات واسعة لقوات األمن والجيش ليك ال تؤدي إىل انتهاك حقوق املواطنني 
ولن نتغاىض عن تجاوز الصالحيات املمنوحة أو إساءة استخدامها أيضا. ولتلك الغاية لدينا آلية الرقابة العامة، ولذلك 
رشّعنا لألفراد أيضا حق الرتافع إىل املحكمة الدستورية. أنا أؤمن إميانًا كاماًل بأن مؤسسة الرقابة العامة ستدافع عن 

حقوق وحريات الفرد مع األخذ بعني االعتبار التوازن الدقيق بني تحقيق األمن ومراعاة الحرية. 

وإن مل نتمكن من إقامة توازن بني الدفاع عن حرية وسائل التواصل االجتامعي وبني الدفاع عن حقوق األشخاص 
املترضرين من سوء استخدام وسائل التواصل االجتامعي ضدهم، فعندئذ ال ميكننا الحديث عن الحرية الحقيقية 
بل نكون قد وصل بنا األمر إىل سلب حرية اآلخرين وحقوقهم. إذا مل ندافع عن حق األمهات اللوايت قتل أبناؤهن 
بكل وحشية مثل دفاعنا عن حرية االحتجاج والتظاهر، فإن هذا الوضع سيؤدي إىل اإلجحاف بحقهن. وكام أنه إذا 
مل يتم الحفاظ عىل حق التجارة ألصحاب املحالت مثلام يتم الحفاظ عىل حقوق املتظاهرين، فعندئذ تكون األبواب 
انطالقًا مام ميليه علينا وجداننا وضمرينا وتراث  املستقبل  الفوىض والخراب.  وسنتابع مسريتنا نحو  أمام  مفتوحة 

أجدادنا وتاريخنا وسنترص يف إطار القانون والدستور بغض النظر عام يقوله اآلخرون عنا.

وقبل أن أنهي كلمتي أجدد تحيايت لكم، وأمتنى لندوة أمناء املظامل الدولية الثانية، كل التوفيق والنجاح. وأنا عىل يقني 
بأنكم ستأخذون االنتقادات واآلراء والتوصيات البناءة من املشاركني اآلخرين بعني االعتبار.

نأمل أن تزدهر براعم الرقابة العامة التي تعود لنا وتشكل إحدى قيمنا الجليلة واملنبثقة من تراب هذه األرض وتاريخها 
يف تركيا الجديدة وسنقدم كل الدعم الالزم بغية أن تتحول تلك الرباعم إىل أشجار عظيمة يتفيأ بظاللها الجميع.

أتوجه بالشكر ملؤسسة التفتيش العامة وللمشاركني ولكل من شارك وساهم يف هذا الحوار أستودعكم الله مع بالغ 
تقديري واحرتامي.
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محارضة يف جامعة التفيا قي ريغا – التفيا يف 23 ترشين األول/ أكتوبر 2014

أصبحت عوملة الضمري أمًرا ال مفر منه

السادة مسؤولو جامعة التفيا املحرتمون، األكادمييون الكرام، األحبة الطالب، السيدات والسادة، أحييكم بتحية ملؤها 

املحبة والتقدير.

أود يف البداية أن أعرب عن سعاديت الكبرية باالجتامع بكم ومخاطبتكم يف هذه الجامعة التاريخية يف التفيا ومنطقة 

البلطيق. وأتقدم بالشكر العميق إىل إدارة الجامعة لتنظيمها ملتقى من هذا القبيل.

وصلنا أمس، مع الوفد املرافق لنا، إىل التفيا، وبدأنا اجتامعاتنا منذ ساعات املساء. وعقدنا اجتامعات مثمرة للغاية 

مع السيد رئيس الوزراء، ومع السيد رئيس الربملان. كام أجرى رجال األعامل القادمون معنا مباحثات مع نظرائهم 

هنا. وعقدنا اجتامع منتدى األعامل حيث التقينا رجال األعامل من كال البلدين.

. أعدنا إقامة عالقاتنا الدبلوماسية معها عام 1991، ومنذ ذلك  تعرتف تركيا، منذ عام 1925، بالتفيا بلًدا حرًّا مستقالًّ

اليوم أقمنا معها تعاونًا رائًعا سواء عىل الصعيد السيايس أو عىل الصعيد االقتصادي. ارتفع حجم التجارة السنوي 
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بني تركيا والتفيا إىل 323 مليون دوالر. وحققت التجارة بني بلدينا خالل األشهر الثامنية األوىل فقط من العام الحايل 

236 مليون دوالر.

ونستضيف يف كل عام أيًضا ما معدله 55 ألف سائح من التفيا. وعىل الصعيد التعليمي، تعترب التفيا من البلدان التي 

يفضل الطالب األتراك الدراسة فيها. نبذل جهوًدا كبرية من أجل تطوير العالقات الثنائية عىل نحو أكرب يف جميع 

املجاالت. نأمل أن نصل إىل مستويات أفضل بكثري مع التفيا يف املجال االقتصادي وعىل صعيد عملية االنضامم إىل 

عضوية االتحاد األورويب، كام هو الحال عىل صعيد حلف شامل األطليس. وبهذه املناسبة، أتوجه بالشكر مرة أخرى 

إىل السيد رئيس الوزراء وإىل جميع أصدقائنا الالتفيني عىل كرم ضيافتهم وحفاوتهم الكبريين.

األصدقاء األعزاء،

أوروبا.  أفريقيا، وحتى يف رشق  أو شامل  األوسط  الرشق  األهمية سواء يف  غاية  تطورات يف  تشهد  مرحلة  نعيش 

ومبوجب موقعها الجغرايف، ونظرًا لعالقاتها التاريخية والثقافية مع هذه املناطق، فإن تركيا تتابع عن كثب األزمات 

الناشبة فيها.

ويف الواقع، أخذت األزمات االقليمية، يف ظل سيطرة العوملة، تتجاوز حدودها لتؤثر عىل العامل بأرسه. ومل تعد آثار 

األزمات مقترصة عىل املناطق التي تندلع فيها أو املناطق الجغرافية القريبة منها فحسب، بل إن بإمكانها أن تهز 

العامل بأرسه يف العمق. بطبيعة الحال، تشهد هذه املناطق التي تحدثت عنها، مآيس كبرية تعني أو يجب أن تعني 

اإلنسانية، وجميع أصحاب الضمري والوجدان.

املأساة يف سوريا تحزن القلوب يف التفيا أيًضا

أصدقايئ،

قد تكون التفيا بلًدا بعيًدا للغاية عن الرشق األوسط، وعن سوريا والعراق. ورمبا ال يعمل اإلعالم عىل نقل املأساة 

القامئة يف املنطقة بكل أبعادها وتفاصيلها. كام أن اإلعالم االجتامعي قد ال يكشف جميع أبعاد املأساة الدائرة هناك. 

الناس هناك، تصل إىل التفيا، وتحزن  التي يعيشها  املنطلقة من سوريا والعراق، واآلالم  لكنني أعلم أن الرصخات 

القلوب هنا أيًضا.

من  الذي شهده،  االحتالل  بعد  العراق،  يتمكن  مل  األسف  مع  املنطقة.  تشهدها  التي  باآلالم  هنا  أذكركم  أن  وأود 

التي تتبعها حكومة بغداد بني  التمييز  استعادة استقراره وتشكيل حكومة متثل جميع األطياف فيه. أدت سياسة 

الحال، استفاد  العراق وأوصلته إىل عتبة االنقسام. وبطبيعة  العرقية، إىل عدم االستقرار يف  املذاهب واملجموعات 

تنظيم داعش من عدم االستقرار هذا يف العراق، واستغل بشكل جيد حالة االستياء املنترشة يف البالد، وما يحدث من 

ا. وبينام وقعت هجامت دامية بني املذاهب املختلفة يف  مظامل، ليصبح تهديًدا خطريًا يف العراق خالل فرتة قصرية جدًّ

العراق، رشع تنظيم داعش اإلرهايب، هذه املرة، يف إراقة الدماء بال هوادة.
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أما يف سوريا، فقد واجه النظام القمعي املستمر منذ سنني طويلة، احتجاجات الشعب، الذي انتفض يف إطار الربيع 
العريب، عقب اندالعه يف شامل أفريقيا. وجهنا إىل النظام السوري تحذيرات وتنبيهات صادقة وودية للغاية يك يأخذ 

يف اعتباره احتجاجات الشعب، ويلبي مطالبه. لكن مع األسف، مل يأخذ التحذيرات بعني االعتبار.

وخالل حوايل أربعة أعوام، لقي قرابة 300 ألف شخص حتفهم يف سوريا باألسلحة الكيميائية، واألسلحة التقليدية 
والتعذيب وأساليب أخرى. يشكل األطفال والنساء جزًءا كبريًا من القتىل. وبينام استشهد 300 ألف شخص، اضطر 
أكرث من سبعة ماليني آخرين إىل مغادرة منازلهم يف سوريا. بلغ عدد السوريني الذين لجؤوا إىل تركيا وحدها 1٫6 

مليون حاليًّا.

مل يفكر النظام السوري أبًدا بوضع حد للمجازر املرتكبة، وعوًضا عن ذلك بدأ بتشكيل تنظيامت إرهابية جديدة 
داخل البالد، أو بدعم التنظيامت اإلرهابية املوجودة أصاًل. قدم النظام السوري بنفسه الدعم لتنظيم داعش اإلرهايب، 

وحامه وساعد يف وصوله إىل الحالة التي هو عليها اليوم.

الطائفي  النزاع  أثارت  مبادرات  أقدمت عىل  العراق  يف  بغداد  إن حكومة  تام  بوضوح  أقول  أن  هنا  عيّل  وينبغي 
والتمييز العرقي يف البالد بشكل عام، ويف املقابل مل تتخذ األمم املتحدة وال االتحاد األورويب وال البلدان واملنظامت 
الدولية األخرى أي تدبري تجاه ذلك. وعىل املنوال ذاته، بينام قُتل 300 ألف شخص يف سوريا، وغادر سبعة ماليني 
مناطق سكنهم، مل تكرتث البلدان واملؤسسات الدولية نفسها لهذه املأساة. وما إن خرج تنظيم داعش اإلرهايب، وأصبح 

يشكل تهديًدا عىل آبار النفط، حتى بدأ العامل يستشعر املأساة القامئة يف البلدين املذكورين.

مع األسف، تجري مكافحة تنظيم داعش حاليًّا مع ارتكاب الخطأ نفسه، ومع املعايري املزدوجة ذاتها. وباستثناء بعض 
البلدان مثل تركيا وقطر، ال يكرتث أي كان أو أي بلد ومؤسسة دولية إليجاد حل جذري لألزمة الدائرة يف سوريا. وعىل 
غرار ذلك، ال يجد التوصل إىل حلول جذرية وشاملة يف العراق مكانًا له عىل أجندة العامل. ال أحد يبايل بالنساء اللوايت 

يُقتلن ويتعرضن للتعذيب. وال يهتم أحد لتدمري مستقبل املنطقة والناس املقيمني فيها.

الحظوا معي أن العامل، الذي مل يحرك ساكنا عندما قُتل ثالث مئة ألف إنسان، انتفض اآلن من أجل عني العرب، أو 
ا، لكن أين كنتم عندما هوجمت درعا؟ أين كنتم عندما احرتقت إدلب  كام تعرف باسمها اآلخر كوباين. هذا جيد جدًّ

وحامة وحمص؟

وعىل سبيل املثال، ال يكرتث العامل ملنظمة إرهابية دموية مثل "يب كا كا"، إال أنه يستطيع أن يشكل تحالًفا دوليًا من 
أجل مكافحة تنظيم داعش. حسًنا، أين كنتم عندما قتلت منظمة "يب كا كا" أكرث من 40 ألف شخص؟

دعوا السياسة والدبلوماسية والتجارة جانًبا يف سوريا

أصدقايئ،

ال تنسوا أن الحريق املندلع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ورشق أوروبا، مل ولن يبقى يف إطار حدوده املحلية. دعوا 
السياسة والدبلوماسية والتجارة جانبًا يف سوريا. مع األسف، األزمة اإلنسانية يف هذه املناطق كبرية إىل حد أنها كافية 
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ألن تحرق اإلنسانية بأرسها، وضمريها معها. ال ميكن ألي امرئ أن يكون بريئًا وهو يشاهد األطفال يُقتلون. ال ميكن 
ألحد أن يكون بريئًا وهو يكتفي بالتفرج عىل النساء وهّن يُقتلن، ويتعرضن ألبشع أنواع التعذيب. وإذا كان هناك 
ا عنا"، فأريد  من يحاول أن يداري نفسه بالقول إن "القتىل من الرشق األوسط، والقتىل مسلمون، والقتىل بعيدون جدًّ
أن أؤكد هنا عىل وجه الخصوص أن هذه الذرائع غري إنسانية، وأنها تتسم بالعنرصية والتمييز. القتيل، أينام سقط 
يف العامل، هو روح برشية قبل كل يشء. أما من يلتزم الصمت وال يبدي رد فعل إزاء إزهاق روح بريئة رغم سامعه 

ورؤيته ومعرفته بذلك فهو رشيك يف الجرمية، ثقوا بذلك.

لن ينىس تاريخ اإلنسانية عىل اإلطالق املأساة التي شهدتها البوسنة والهرسك وكوسوفو، يف قلب أوروبا. ومع األسف 
ما يحدث يف أوكرانيا سيكون لطخة سوداء يف تاريخ اإلنسانية، ولن مُيحى أبًدا.

أصبحت املشاكل الناشبة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أزمة بالنسبة لإلنسانية ولكل من ميلك قلبًا ووجدانًا يف 
ا أن نستطيع فهم صمت االتحاد األورويب  العامل، أكرث من كونها مشكلة لتلك البلدان فقط. وحقيقًة، من الصعب جدًّ

عىل وجه الخصوص إزاء ما يقع من حوادث. 

أود هنا أن ألفت انتباهكم إىل قضية عىل وجه الخصوص. نحن يف عرص العوملة. تستطيع وسائل االتصال الجامهريي 
إيصال الخرب لحظة وقوعه من أي مكان يف العامل. ومن جهة أخرى، تزايدت تحركات البرش بشكل غري مسبوق. ففي 
ا سواء كسياح أو عامل أو مهاجرين. ويف مثل هذا العامل،  كل بلد ميكن أن تعيش األعراق والثقافات املختلفة جدًّ

أصبحت عوملة الضمري اآلن أمرًا ال مفر منه.

وبقدر ما يتابع الغرب مأساة الرشق عرب الشاشات، يراقب الرشق من جانبه بالقدر ذاته عدم اكرتاث الغرب. التزام 
الغرب الصمت إزاء مأساة الرشق يجرح الضامئر، ويلحق الرضر عىل نحو خطري مبشاعر العدل. وهناك أمر آخر يف 
غاية األهمية، وهو أنه من الخطأ الكبري أن تربطوا مأساة الرشق بالناس الذين يعيشون فيه، وبثقافاتهم وحضاراتهم 
فقط. أي أن الرشق، ليس وحده املسؤول عن نشوء املرحلة العصيبة التي يعيشها. األزمات اإلنسانية الناشبة حاليًّا يف 

الرشق هي نتاج الناس املقيمني فيه، ونتاج تدخل حكومات بلدان من خارج املنطقة مع األسف.

قلت ذلك من قبل يف تركيا أيًضا: قبل مئة عام مل يكن هناك مصطلح الرشق األوسط، ومل يكن هناك منطقة جغرافية 
بهذا االسم. كان هناك الرشق األدىن والرشق األقىص. لكن مل يكن هناك مصطلح الرشق األوسط. إًذا هو مصطلح 
تم إيجاده حديثًا. أريد أن ألفت انتباهكم إىل أنه ليس اسم منطقة جغرافية، وإمنا اسم يشري إىل مناطق األزمات 
اسم  اإلنسانية،  والنزاعات واألزمات  األزمات  التي تشهد  املنطقة،  املايض عىل  أطلقوا يف  والبرتول. ومن  والنزاعات 

الرشق األوسط وضعوا يف أذهانهم صورة منطقة حافلة باألزمات والنزاعات، ونقلوا هذه الصورة إىل عرصنا الحايل.

ويف هذه املرحلة التي وصلنا إليها مل يبَق من حل آخر سوى إعادة تصميم الصورة املذكورة من جديد. ثقوا أنه من 
إنسانيًّا ووجدانيًّا وعاداًل  الدويل موقًفا  املجتمع  اتخذ  وإذا  املنطقة.  لكل مشاكل  التوصل بسهولة إىل حل  املمكن 
ودميقراطيًّا، فإن األزمات يف كل من أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطني ومرص وليبيا وأوكرانيا واليمن، سوف تجد 

لها حالًّ عىل الفور.
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لسنا قانطني من إمكانية حل األزمات

ذلك  يف  النجاح  ميكنه  األورويب  االتحاد  أن  كام  ذلك.  يف  النجاح  ميكنها  بصدق  وترصفت  املتحدة  األمم  رغبت  إذا 
إذا فضل العمل بشكل أكرث فعالية خارج حدوده. ولو أن البلدان كال عىل حدة، وحتى األشخاص فرًدا فرًدا أبدوا 

اهتاممهم واعرتاضهم ثقوا متاًما أن هذه املشاكل سوف تحل. لسنا قانطني أبًدا ولن نفقد األمل عىل اإلطالق.

ويف الواقع، هناك جيل ممتاز من الشباب ينشأ، يف أوروبا عىل وجه الخصوص، ولن يقع يف فخ التمييز العنرصي 
والديني واملذهبي. وأنا عىل ثقة تامة أن هؤالء الشباب سيغريون العامل بشكل جذري، وينشؤون دبلوماسية عامدها 
الضمري والوجدان. هناك شباب، سواء يف تركيا أو التفيا أو يف البلدان األوروبية األخرى يسألون ويبحثون ويبدون 

االهتامم بقضايا ما وراء الحدود، وأعلم أن هؤالء الشباب سينشئون عاملًا جديًدا.

أود أن ألفت انتباهكم أعزايئ الشباب إىل قضية عىل وجه الخصوص، وهي أال تكتفوا باإلعالم االجتامعي. ال تكتفوا 
باإلعالم املكتوب واملريئ فقط. فقد يحول اإلعالم االجتامعي وحده، واإلعالم املريئ واملسموع مبفرده، دون حصولكم 
عىل املعلومة السليمة. ألن أسهل عمليات توجيه الرأي تجري هناك. ميكن أن تقع التوجيهات واملعلومات الخاطئة 
يف تلك املنصات. إًذا، ينبغي عليكم حتاًم أن تخضعوا معلوماتكم واألخبار التي تحصلون عليها إىل بحث وتحر دقيق.

هناك حمالت يف اإلعالم الدويل ضد تركيا، ال متت إىل الحقيقة بصلة، وغايتها توجيه الرأي العام ضدها. فمن يتابعون 
تركيا عن طريق هذه املنصات املغرضة فقط قد ال يستطيعون أن يروا تركيا وسياستها الخارجية التي تضع نصب 
عينها الضمري والسالم. نحن بلد يدافع عن العالقات الدولية املبنية بشكل مستقر عىل السالم والتضامن والضمري، 
سواء داخل حدود بالدنا أو يف املنطقة أو يف العامل بأرسه. ندافع بأقوى شكل ممكن عن املبادئ اإلنسانية والقيم 
الكونية يف األمم املتحدة، وحلف شامل األطليس ومجموعة العرشين، التي منتلك عضويتها، واالتحاد األورويب الذي 

نجري مفاوضات االنضامم إىل عضويته.

تركيا حاليًّا بلد ينّمي اقتصاده ودميقراطيته وسياسته الخارجية التي تركز عىل اإلنسان، يف العامل ومنطقته، ويحافظ 
عىل مكتسباته. وسوف نواصل التقدم عىل هذا املنوال. سنواصل بعزم تضامننا مع أصدقائنا يف كافة أنحاء العامل، ويف 
أوروبا عىل وجه الخصوص. وسيتواصل تضامننا مع التفيا، البلد الصديق الذي دافع دامئًا عن السالم والدميقراطية 

ضمن االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس.

الالتفية عىل حفاوة  السلطات  إىل  أخرى  مرة  بالشكر  وأتوجه  بلدينا.  الخري ملستقبل  زياريت هذه  تحمل  أن  أرجو 
استقبالها لوفدنا وكرم ضيافتها. كام أتقدم بشكري إىل إدارة جامعة التفيا وأكادميييها وطالبها إلتاحة الفرصة ملثل هذا 

امللتقى. أحييكم جميًعا بكل مودة وتقدير.
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مؤمتر يف املعهد الفرنيس للعالقات الدولية – فرنسا / باريس يف 31 ترشين األول/ أكتوبر 2014

مبادرات حسن النية التي قمنا بها بشأن أحداث 1915 

مل تلق أذنا صاغية

املشاركون األعزاء، أصحايب الكرام، أيتها السيدات أيها السادة، أحييكم باملحبة واالحرتام، وأود أن أعرب عن امتناين 
الكبري ملخاطبتكم يف املعهد الفرنيس للعالقات الدولية، أحد املؤسسات الفكرية الرائدة يف العامل.

بزيارة  اليوم  لقد قمنا  امللتقى، كام أشكركم عىل حضوركم.  لتنظيمه هذا  الدولية  للعالقات  الفرنيس  املعهد  أشكر 
عمل لفرنسا تستغرق يوًما واحًدا، وأجرينا مع السيد أوالند تقييام كاماًل للمواضيع املشرتكة بني البلدين، وعىل وجه 

الخصوص القضايا االقليمية منها.

أود يف مستهل حديثي هنا أن أركز بشكل خاص عىل أن تركيا وفرنسا تربطهام عالقات تاريخية وثقافية وسياسية 
واقتصادية عىل مر العصور. لقد تقاطعت الطرق بني تركيا وفرنسا كونهام دولتني تقعان يف البحر األبيض املتوسط، 
وألنهام دولتان إقليميتان قويتان، يف العديد من املرات عىل مر التاريخ. ولو اختلفت عالقات البلدين ما بني الصعود 

والهبوط من حني آلخر، إال أنه عندما ننظر إىل التاريخ فإننا نرى بروز الرشاكات والتعاون والتضامن فيام بينها.
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لقد وصل حجم التبادل التجاري بني تركيا وفرنسا عام 2013 إىل 14٫5 مليار دوالر. ومع حلول أغسطس/ آب 2014، 

اقرتب هذا الحجم إىل 10 مليارات دوالر. ولقد وضعنا مع السيد أوالند خالل زيارته لرتكيا يف ديسمرب/ كانون الثاين، 

هدفًا يفيض برفع هذا الحجم إىل 20 مليار يورو خالل فرتة قصرية، ونتقدم بحزم من أجل تحقيق هذا الهدف.

االستثامرات املتبادلة بني البلدين يف مستوى جيد، وقد بلغت قيمة االستثامرات الفرنسية يف تركيا 6٫5 مليار دوالر. 

وتنشط يف تركيا حاليًا نحو 1٫150 رشكة فرنسية.

أحد الجوانب األخرى املهمة يف عالقاتنا، هو املواطنون األتراك الذين يعيشون يف فرنسا أو من هم من أصول تركية. 

عدد املواطنني الذين ينحدرون من أصول تركية يبلغ ما يقارب 610 أشخاص، فيام تجاوز عدد مواطنينا الذين يحملون 

الجنسية املزدوجة الـ 300 ألف شخص. وبهذه األرقام فإن األتراك يُعتربون رابع أكرب مجموعة من بني املهاجرين يف فرنسا. 

بالفعل فإن مواطنينا يحققون نجاحات مهمة باسم فرنسا يف مجاالت السياسة والعلوم والفنون والحياة االقتصادية.

أصدقايئ األكارم،

عند النظر إىل العالقات املتعددة األبعاد بني تركيا وفرنسا، يتبني بوضوح أنه ينبغي أن تكون العالقات يف نقطة أبعد 

مام هي عليه اآلن. ثقوا متاما بأن التضامن والتعاون فيام بيننا سيسهم بشكل ال مثيل له يف حل العديد من املشاكل 

يف أوروبا، والبحر األبيض املتوسط، والرشق األوسط، وشامل أفريقيا، والبلقان.

ال ميكن لرتكيا وفرنسا التضحية بعالقاتهام بسبب التنافس السيايس الداخيل

تركيا وفرنسا لديهام رؤية دولة كبرية إىل حد ال ميكن التضحية بعالقاتهام التي متتد لقرون يف سبيل التنافس السيايس 

الداخيل أو التحامل. نحن كرتكيا حافظنا دامئا وال نزال نحافظ عىل رؤية الدولة الكبرية يف عالقاتنا مع فرنسا. ونرى 

بأن فرنسا أيًضا تتبع الرؤية نفسها يف عالقاتنا، وتحديًدا يف اآلونة األخرية، وهذا يزيد من األمل لدينا.

أقولها بكل صدق: إن فرنسا تأيت عىل رأس قامئة الدول التي ننتظر منها الدعم واملساهمة األكرب يف مرحلة انضاممنا 

لالتحاد األورويب. عندما ننظر إىل البعد التاريخي لعالقاتنا، وإىل عالقاتنا االقتصادية واالستثامرات، وكذلك املجتمع 

الرتيك يف فرنسا، نعتقد بأنه ينبغي أن تكون فرنسا أكرب صديق لنا داخل االتحاد األورويب، ونريد رؤية ذلك بشكل 

ملموس. لألسف فإن مفاوضات االنضامم لالتحاد األورويب تشهد مرحلة ركود كبرية نتيجة العراقيل التي وضعت أمام 

فصول االنضامم. ننتظر من االتحاد األورويب تنفيذ الوعود التي قطعها لرتكيا، كام نأمل من فرنسا أيضا تنفيذ وعودها 

التي قطعتها لنا يف هذا الخصوص.

لقد أظهرت العديد من املسائل التي تعيشها املنطقة بوضوح، أهمية وقيمة انضامم تركيا لالتحاد األورويب. تركيا هي الدولة 

التي تنبأت باألزمات يف شامل أفريقيا، وأوروبا الرشقية، والعامل اإلسالمي وعىل وجه الخصوص األزمات التي تعيشها منطقة 

الرشق األوسط، قبل حدوثها، وهي التي حذرت منها ولفتت االنتباه إىل القضايا اآلخذة بالظهور. لقد عربنا عن رأينا قبل أعوام، 

حول احتاملية أن يعيش العراق الوضع الذي يعيشه اآلن وأنه قد تؤدي به األوضاع إىل نقطة االنقسام، وشددنا مرارًا عىل أن 

العراق تعرض خالل إدارة نوري املاليك إىل متييز عرقي ومذهبي، وأن ذلك سيؤدي إىل نتائج خطرية للغاية.
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ثقوا متاما بأنه لو تم أخذ التحذيرات الرتكية يف هذا الخصوص بعني االعتبار، وتم اتخاذ التدابري بهذا الشأن، ملا كان 

سيشهد العراق ما يشهده اآلن، بل كان سيتم إيجاد حلول دميقراطية وسلمية. األمر نفسه ينطبق عىل سوريا. لقد 

أبلغنا تحذيراتنا الخاصة بسوريا يف تلك الفرتة إىل الرئيس السوري بشار األسد، كام عربنا عن مخاوفنا بهذا الخصوص 

يف املحافل الدولية.

لقد وقع املشهد املأساوي يف سوريا نتيجة عدم التنبؤ بالخطر القادم. لألسف فإن قدوم املأساة اإلنسانية التي هجرت 

7 ماليني سوري من منازلهم كان واضًحا من قبل، وكذلك األمر بالنسبة ملقتل 300 ألف إنسان بريء، وأيضا ظهور 

تنظيم داعش اإلرهايب يف سوريا والعراق الذي جاء نتيجة تراكامت سنني طويلة. مل يكن من الصعب أبًدا، التنبؤ قبل 

أعوام باملشهد الذي تعيشه اليوم كل من مرص وأوكرانيا وليبيا.

أنفقنا 4٫5 مليار دوالر من أجل الالجئني

نالحظ أن األمم املتحدة واالتحاد األورويب مل يأخذا دورهام وميسكا بزمام املبادرة مبا يكفي يف مواجهة هذه التحديات 

التي ميتد تأثريها عىل نطاق عاملي والتي تهم املنطقة برمتها. هنا أود إجراء مقارنة يف هذا الصدد: لقد تجاوز عدد 

الالجئني السوريني الذين استقبلتهم تركيا 1٫6 مليون شخص، أما االتحاد األورويب فقد استقبل 200 ألف شخص فقط، 

ثم أوقف عملية استقبال الالجئني.

إن املبالغ التي انفقناها من أجل الالجئني القاطنني يف تركيا وصلت إىل 4 مليارات دوالر، كام قدمنا مساعدات بقيمة 

4٫5  مليار دوالر يف الداخل العراقي والسوري، غري أن قيمة املساعدات التي تلقيناها من خارج تركيا من أجل إعالة 

الالجئني مل تتجاوز 250 مليون دوالر. عند إلقاء نظرة عىل جدول األعامل العاملي يف الوقت الراهن، نرى أنه يشتمل 

فقط عىل موضوعي تنظيم داعش ومدينة عني العرب املعروفة بـ "كوباين".

أصدقايئ األكارم،

إن املسألة يف املنطقة ليست عبارة عن مسألة تنظيم داعش ومنطقة كوباين فقط. صدقوين أن كوباين التي يقطنها 

عدد قليل من املدنيني ولجأ منها 200 ألف مدين إىل تركيا ما هي إاّل جزء صغري جًدا من اآلالم واملأساة والنتائج 

املؤسفة التي ظهرت يف املنطقة. ملاذا يصمت املجتمع الدويل الذي حشد كل إمكاناته من أجل كوباين حيال املدن 

السورية األخرى مثل درعا وحمص وإدلب والالذقية التي لقي فيها 300 ألف إنسان حتفهم؟ كام مل ينبس املجتمع 

الدويل ببنت شفة بينام لقي العديد من األشخاص حتفهم يف مختلف املدن العراقية، ومازالوا صامتني حتى اآلن.

هنا أود أن أسلط الضوء عىل أن مامرسات الكيل مبكيالني التي تتبعها الدول الغربية حيال منطقة الرشق األوسط، 

ترتك أثرًا عميًقا يف الضامئر ومتهد الطريق لحدوث تخريبات ال ميكن إزالة آثارها عىل مر السنني. طاملا مل يتم وضع حد 

لسياسة الكيل مبكيالني هذه ومل يتم تحقيق مبادئ العدالة العاملية، فإن هذه التخريبات يف منطقة الرشق األوسط 

واملناطق األخرى ستزداد يوًما بعد يوم، والدول الغربية لن تبقى مبعزل عنها.
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رؤية الحرب العاملية األوىل عىل أنها عبارة عن أحداث 1915 فقط تدمي الضامئر

يتعني علينا جميًعا والسيام أوروبا رؤية هذا الخطر املحدق بنا، الحظوا أننا نحيي هذا العام الذكرى املئوية للحرب 

العاملية األوىل، والحدود التي رسمت والسيناريوهات والتصاميم التي وضعت يف الرشق األوسط عقب هذه الحرب 

قبل 100 عام، بدأت بالتصدع والتحول إىل مشاكل عاملية.

إن التمعن يف أحداث الحرب العاملية األوىل ومن ثم رؤية أحداث عام 1915 فقط، ومواصلة النقاش يف ظل هذه 

األحداث، والتغايض عن املسائل العميقة األخرى تدمي الضامئر. إن كل قضايا املنطقة متعلقة ببعضها البعض، وكل 

قضية ميكن حلها من خالل تقييمها من منظور واسع.

وإال فرمبا ميكنكم القضاء عىل داعش اليوم، ولكن ستظهر منظمة إرهابية أخرى بعدها، اليوم تحررون كوباين، وغًدا 

ستظهر مدن أخرى تحتاج إىل التحرير مثل كوباين. إن إعطاء الضوء األخرض لتنظيم "يب كا كا" اإلرهايب والضوء األحمر 

لتنظيم داعش اإلرهايب يؤدي بالتايل إىل التشكيك بصدق النوايا بشأن مكافحة اإلرهاب. كام أن الصمت حيال موت 

300 ألف شخص يف سوريا وإقامة الدنيا وعدم إقعادها من أجل كوباين يجعل مسألة العدالة محل شك. بناء عىل 

ذلك فإن اتباع نهج عادل، وشمويل، وتكاميل أمر ال مفر منه، واالتحاد األورويب ميكنه تحقيق ذلك بالتعاون مع تركيا.

إن االتحاد األورويب ميكنه أن ينمو ويعزز من قوته بقدر استفادته من الرتاث الثقايف لرتكيا، فضاًل عن قوتها االقتصادية، 

كام أنه سيتمكن من القيام مبتطلبات التمسك بالقيم اإلنسانية بطريقة مثالية أكرث مام هي عليها اآلن.

أوروبا التي تشهد تصاعًدا مبؤرشات العنرصية واإلسالموفوبيا، قادرة عىل أن تعطي خري جواب للعنرصية واإلسالموفوبيا 

وأطروحة صدام الحضارات عرب قبول عضوية تركيا يف االتحاد األورويب. أما فرنسا فتعد يف طليعة الدول القادرة عىل 

رؤية إمكانيات تركيا وتقييمها عىل أفضل وجه، والسيام يف املرحلة املقبلة. أؤمن من صميم قلبي أن فرنسا ستتمسك 

بقيم االتحاد األورويب وتتخذ موقًفا من جانب تيسري مفاوضات انضامم تركيا له .

أصدقايئ األكارم،

بينام تحشد تركيا تراثها الثقايف يف خدمة املسائل االقليمية وتساهم يف حل القضايا االقليمية والعاملية من جهة، تحقق 

إصالحات تاريخية يف الداخل وتحافظ عىل هذه اإلصالحات بكل حزم من جهة أخرى. إن اإلصالحات التي حققناها يف 

املجاالت االقتصادية والسياسة الداخلية والحياة االجتامعية وإرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان ساهمت يف تعزيز 

قوة تركيا عىل كافة األصعدة.

نحافظ بدقة عالية عىل التوازن بني األمن والحرية

إن العملية التي أطلقنا عليها اسم عملية التسوية والتي تهدف إىل وضع حد لإلرهاب وإرساء السالم االجتامعي 

العملية وقعت  أنه يف املرحلة األوىل من بدء  الرغم من كافة أعامل االستفزاز والتحريض. تتذكرون  مستمرة عىل 

عملية تخريبية كبرية ضدها يف مدينة باريس الفرنسية.
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لقد وقفنا أمام إلحاق عملية التخريب هذه أي رضر بعملية التسوية، كام متكنا من إحباط العديد من الهجامت 
بكل حزم خالل ما يقارب عامني. مع األسف الشديد فإن أحد أكرب الهجامت املوجهة ضد عملية التسوية ظهرت عىل 
مدى األسابيع القليلة املاضية تحت ذريعة عني العرب "كوباين"، حيث لقي 40 من مواطنينا حتفهم نتيجة الهجامت 
التي نفذت بحجة كوباين، وأغلبية الذين لقوا حتفهم هم من املواطنني املنحدرين من أصل كردي والذين قتلوا عىل 

يد تنظيم "يب كا كا" اإلرهايب.

العمل  أماكن  أُحرقت  املدنيني، حيث  املوجهة ضد  الهجامت  من  العديد  أيًضا  األرواح شهدنا  إزهاق  إىل  باإلضافة 
واملباين العامة واملدارس والسيارات املدنية والرسمية وحتى سيارات اإلسعاف. كام استشهد اثنان من رجال الرشطة 
يف هذه األحداث، عالوة عىل ذلك استشهد خالل هذا االسبوع 4 من جنودنا نتيجة هجوم جبان. مام ال شك فيه أننا 

لن نخضع لهذه الهجامت ولن نغري مسارنا جراءها.

بكل  هذه  األخوة  عملية  أو  التسوية  عملية  يف  قدًما  امليض  نواصل  ونحن  تركيا،  أمام  آخر  خيار  أي  هناك  ليس 
الرفض واإلنكار والصهر ضد  "انتهت سياسات  قلنا:  العلمية  لهذه  العنان  أطلقنا  أننا عندما  تصميم وصرب. الحظوا 
األصول العرقية، والديانات والثقافات املختلفة يف الجمهورية الرتكية". ومل نكتف مبجرد قول ذلك بل تعديناه باتخاذ 
الخطوات الالزمة تدريجيًا يف هذا الصدد. لقد تشكل يف الوقت الراهن مناخ يدعو إىل التفاؤل يف املحافظات الرشقية 

والجنوبية الرشقية والسيام بني مواطنينا الذين ينحدرون من أصول كردية، ويتعزز هذا املناخ يوًما بعد يوم.

كام أن مناطق تركيا املختلفة تؤيد عملية التسوية بقوة، وقد أظهرت هذا التأييد والدعم يف االنتخابات التسعة التي 
أجريت خالل السنوات الـ12 األخرية. وبطبيعة الحال فإن عملية التسوية تخلق أجواء ايجابية بني أفراد الشعب، 
لكنها تزعج وتضايق املنظمة اإلرهابية إىل حد كبري. إن املنظمة اإلرهابية تشن هجامت تخريبية ضد عملية التسوية 

بغية الحفاظ عىل القوة الضاغطة املوجودة يف قبضتها وفرض سيطرتها عىل شعب املنطقة.

مع  تتوافق  ال  بنية  أي  يتسامح حيال  ال  لها  امتدادا  يعد  الذي  السيايس  الحزب  فإن  اإلرهابية،  املنظمة  غرار  عىل 
أيديولوجيته وأفكاره ومنط حياته، ويعمل جاهًدا عىل إلغاء االختالفات باستخدام العنف أحيانًا، ومبامرسة الضغوط 

أحيانًا أخرى.

منر يف الوقت الراهن مبرحلة حرجة ودقيقة، لكنني أود أن أؤكد مجدًدا أنه ليس لدينا خيار آخر سوى السالم ومام 
ال شك فيه أننا سنعمل عىل توطيده. من جهة أخرى نحافظ بكل دقة عىل التوازن بني األمن والحريات، لذا نواصل 
امليض قدًما دون املساس باألمن من جهة وبالحقوق والدميقراطية من جهة أخرى. إن كافة مامرساتنا يف املجال األمني 
عىل غرار املامرسات املتبعة يف الدول األوروبية والدميقراطيات املتقدمة. عىل عكس حمالت التشويه يف هذا الصدد 
تركيا تتبنى معايري االتحاد األورويب حول قضايا مثل حق التظاهر واتخاذ التدابري الالزمة ضد العنف وحرية الصحافة 

أو أنها تسري يف مسار تحقيق هذه املعايري.

مع األسف الشديد تركيا بلد يتعرض لحمالت تضليل خبيثة يف البلدان الغربية من قبل فئات تتبنى أحكاما مسبقة 
حيال تركيا والسيام األطراف املنحازة منها. لذلك فإن صقل التقييامت املوجه ضد تركيا بكل دقة أمر ال مفر منه.
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يتعني عىل أرمينيا والجالية األرمنية أن تتبنى نهجا سليام

انطالقًا من هذه النقطة، أود أن أذكر أن أحد أوجه الظلم والجور الذي تتعرض له تركيا عىل مدى عقود يتمثل يف 

موضوع أحداث 1915. مع األسف الشديد مل يتم تناول هذه األحداث مبعزل عن املقاربات األيديولوجية واألحكام 

املسبقة والتضليل. حيث مل تتبع أرمينيا والجالية األرمنية نهجا سليام عىل الرغم من النهج البناء الذي تبنيناه يف هذا 

الصدد.

كنا نود إخراج هذه القضية من دائرة التجاذبات والتوظيفات السياسية، وطرحها من منظور تاريخي وعلمي، وأعلنا 

الذي يتخذ الخطوات وميد يده بغية  الغرض. وكنا نحن دامئًا الطرف  أننا سنفتح سجالت األرشيف لهذا  عىل املأل 

تحسني العالقات مع أرمينيا ونقلها إىل بعد مختلف، لكن مع األسف الشديد مل تلق مبادرات حسن النية التي قمنا 

بها أي مقابل من الطرف اآلخر.

يف عام 2015 املصادف للذكرى السنوية ألحداث 1915 سنواصل جهودنا املكثفة من أجل كشف الحقائق وتوضيحها 

للعامل أجمع. مام ال شك فيه أن التاريخ الحقيقي هو الذي سينترص يف هذه القضية وليس التاريخ املصطنع أسري 

األيديولوجيات املختلفة أو التاريخ الواقع يف دائرة التجاذبات والتوظيفات السياسية. نحن نؤمن أن فرنسا ستتخذ 

خطواتها وفق الفطرة والحس السليم يف هذا السياق وستقف إىل جانب الحقيقة.

هنا أود أن أختم كلمتي، وأتوجه مجدًدا بجزيل الشكر للمعهد الفرنيس للعالقات الدولية لتنظيمه هذا امللتقى، كام 

أشكركم مرة أخرى عىل مشاركتكم، وأحييكم جميًعا بكل احرتام ومودة.
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افتتاح أعامل الدورة الثانية لقمة الرشاكة الرتكية األفريقية – غينيا االستوائية 

ماالبو يف 21 نوفمرب/ ترشين الثاين 2014

مجموع استثامراتنا يف أفريقيا يصل إىل 6 مليارات دوالر
 

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السادة الوزراء ورؤساء الوفود، السيدات والسادة، أحييكم بكل محبة 
واحرتام، باسمي شخصيًا، ونيابة عن وفد الجمهورية الرتكية ومواطنيها.

أريد أن أعرب بداية عن سعاديت بافتتاح أعامل الدورة الثانية لقمة الرشاكة الرتكية األفريقية، يف هذه الدولة الصديقة 
واملدينة الجميلة، يف غينيا االستوائية.

وأود أن أقدم شكري للسيد أوبيانغ، رئيس غينيا االستوائية، عىل كرم الضيافة الذي أبداه بوصفه البلد املضيف، كام 
املوريتاين  الرئيس  األفريقي،  لالتحاد  الدوري  للرئيس  أقدم شكري  وباملثل،  عقيلته.  للسيدة  أتقدم بشكري  أن  أود 
محمد ولد عبد العزيز، ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، الدكتورة دالميني زوما، ملا قدموه من مساهامت يف سبيل 
هذه القمة املهّمة. كام أقدم شكري أيًضا لجميع رؤساء الدول والحكومات الصديقة، وكذلك السادة الوزراء ورؤساء 

الوفود املشاركني واملساهمني يف أعامل القمة.
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 أيها األصدقاء األعزاء،

لقد أعربت خالل أعامل الدورة األوىل لقمة الرشاكة الرتكية األفريقية، التي عقدناها يف أغسطس/ آب 2008 مبدينة 
إسطنبول، عن قناعتنا بأن أفريقيا ستصبح واحدة من مناطق الجذب الرئيسية يف املستقبل. واليوم نرى أن التطورات 
التي جرت عىل مدى السنوات الـ 6 املاضية، أظهرت أننا كّنا مصيبني، وهذا يدعوين للرسور. يف الحقيقة، أفريقيا اليوم 
أصبحت مرة أخرى مركز اهتامم العامل، بفضل التقدم امللحوظ الذي أحرزته عىل الساحة االجتامعية واالقتصادية 
والسياسية. وأود يف هذا الصدد أن أؤكّد أننا يف تركيا نشعر بسعادة غامرة بسبب التحول الكبري الذي تشهده القارة 

األفريقية.

أود هنا أن أقول بكل رصاحة، إن أفريقيا، كانت عىل الدوام أرًضا ألصدقائنا وأشّقائنا. تركيا التي متلك تاريًخا ميتد 
آلالف السنني وثقافة دولة متتد أللفي عاٍم عىل أقل تقدير، أثرت الحضارة اإلنسانية املشرتكة مبساهامت فريدة من 

نوعها، ونظرت دامئًا إىل القارة األفريقية بعني االحرتام.

أجدادنا مل يكونوا مستعمرين لهذه األرض

هنا أود أن أؤكد بشكل خاص عىل نقطة مهمة: تركيا، وخالل قرن من الزمن حظيت بدولتني كبريتني هام الدولة 
السلجوقية والدولة العثامنية. الدولة السلجوقية، حكمت مساحة جغرافية شاسعة يف القارة اآلسيوية. أما الدولة 
العثامنية، فحكمت مناطق امتدت عىل ثالث قاّرات، شملت آسيا، وأوروبا، وأفريقيا. أجدادنا وأسالفهم ممن حكموا 

هاتني الدولتني مل ينظروا أبًدا ومطلًقا إىل بلدان املنطقة وال إىل أفريقيا بعني العنرصية، أو االستعباد، أو االستعامر.

نظرنا دامئًا إىل شعوب أفريقيا عىل أنهم إخوة يف األفئدة، وأصدقاء يربطنا معهم مصرٌي مشرتك. رغم اختالف لغاتنا، 
وقيمنا، وأعراقنا، ومظهرنا الخارجي، إال أننا نشعر أننا مسافرون مع أفريقيا عىل منت سفينة واحدة. نظرنا دامئًا إىل 
الحضارة القدمية للقارة األفريقية بعني التقدير واالحرتام، ومل نكن يف يوٍم من األيام، من الذين نظروا إىل معاناة وآالم 
أفريقيا بعني تركز عىل املصالح السياسية واالسرتاتيجية. بنينا دامئًا مقاربات تستند إىل نظرة إنسانية نابعة من الضمري. 
وباملثل، فقد اعتربنا فرح أفريقيا ونجاحها، فرًحا ونجاًحا لنا، وافتخرنا بذلك. وهكذا كانت نظرتنا إىل أفريقيا بالضبط 
يف عهد الدولتني السلجوقية والعثامنية وكذلك الجمهورية الرتكية التي تأسست عام 1923. إن بقاء الدول األفريقية 
مستقلة، وحرة، تنعم بالسالم واألمن، وامتالكها حقها يف تحديد وجهتها، كان دامئًا يف قلب السياسة الخارجية الرتكية.

الوزراء ما بني أعوام 2014-2002.  أفريقيا، عندما تولينا منصب رئيس  أولينا أهمية كربى لعالقات بالدنا مع  لقد 
وبذلنا مساٍع حثيثة لتكثيف عالقاتنا مع القارة. وعندما أعلّنا عام 2005 عام أفريقيا يف تركيا، وضعنا تعريًفا للسياسات 
املتبعة تجاه القارة، أطلقنا عليه اسم "سياسة االنفتاح عىل أفريقيا" . يف عام 2009، كانت تركيا متلك 12 سفارة يف 
القارة، بينام كان للبلدان األفريقية 10 سفارات يف أنقرة. أما اليوم فنملك 39 سفارة و4 قنصليات عامة متثلنا يف 
أفريقيا. ويف الوقت ذاته، ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية التابعة للبلدان األفريقية يف أنقرة إىل 32 بعثة دبلوماسية.

نجحنا مًعا يف تحقيق تقّدٍم كبري يف العديد من املجاالت، من الرشاكة يف مجال التنمية إىل آليات الحوار السيايس، 
ومن األنشطة التعليمية والثقافية إىل التعاون االقتصادي، ومن الحجم التجاري إىل االستثامر، ومن التطوير العمراين 
إىل البنية التحتية واملواصالت. وهكذا أمتمنا عملية االنفتاح بشكل متبادل، ورأينا أهمية االنتقال إىل مرحلة جديدة 

أكرث تقّدًما، تستند إىل أساس الرشاكة املتساوية.
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نعم اآلن، رشاكتنا تسري نحو األمام مستندًة إىل أسس متينة. وانطالقًا من هذا الفهم، أعتقد أن اإلعالن وخطة التنفيذ 
التي سوف نصادق عليها خالل القمة اليوم، ستشكل ركائز رشاكتنا وتوجه أهدافنا يف املستقبل. إن هذه الوثائق 
وعليه،  خاصة.  أولوية  األعضاء  والدول  األفريقي  االتحاد  يوليها  التي  املواضيع  يف  التعاون  مجاالت  تشمل  املهمة، 
أريد أن أوضح أننا مستعدون لتعاون أكرث كفاءًة وأكرث عمًقا، وخاصًة فيام يتعلق يف مجاالت مثل الزراعة، والطاقة، 
مجاالت  يف  والتعاون  االستثامر،  وتشجيع  والتوظيف،  الحجم،  واملتوسطة  الصغرية  واملؤسسات  والتعليم،  والصحة، 
النقل واملواصالت. وكام أكَّدت خالل اللقاءات التي أجريتها يف إطار القمة؛ فإننا سوف نسري مًعا وبكل إرصار، عىل 

درب التنمية والتكامل، بهدف بناء منوذٍج جديٍد للرشاكة.

 أيها األصدقاء األعزاء،

تركيا تنتهج سياسة متعددة األبعاد واألوجه تجاه أفريقيا. كام أن حجم تجارتنا مع الدول األفريقية الواقعة جنوب 
إىل  أفريقيا  استثامراتنا يف  إجاميل  املاضية. ووصل  الـ 10  السنوات  أضعاف خالل  بلغت 10  زيادة  الصحراء سجل 
6 مليارات دوالر أمرييك. كام أن الخطوط الجوية الرتكية تسريُّ اليوم رحالت جوية إىل 40 مدينة مختلفة يف القارة 
األفريقية. وبفضل هذه الرحالت وشبكة خطوطها املتنامية، وصل عدد املسافرين بني تركيا وأفريقيا، بهدف القيام 
بنشاطات سياحة وثقافة والقيام بأعامل تجارية متبادلة، إىل أكرث من 200 ألف مسافر سنويًا. وأرى من الرضوري 

توضيح أن هذا العدد يتزايد كل عام.

الجامعية  الدراسات  مستوى  عىل  دراسية،  منحة   3254 مجموعه  ما   ،2013-1991 أعوام  بني  ما  ألفريقيا  خصصنا 
والدراسات العليا والدكتوراه. ويف السنتني األخريتني، خصصنا أكرث من ألف منحة دراسية يف الجامعات الرتكية، لصالح 
إخوتنا وأخواتنا الشباب يف أفريقيا. ونحن بصدد زيادة أعداد هذه املنح. ذلك أننا عىل ثقة تامة من أن هؤالء الشباب 
سيعودون إىل هنا، إىل بلدانهم ومجتمعاتهم التي خرجوا منها لخدمتها، مستفيدين من التعليم ذي الجودة العالية 

واملهارات القيمة التي سيحصلون عليها يف تركيا.

 ميكننا تدريب 200 متخصص كل عام

نرى أن قطاع الصحة بشكل خاص، بات يشكل املجال األهم يف تعاوننا مع الدول األفريقية. وهذا يشعرنا بسعادة كبرية. لقد 
تم افتتاح مستشفى يضم 150 رسيرًا يف السودان، واآلن نستعد الفتتاح مستشفى متكامل يضم 200 رسير يف الصومال. سوف 
نستمر يف تحقيق مشاريع مامثلة، قادرة عىل تشغيل نفسها ذاتيًا، بالتعاون بني العاملني يف املجال الصحي املحليني واألتراك، 

وغريها من املشاريع التي ميكنها أن تتحول إىل مشاريع منوذجية ملا تقدمه من خدمات يف مجال الرعاية الصحية.

إننا نرى مرة أخرى، يف هذه األيام التي تشهد فرتة صعبة بسبب تفيش وباء اإليبوال خالل اآلونة األخرية، مدى أهمية 
التعاون يف مجال الصحة. يف هذه املناسبة، أريد اإلعالن عن أن تركيا خصصت مبلًغا إضافيًا قدره 5 ماليني دوالر 
أعرض  اإليبوال. وسوف  اآلن، من أجل مكافحة تفيش  األفارقة حتى  إىل ما سبق وقدمناه ألصدقائنا  أمرييك، إضافة 

معلومات أكرث تفصياًل حول هذا املوضوع، خالل اجتامع الطاولة املستديرة.

ويف الوقت نفسه، نستطيع استقبال ألف متخصص لتلقي تدريبات مهنية، لفرتات متتد من 3 أشهر إىل 6 أشهر، عىل امتداد 
خمس سنوات، وذلك ضمن مقرتحات تركيا امللموسة للتعاون. وهذا يعني تلقي 200 متخصص تدريبًا مهنيًا كل عام. من 
ناحية أخرى، بإمكاننا تطوير مشاريع منوذجية مشرتكة، خاصة بالزراعة وتربية الحيوانات، يف 10 دول وعىل امتداد 5 سنوات، 

وأن نشمل دولتني كل عام يف إطار هذه املشاريع، سيام أننا منلك خربة واسعة جًدا يف هذا املجال عىل وجه الخصوص.
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 أيها األصدقاء األعزاء،

أفريقيا كقارّة تقف اليوم عىل مشارف املستقبل، خاصة مع تزايد وزنها العاملي والسيايس واالقتصادي. لقد بات من 
الواضح أن أفريقيا التي تعد ثاين أكرب قارّة يف العامل من حيث املساحة، ستلعُب تدريجيًا دوًرا أكرث نشاطًا يف النظام 
ناحية  التي متتلكها. ومن  البرشية  الغنية والقدرات  الطبيعية  املوارد  املقبلة، وذلك بفضل  السنوات  العاملي خالل 
أخرى، تحقق القارة األفريقية إنجازات مهمة، يف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومنع اندالع الرصاعات، 
والدميقراطية، ويف مجال إيجاد حلوٍل سلمية للقضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان. وعليه فإننا نعلق أهمية كبرية من 

ناحية املحافظة عىل تلك املكتسبات ورفدها باملزيد من اإلنجازات لتستمر بالسري قدًما نحو األمام.

إنني واثق من أن االتحاد األفريقي واملنظامت اإلقليمية األخرى، سوف تستمر يف لعب دور سيايس بارز يف تحقيق 
التكامل االقتصادي، مبا يتامىش مع األهداف املشرتكة املحددة. إضافة إىل أنني أرحب وأمثن تزايد الثقل السيايس 
والتمثييل لالتحاد األفريقي يوًما بعد يوم، والدور الفعال الذي يلعبه االتحاد يف حل املشاكل التي تنشأ يف الدول 

األعضاء.

مناها مليزانية االتحاد األفريقي يف السنوات الخمس املاضية، ستستمر  أود أن أؤكد عىل أن املساهامت النقدية التي قدَّ
خالل السنوات القادمة. كام أريد التأكيد مرة أخرى، عىل أننا مستعدون إلبرام تعاون قوي مع البلدان األفريقية، يف 
مجاالت مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة واملخدرات والفقر واألمية وتفيش األوبئة، وغريها من األنشطة التي تركز 

عىل النتائج وتستند إىل مشاريع واضحة املعامل.

 ألفت االنتباه إىل منظامت تصف نفسها بـ "متطوعون من أجل التعليم" 

إىل ذلك، أود أن ألفت انتباهكم إىل قضية أخرى. أرى أن بعض املنظامت الخطرية، التي تعمل تحت أقنعة منظامت 
األفريقية. نحن  الدول  تركيا وبعض  والتموضع بني  للتسلل  التعليم، تسعى  أجل  أو متطوعون من  املدين  املجتمع 
نراقب ذلك بعناية. لذا آمل من أصدقائنا رؤساء الدول والحكومات أن يكونوا حذرين تجاه هذه املنظامت التي 
تعمل عىل التغلغل ومامرسة أنشطة رّسية يف جميع البلدان التي تصلها، والتي باتت نشاطاتها التجسسية واضحة 
للعيان. وأود أن أؤكد هنا أننا مستعدون ألي نوع من تبادل املعلومات والقيام بأنشطة مكافحة مشرتكة ضد هذه 
املنظمة أو املنظامت، التي تعمل تحت أقنعة منظامت متارس نشاطات تعليمية ومساعدات إنسانية، وتشكل يف 

الوقت نفسه تهديًدا خطريًا عىل البلدان التي تنشط فيها مبا يف ذلك تركيا.

 أيها األصدقاء األعزاء،

أعتقد جازًما أن هذه القمة الثانية سوف تشكل نقطة تحول جديدة بني الدول األفريقية وتركيا. كام أود إبالغكم 
أن مدينة إسطنبول مستعدة الستضافة أعامل القمة الثالثة، التي ستُعقد عام 2019. وإنني أتطلع بكل شوٍق إىل 

استضافتكم يف تلك املدينة الغرَّاء.

آمل أن تتسم قمتنا بالنجاح، كام أتقدم بأطيب التمنيات واآلمال من أجل مستقبل مرشق يسود الرشاكة بني تركيا 
وأفريقيا. وأتوجه بالشكر الخاص لكل من ساهم يف تنظيم القمة وشارك يف أعاملها، مقدًما تحيايت القلبية لكم نيابة 

عن نفيس وبلدي وشعبي.
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 الجلسة االفتتاحية الجتامعات الدورة الـ 30 للكومسيك – إسطنبول يف نوفمرب / ترشين الثاين 2014

نحن فقط من يستطيع حل مشاكلنا

السادة الوزراء، السيد األمني العام، أصحاب السعادة، املمثلون الكرام، السيدات والسادة، أقدم لكم جميًعا تحيايت 
ومحبتي، مع افتتاح الدورة الـ 30 للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرحب بجميع الضيوف، أميا ترحيب، يف تركيا وإسطنبول.

 أود أن أعرب عن سعاديت الغامرة، ضيويف األكارم، الستضافتكم ألول مرّة بصفتي رئيًسا للكومسيك. إن شاء الله، 
سوف نؤدي مًعا ملدة 5 سنوات، املهام املتعلقة بالكومسيك التي تابعت نشاطاتها دامئًا عن كثب حتى اآلن، والتي 
عملت عىل دعمها عندما كنت رئيًسا للوزراء. وخالل هذه املرحلة، أعتقد أن هديف وهدف جميع األعضاء، سييتمثل 
يف اتخاذ الكومسيك خطوات جيدة تحمل الخري لبالدنا وشعوبنا وللبرشية جمعاء. نيتنا هي فعل الخري، وإن شاء الله 
سنفعل كل ما هو خري. وإذ أفتتُح اجتامعات الدورة الـ 30 أسأل الله تعاىل، أن ينري دربنا، ويسدد خطانا، ويوفقنا 

لكل ما هو خري.
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 إخويت األعزاء،

إن مؤرشات التجارة والتنمية يف البلدان اإلسالمية، حققت تقدًما مهاًم يف السنوات األخرية. وقد ارتفعت حصة الدول 
اإلسالمية يف التجارة العاملية خالل العقد املايض بنحو 50 %. خالل هذه الفرتة، شهدت التجارة الداخلية يف بلداننا 
تطورات مهمة جًدا، وسجلت التجارة البينية بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي زيادة قدرها 50 %. ومرة 
أخرى، سجلت البلدان اإلسالمية بني السنوات 2002-2012، نسبة منو بلغت 5٫4 %، فيام حققت تلك البلدان خالل 
الفرتة نفسها، منًوا بلغ 2٫7 % يف متوسط معدل النمو العاملي. مام ال شك فيه، ان املعدالت التي أرشنا لها وغري ذلك 
من املؤرشات، توضح أن البلدان اإلسالمية أظهرت أداًء ناجًحا من الناحية االقتصادية. ومع ذلك، وكام تعلمون، فإن 
البلدان اإلسالمية التي تشهد انتعاًشا من الناحية االقتصادية، تشهد يف الوقت ذاته، أكرب األزمات يف تاريخها، عىل 

الصعيدين اإلنساين والسيايس.

 إخويت،

يف الوقت الذي تشغل فيه بعض البلدان األعضاء املراتب العليا عامليًا من ناحية نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل، 
تشغل لألسف الكثري من البلدان األعضاء األخرى مراتب متدنّية يف هذا اإلطار. 21 بلًدا من أصل 57 بلًدا عضًوا من 
بلداننا، تصنفها األمم املتحدة ضمن فئة البلدان األقل منًوا. يف املحصلة جميعنا برش. وال توجد وسيلة مُتّكن املرء من 
رشح هذه الصورة لنفسه. عالوة عىل ذلك، فإننا جميًعا نؤمن برب واحد، كام نؤمن بيوم الحساب. حتى لو متكنا من 
توضيح هذه الصورة ألنفسنا وضامئرنا، إال أننا يوم الحساب، ويف حرضة املحكمة العليا، لن نجد وسيلة أبًدا نرشح 

من خاللها أسباب وجود هذه الفجوة الكبرية يف مستويات الدخل بني هذه البلدان.

نحن جميًعا، أمة نبي كان يسد رمقه بعدد قليل من حبات التمر. نحن جميًعا أتباع نبي أهدى حبّات من التمر 
الذي قُّدم له كهدية، لجريانه وإخوته، أي أنه تقاسم معهم زاده، رغم أنه كان جائًعا ورغم أن عائلته وأحفاده كانوا 
جائعني. أتباع نبي قام  دامئًا من املائدة قبل أن يشبع متاًما. نحن نسريعىل خطى مرشٍد حّذر أتباعه من أن يبيتوا وأيٌّ 
من جريانهم جوعى، نحن كأتباع للدين اإلسالمي الذي يحض عىل األخوة والتقاسم، نعرف جيًدا، بل جيًدا جًدا، أنه 

ال توجد وسيلة تكون قادرة عىل رشح وتربير ورشعنة هذه الصورة التي يعيش عليها واقعنا.

املنطقة اإلسالمية باتت تذكر جنًبا إىل جنب مع الدموع والرصاعات

 اإلخوة واألخوات،

القضية ليست مجرد قضية فساد وتفاوت يف توزيع الدخل. فاملنطقة اإلسالمية باتت تذكر إىل جانب الدم املراق واآلالم 
والدموع والرصاعات، كام مل يحدث يف تاريخها من قبل. كل يوم تقريبًا، يتساقط شهداء جدد يف مختلف البلدان، يف 

حوادث مختلفة تشبه حادثة كربالء. إخوة لنا يلفظون أنفاسهم األخرية كل يوم. يف كل يوم ميوت أطفالنا، ويتيتمون.

إن الجوامع واملساجد واملزارات التي ينبغي أن تكون أكرث األماكن أمانًا، لألسف، تتحول إىل مسارح ملذابح وحشية 
أهم  الذي هو واحد من  األقىص  املسجد  فإن كرامة  ترون،  أنهم مسلمون. وكام  يّدعون  يرتكبها أشخاص  وجبانة، 
املواقع املقدسة، تُداس بأحذية الربابرة، وأمام أعيننا، ألننا مل نستطع جعل جوامعنا ومساجدنا يف مأمن من هجامت 

من يدعون أنهم مسلمون.



81

 اإلخوة واألخوات،

نحن منلك القوة التي متكننا من حل مشاكلنا الداخلية، ووقف الهجامت الخارجية، وتأسيس سالم دائم وشامل يف 
منطقتنا والعامل. عندما توجد اإلرادة، يكون وقف إراقة الدماء يف العراق ممكنا. عندما توجد الرغبة، يكون وقتئذ 
وضع حّد ملقتل األطفال يف سوريا ممكنا. إذا تم بناء الوحدة، وإذا تحركنا بشكل موّحد، ميكننا وقتها وعىل الفور، 

إنهاء العار الذي تعيشه فلسطني منذ نحو قرن من الزمن.

انظروا،  القدرة عىل حل مشاكلنا مبفردنا.  لنا مشاكلنا. نحن منلك  الخارج ليحل  ليس مثّة داٍع ألن يأيت شخص من 
واألملاس  والذهب  اإلسالمية،  املنطقة  يف  املوجود  النفط  يحبون  الخارج،  من  القادمني  إن  وبكل رصاحة:  أقول  أنا 
املوجود فيها، إنهم يحبون اليد العاملة الرخيصة، ويحبون اندالع النزاعات والرصاعات والخالفات التي تحتويها. نعم، 

القادمون من الخارج، يبدون لنا كأصدقاء، إال أنهم يحبون جثثنا وجثث أطفالنا.

إىل متى سنقف موقف املتفرج من األحداث؟ وإىل متى سنصرب ونتحّمل؟ وإىل متى سنبقى نلجأ إىل اختالق األعذار 
أمام هذه املشاهد الرهيبة؟

وهنا أود أن أسأل: هل كوُن املرء شيعيًا، يعترب عذًرا للوقوف موقف املتفرج حيال األطفال الذين يقتلون يف سوريا، 
وحيال الـ 300 ألف بريء ممن ذبحوا يف سوريا، وحيال 7 ماليني شخص هّجروا من سوريا؟ وأسأل مجدًدا، هل كوُن 
املرء سنيًا، يعني رشعنًة للهجامت ضد املراقد، ورشعنة للمنظامت اإلرهابية، واالنقالب عىل املسؤولني املنتخبني، أو 

يربر إطالق النار عىل أفراد الشعب الذين نزلوا إىل الشوارع للمطالبة بحقوقهم؟

أوجه من هنا دعوة قلبية صادقة إىل العامل اإلسالمي كله، بغض النظر عن االنتامء املذهبي، دعوة لجميع إخواين 
وأخوايت من املسلمني: رجاًء، دعونا نرجع خطوة إىل الخلف، وننظر إىل ما يجري. من هو الرابح، ومن هو الخارس؟ 
من هو الرابح من كل هذا املوت؟ من هو الرابح من كل هذه الرصاعات؟ من هو املستفيد من املشاكل القامئة بيننا؟ 
إذا كّنا قادرين عىل إعطاء إجابات لهذه األسئلة، وإذا كّنا قادرين عىل اتخاذ خطوة ولو صغرية، لفعل ما ينبغي تجاه 

تلك األجوبة، فهذا يعني وقتها أننا متكنا من التوجه نحو الحل.

اإلخوة واألخوات،

لقد أصبحت شخصيًا هدفًا النتقادات شديدة وشتائم وسائل إعالم غربية، ألين وجهت األنظار إىل الذكرى السنوية الـ 
100 للحرب العاملية األوىل، والسياسات التي تُحاُك ضد العامل اإلسالمي. منذ أسبوعني فقط، تم استهدايف مرة أخرى 
من قبل وسائل إعالم غربية، ولألسف من قبل بعض املعقدين املتأجنبني املوجودين بني ظهرانينا، فقط ألين ويف قمة 
الزعامء الدينيني بأمريكا الالتينية، ذكَّرت مجدًدا بأطروحتي التي تستند إىل حقائق علمية، حول أن املسلمني وصلوا 

إىل القارّة األمريكية فعاًل قبل كولومبوس.

إن الذين لفقوا تهمة اإلرهاب للمسلمني، دون متييز، ال يولون أي اهتامٍم بالتحذيرات التي نوجهها واملتعلقة بظاهرة 
اإلسالموفوبيا. كام أن الذين لفقوا تهمة "الرجعية"  للمسلمني دون تردد، يصمون اآلذان عن التحذيرات التي نوجهها 

واملتعلقة بالعنرصية والظلم وازدواجية املعايري.
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إنهم ال يريدون لنا أن نسأل. وال يريدون لنا أن نتساءل. إنهم يشعرون بعدم االرتياح الشديد بسبب تذكرينا لهم 
بالحقائق التاريخية، والتاريخ الحضاري، وتاريخ العلوم، والتاريخ السيايس والعسكري والعلمي. إنهم يشعرون بعدم 
االرتياح جراء دفاعنا عن حقوق الفقراء، والتضامن معهم يف جميع أنحاء العامل، دون متييز يستند إىل خلفيات الدين 

أو اللغة أو االنتامء العرقي، كام أنهم ينزعجون حتى من حديثنا عن السالم.

 ال ميكن للمسلمني الوقوف إىل جانب اإلرهاب والعنرصية ومعاداة السامية

كونوا عىل ثقة تامة، أنهم يفعلون كل ما يلزم فداًء للنظام االقتصادي الذي أقاموه عىل الظلم. ولكننا، ال ميكن أن 
نقبل بهذا التمييز أبًدا سواًء كان علينا أم عليهم. فنحن ال نستطيع أن نكون ممن يسفك الدماء ويزهق األرواح أو 
حتى ممن يقتل األطفال يف سبيل النفط واألملاس والذهب، يف سبيل خطوط نقل الطاقة، ويف سبيل جشعٍ ال نهاية له.

ال ميكننا أن نقف بجانب اإلرهاب، والتعصب، والهجامت التي تستهدف أماكن العبادة، والعنرصية، ومعاداة السامية. 
كام ال نستطيع أن نكون قَُساًة وأجالفًا معهم، ومع بعضنا البعض.

 اإلخوة واألخوات،

أعتقد أن الخالفات املستمرة التي ال معنى لها، هي أكرث إيالًما من اآلالم التي تعاين منها املنطقة اإلسالمية. كام أن 
الوقوف دون إبداء ردة فعل، والصمت، واللجوء إىل األعذار، لعمري إنها أثقل وأشد وطأة من املأساة التي نعيشها. 
يف هذا العامل، نستطيع أن نجد ألنفسنا أعذاًرا رائجة. ولكن صدقوين، إن جميع تلك األعذار ستكون غري صالحة يوم 
الحساب. يف ذلك اليوم ستمسك أيادي األطفال األبرياء الذين قتلوا يف العراق وفلسطني وسوريا بالقتلة، ومن دعمهم 

بالرتبيت عىل كتفهم، بل وحتى أولئك الذين وقفوا موقف الصامت مام يجري.

أود أن أذكّر وأؤكد مرة أخرى من خالل هذا االجتامع: نحن يف تركيا ال منلك أي نوايا تستهدف وحدة الرتاب الوطني 
ألي دولة، أو سالمها الداخيل، أو شؤونها الداخلية، أو سياساتها. فنحن بلد نسعى ألن نكون عضًوا يف االتحاد األورويب، 
مولني بذلك وجهتنا نحو الغرب، ولكننا يف الوقت نفسه، تواقون الحتضان أشقائنا الذين تم إهاملهم لعقوٍد عديدة. 
نحن ال ننظر ألية قضية من قضايا منطقتنا بعني املصالح. مثلكم متاًما، نحن أيًضا ننظر إىل كل قضايا منطقتنا، بعنٍي 

إنسانية، ووجهة نظٍر إسالمية.

 اإلخوة واألخوات،

األزمة  للخروج من هذه  الوحيد  والرشط  تاريخها،  امتداد  املؤسفة عىل  األيام  أكرث  اليوم  تعيش  اإلسالمية  املنطقة 
هو تحقيق الوحدة والتضامن والتحالف. صدقوين، نحن منلك القدرة عىل إيجاد حلول لكافة القضايا مهام كانت. 
صدقوين، نحن نستطيع التغلب عىل كافة املشاكل واملعوقات. يكفينا أن نتحد. يكفينا أن نتكاتف. يكفينا أن نعتصم 
بحبل الله جميًعا وأال نتفرّق، وذلك كام أمر الله عّز وجل يف القرآن الكريم، وأن نكون إخوة نذود عن بعضنا البعض.

عىل الجميع تنحية القضايا الشخصية واملذهبية وحتى املصالح الوطنية جانبًا، والعمل بشكل حثيث لتحقيق السالم 
واالستقرار واالزدهار يف املنطقة.
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أود أن ألفت انتباهكم، إىل أن منظمة التعاون اإلسالمي تضم 57 دولة عضًوا وخمس دول بصفة مراقب، فتكون بذلك 

ثاين أكرب منظمة دولية بعد األمم املتحدة، من حيث عدد الدول األعضاء. يف الوقت الذي تقف فيه األمم املتحدة موقف 

املتفرج حيال سفك دماء أطفالنا، ال ميكن ملنظمة التعاون اإلسالمي أن تتخذ املوقف نفسه. سيام أن لدينا القوة التي 

متكننا من إحداث تغيري من أجل السالم العاملي، وذلك من خالل منظمة التعاون اإلسالمي، والكومسيك، واللجان األخرى، 

إضافة إىل املؤسسات ومنظامت املجتمع املدين والجامعات التي منلكها. بإمكاننا رفد حركة العلم حول العامل، مجدًدا، 

مبساهامت خالقة. كذلك تقديم مساهامت أكرب عىل صعيد السالم والسياسة العامليني. ليس فقط يف منطقتنا فحسب، بل 

ميكننا التدخل يف جميع الرصاعات الجارية يف مختلف أصقاع األرض، ملد يد العون لجميع املظلومني والفقراء.

يف الواقع نحن نقدم مساهامت كبرية يف االقتصاد العاملي، وعليه فإن بإمكاننا رسُم وجهٍة لهذا االقتصاد. الحمد لله، 

إننا منلك القدرة والدراية والخربة واإلمكانيات التي متكننا من النجاح بذلك. كل ما نحتاج إليه هو قيامنا بتطبيق 

الـ 30  الدورة  اجتامع  يكون  أن  آمله هو  ما  أكرث  فإن  والوحدة واألخوة. وهكذا،  التحالف  علينا واجبات  ما متليه 

للكومسيك، نقطة انطالق من أجل فهٍم أوضح لهذا التحالف الجديد.

 إخويت،

إن اسرتاتيجية الكومسيك التي بدأنا تطبيقها اعتباًرا من العام املايض، تتضمن خطة عمل شارك يف إعدادها بلدان 

أعضاء يضطلعون بدور نشط داخل املنظمة. وعليه فإننا نتوقع من املؤسسات املعنية يف الدول األعضاء أن تقوم بدور 

قيادي فيام يخص تنفيذ املبادئ واألهداف االسرتاتيجية.

ويف هذه املناسبة، أريد أن أتقدم بدعوة لكم أيها اإلخوة األعزَّاء. أرجو منكم جميًعا، توفري مشاركة فاعلة لجميع 

أنشطة الكومسيك، السيام مجموعة العمل التي تم إنشاؤها يف مجاالت أنشطة التعاون الرئيسية. كذلك إرشاك جميع 

ال، ضمن أنشطة الكومسيك.  الوزارات ذات الصلة يف بلداننا، بشكل فعَّ

يجب العمل لتنفيذ نظام األفضليات التجارية يف أقرب وقت ممكن

أيها املمثلون األعزاء،

كام تعلمون، إن نظام األفضليات التجارية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي والذي يعترب أهم مرشوع لكومسيك يف مجال 

التجارة، ينتظر أن يوضع موضع التنفيذ منذ حوايل عرشين عاًما. هناك خطوات قليلة فقط ينبغي أن تتخذها البلدان 

تم  وأنه  التنفيذ، سيام  اإلسالمي موضع  املؤمتر  التجارية مبنظمة  األفضليات  نظام  أجل وضع  املعنية، من  األعضاء 

االنتهاء عام 2011 من صياغة األسس القانونية الالزمة. وبهذه املناسبة، أدعو كافة الدول املعنية وأحثها عىل اتخاذ 

الخطوات الالزمة إلدخال نظام األفضليات التجارية املشار إليه حيز التنفيذ يف أقرب وقت ممكن.

ومن أهم مشاريع كومسيك األخرى يف مجال التجارة، معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية. أود أن أعرب عن 

سعاديت النتهاء تأسيس البنية التحتية املؤسسية للمعهد وزيادة عدد البلدان األعضاء فيه يوًما بعد يوم، وأتوقع أن 

يستمر الدعم القيم لهذا املرشوع من جميع الدول األعضاء.
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ومن أبرز القضايا الهامة األخرى، التي أولتها كومسيك منذ تأسيسها أهمية كبرية، قضية التمويل التجاري. إن التمويل 
التجاري لعب دوًرا مهاًم يف ارتفاع حجم التجارة الداخلية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، من مستوى 

10 % قبل 15 عاًما، إىل مستوى 18 % عام 2013.

إن التمويل التجاري الذي وفرته املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التي تواصل عملها ضمن هيكلية مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية، وصلت إىل مراحل مهمة ومتقّدمة. وعليه أهنئ هاتني املؤسستني عىل جهودهام املكثفة 

املبذولة، وأتقدم لهام بالشكر.

هناك منجزات مهمة جًدا وفرتها املشاركة الفعالة ملمثيل القطاعات ومؤسسات البلدان األعضاء، يف مجال التعاون 
املايل ضمن هيكلية الكومسيك. إضافة إىل أن منتدى بورصات الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، ومنتدى 
الكومسيك المعين بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، واجتامعات البنوك املركزية والسلطات املالية، يواصلون 

أنشطتهم بشكل ناجٍح للغاية.

وأعتقد أن مؤرش الكومسيك للبورصات، الذي هو نتيجة هامة للنشاطات التي نُّفذت بإرشاف منتدى بورصات الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، سوف يسهم إسهاًما مهاًم خالل املرحلة املقبلة يف التدفقات النقدية لرأس املال 
ببلداننا األعضاء. وهنا أتوجه بالدعوة لجميع بلداننا األعضاء واملنظامت ذات الصلة، لبذل جميع الجهود الالزمة من 

الة. أجل أن يصبح هذا املؤرش وسيلة استثامرية فعَّ

 أيّها اإلخوة واألخوات،

يتم هذا العام، تنظيم سلسلة من النشاطات الخاصة، مبناسبة الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس الكومسيك، وتضم هذه 
النشاطات عقد سلسلة ندوات، وجلسات خاصة، ومعارض وغريها من الفعاليات. ويحدوين األمل مبشاركة السادة 

الوزراء واملندوبني األعزاء يف تلك النشاطات، التي أعتقد أنها ستكون مفيدة جًدا.

 ،)MUSIAD( إىل ذلك، أوصيكم بزيارة املعرض الدويل الـ 15 الذي تنظمه جمعية رجال األعامل والصناعيني املستقلني
متمنيًا أن يجذب اهتاممكم عىل وجه الخصوص. وآمل أن تضفي منتديات األعامل الدولية، التي تنظمها جمعية 
رجال األعامل والصناعيني املستقلني، ومجلس العالقات االقتصادية الخارجية الرتكية  )DEIK(، رونًقا خاًصا عىل قمة 
الكومسيك التي نعقدها. كام أرجو منكم االهتامم مبنتدى األعامل الفلسطيني ومعرض املنتجات الفلسطينية، اللذين 

ينظامن بشكل مشرتك من قبل اتحاد الغرف والبورصات الرتكية )TOBB( والبنك اإلسالمي للتنمية.

وأختم كلمتي سائاًل الله عّز وجل أن يجعل من اجتامع الدورة الـ 30 للكومسيك اجتامًعا يجلب كل الخري والربكة.

 30 الـ  طيلة  فّعالة،  مساهامت  قدموا  الذين  ومندوبينا  لوزرائنا  الخاص،  وتقديري  شكري  عن  أعرب  أن  هنا  وأود 
عاًما املاضية، واألوساط العاملية التي وفرت من خالل عمل دؤوب، مساهامت ودراسات أكادميية لتعميق تعاوننا، 

واملنظامت ذات الصلة.

كام أريد أن أعرب مرة أخرى عن سعاديت الستضافتكم يف بلدنا، يف مدينة إسطنبول املتألقة، متمنيًا أن تجلب نشاطات 
كومسيك كل الخري لبالدنا وشعوبنا والبرشية جمعاء. أحييكم بكل محبة واحرتام.
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منتدى اللسان العذب الرتيك الربيطاين – إسطنبول يف 29 نوفمرب/ ترشين الثاين 2014

 عضوية تركيا يف االتحاد األورويب 

سوف تزيدها ديناميكية

 صاحب السمو املليك، الرؤساء املشاركون، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أتوجه لكم بتحيايت القلبية ومحبتي.

يرسنا جًدا أن نستضيف مبدينة إسطنبول، االجتامع الرابع ملنتدى اللسان العذب الرتيك الربيطاين.

أود أن أشكر صاحب السمو املليك دوق يورك، عىل وجوده معنا يف اجتامع الدورة الحالية، وهو الذي قدم مساهامت 
كبرية إلنجاح أعامل الدورة السابقة للمنتدى التي عقدت العام املايض يف أدنربغ.

كام أقدم شكري لكل من ساهم يف تنظيم املنتدى، معربًا عن امتناين لكل من دعم وساهم بجهوٍد قيّمة.

هذه األجواء الودية واالتصال الوثيق الذي نشهده هنا اليوم، يُظهران يف الواقع مستوى النجاحات التي حققها منتدى 
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اللسان العذب، الذي أطلقنا أعامله أنا وصديقي العزيز رئيس الوزراء كامريون، قبل 4 سنوات، بهدف التقريب أكرث 

بني شعبي البلدين.

إن منظامت املجتمع املدين يف تركيا، متلك نشاطًا يشار إليه بالبنان، وحيوية ال تخفى عىل أحد، ولها خصوصية نشطة 

وفّعالة. وهنا أود التأكيد عىل أن منظامت املجتمع املدين الرتكية، حققت نجاحات كبرية، خاصة بعد اإلصالحات التي 

جرى تنفيذها خالل السنوات الـ 12 املاضية. أنا متأكّد من أن البلدين اللذين ميلكان تقاليد وأعرافا راسخة ومتجّذرة، 

سوف يتقاسامن بكل شفافية وصدق خرباتهام يف مجال املجتمع املدين، وسوف يعمالن عىل تنويع التعاون ودفعه 

قدًما نحو األمام. ومبناسبة هذا املنتدى، آمل أن يتم التواصل بني شعبي البلدين، إن شاء الله، عىل قاعدة أكرث قوة 

ومتانة، وإثراء ذلك التواصل من خالل توسيع املجاالت املمكن تناولها.

 الضيوف األعزاء،

إن تركيا واململكة املتحدة، متلكان حضارة عميقة الجذور، وتقاليد دولة قوية، ورؤية سياسية عاملية خاصة. يجب 

بناء تعاون مكثف جًدا بني البلدين من أجل اتخاذ خطوات مستقرّة وبّناءة تحقق نتائج محددة يف القضايا العاملية 

واإلقليمية. كام أن التعاون االسرتاتيجي بني بلدينا يحمل أهمية خاصة من ناحية تعزيز السالم واالستقرار والحفاظ 

عىل الدميقراطية يف العامل.

إن العمق التاريخي والخربات املوجودة يف العالقات بني تركيا واململكة املتحدة، تشكالن أساًسا صلبًا لتعاوننا الثنايئ. 

مام ال شك فيه أن العالقات االقتصادية والتجارية املتبادلة تأيت يف مقدمة املجاالت التي من شأنها تطوير رشاكتنا 

االسرتاتيجية. كام أن اململكة املتحدة التي تشغل مكانة مهمة عىل رأس قامئة االستثامرات الخارجية حول العامل، تعد 

حاليًا واحدة من أكرث الدول املستثمرة يف تركيا. هناك ألفان و700 رشكة بريطانية تستثمر يف بلدنا، وهذا إن دل عىل 

يشء إمنا يدل عىل قوة العالقات يف هذا املجال. ومن جهتنا، سنواصل دعم مناخ األعامل لدينا، وذلك متاشيًا مع هدفنا 

املتعلق مبضاعفة حجم التبادل التجاري مع اململكة املتحدة عام 2015، ليصل إىل 19 مليار دوالر، مقارنة بحجم 

التبادل التجاري بني البلدين لعام 2009.

نهدف ألن نكون أحد أفضل 10 اقتصادات بحلول عام 2023

إن أحد أهدافنا لعام 2023 هو أن نكون أحد أفضل 10 اقتصادات عىل مستوى العامل. ونحن مستمرون بفعل كل ما 

يف وسعنا وبكل حزم لتحقيق هذا الهدف. ويف هذه النقطة، أود التأكيد عىل أننا نويل أهمية كبرية للتعاون االقتصادي 

والتجاري مع اململكة املتحدة، وزيادة حجم املشاريع املشرتكة معها.

البناء واملقاوالت الرتكية تنجز مشاريع كبرية وناجحة جًدا يف جميع أنحاء العامل. ويف هذا املجال، فإن  إن رشكات 

اململكة املتحدة عىل وجه الخصوص متلك دراية وخربة جيدة يف مجال الهندسة والبناء. وأعتقد أننا يًدا بيد ومن خالل 

تبادل الخربات واملعارف يف هذا املجال، ميكننا مًعا التأسيس لرشكات جديدة. كام نتوقع خالل الفرتة املقبلة، مشاركة 

الرشكات الرتكية والربيطانية يف املزيد من املشاريع املشرتكة ضمن تركيا أو يف بلداٍن أخرى.
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 الضيوف الكرام،

إننا نرى بأن التأثريات السلبية لألزمة العاملية التي ألقت بظاللها عىل العامل عامي 2008-2009، ال تزال مستمرة يف 

أوروبا. ورغم االنتعاش النسبي الحاصل هذا العام، إال أن التقدم املسجل يف هذا املجال ال يزال هًشا للغاية. كام أن 

ارتفاع مستوى دين القطاع العام والبطالة واملشاكل التي تواجه القطاع املايل تزيد من واقع تلك الهشاشة.

من الواضح أن ارتفاع مستوى الشيخوخة يف عموم أوروبا وتأثريات العبء الواقع عىل نظام الضامن االجتامعي عىل 

نحو متزايد، سوف تستمر عىل املدى البعيد. ورغم هذا الوضع، فقد شهدت تركيا تحواًل كبريًا من الناحية االقتصادية 

عىل مدى السنوات الـ 12 املاضية. نحن يف تركيا، استخلصنا الدروس من األزمة التي حصلت يف بلدنا عام 2001، 

وكافحنا منذ عام 2002 من أجل بناء اقتصادنا عىل أسس ثابتة ومتينة.

عىل عكس العديد من الدول األوروبية، استقبلنا األزمة بديون منخفضة وبنية مالية متينة، من خالل تعزيز البنية 

التحتية للقطاع املرصيف، والحد من العجز يف ميزانيتنا. لقد متكّنا خالل األزمة من اغتنام الفرصة وجنينا مثار جهودنا. 

لذا غدت تركيا واحدة من الدول األقل تأثرًا باآلثار السلبية لألزمة. واستمر منو اقتصادنا وازدياد دخلنا الوطني حتى 

خالل فرتة األزمة الحادة.

ويف هذا الصدد، أعتقد أن تسلمنا الرئاسة الدورية ملجموعة العرشين عام 2015، سيكون مهاًم وذا معنى يف هذا 

اإلطار. إضافة إىل ذلك، فإن تركيا سوف تواصل خالل فرتة رئاستها الدورية لتلك املرحلة، العمل بالتطبيقات املهمة 

التي بدأت خالل السنوات السابقة، يف مجاالت تنظيم القطاع املايل واالستثامرات املالية وتغري املناخ. إىل ذلك سوف 

اس الذي تضطلع به عىل صعيد  نقدم الدعم والتشجيع للرشكات الصغرية واملتوسطة آخذين بعني االعتبار الدور الحسَّ

توفري فرص العمل والتنمية االقتصادية. كام سنحمل إىل جدول األعامل موضوع توفري الدعم للبلدان األقل منًوا، خالل 

فرتة رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين.

سوف نبقى عىل تواصل مع اململكة املتحدة خالل رئاستنا الدورية ملجموعة الـ 20.

إننا متفقون مع اململكة املتحدة فيام يتعلق بعدم إجراء أي تخفيضات تتعلق باملساعدات املقدمة لدعم مجاالت 

أننا نرغب  التأكيد بشكل خاص، عىل  العامة. وهنا أود  التي أُجريت يف امليزانية  التخفيضات  التنمية الدولية رغم 

باملحافظة عىل قنوات الحوار الوثيق والتشاور مفتوحة مع اململكة املتحدة خالل رئاستنا الدورية للمجموعة.

نحن نرى أن زيادة التواصل بني البلدين انعكست إيجابيًا عىل زيادة التواصل بني شعبيهام، وذلك بفضل املرحلة التي 

وصلت إليها عالقاتنا الثنائية والدبلوماسية العامة الناجحة. حيث أننا نستضيف يف بلدنا سنويًا 2٫5 مليون سائح من 

مواطني اململكة املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 51 ألف مواطن بريطاين اختاروا تركيا لتكون وطنهم الثاين، فيام 

يقيم نحو 400 ألف نسمة من مواطنينا يف اململكة املتحدة. وخالل الفرتة املقبلة، سنواصل تعزيز عالقاتنا االقتصادية 

والتجارية إىل جانب مواصلة تعزيز العالقات اإلنسانية، وأعتقد بإمكانية تأمني استمرار هذا الزخم الذي متكنَّا من 

تحقيقه عىل صعيد العالقات الثنائية.



89

 الضيوف األكارم،

تركيا، هي جزٌء ال يتجزأ من أوروبا من الناحية التاريخية والجغرافية والثقافية. نحن ننظر إىل العضوية الكاملة لبالدنا 

يف االتحاد األورويب، كهدف اسرتاتيجي نناضل من أجل تحقيقه منذ نحو 50 عاًما. خالل هذه املرحلة، حققنا بالفعل 

إصالحات هامة جًدا، واتخذنا خطوات هامة لتعزيز دولة القانون والحريات األساسية والدميقراطية. سوف نستمر 

برسعة ودون انقطاع بإنجاز عملية اإلصالح هذه، رغم العراقيل التي تضعها بلدان مختلفة.

إن التغلب عىل العقبات السياسية التي تواجه عضوية بالدنا يف االتحاد األورويب وإعادة تنشيط الدافع لشعبنا حول 

هذه العملية، يحمالن أهمية قصوى عىل هذا الصعيد. كام أن عضوية تركيا يف االتحاد األورويب، سوف تنعش النشاط 

الذي تحتاجه أوروبا، وتعزز مناخ التسامح والتعددية الثقافية، باإلضافة إىل املساهامت التي ستقدمها لبالدنا. وهنا 

أود اإلعراب عن تقديرنا دامئًا للموقف الذي تبديه اململكة املتحدة إزاء عضوية بالدنا يف االتحاد األورويب، وشكرنا 

للدعم املقدم.

الضيوف الكرام،

إن الدمار واملعاناة واملشاكل التي تسببت بها الحرب العاملية األوىل، ال تزال تؤثر عىل منطقتنا بشكل فعيل وواضح، 

مع حلول الذكرى املئوية لتلك الحرب. لألسف، إن الحرب العاملية األوىل مل توجد حلواًل للقضايا بل أجلتها وحسب. 

العرقية  املهمة للرصاعات  تُشّكل إحدى األسباب  العاملية األوىل،  الحرب  التي خلفتها سنوات  املؤملة  الرتكة  أن  كام 

واملذهبية والدينية التي تواجه منطقتنا اليوم.

تركيا تشغل موقًعا مهاًم ضمن قامئة الدول األكرث ترضًرا، عىل الصعيدين الجغرايف والثقايف، جراء الرصاعات واألزمات 

التي تشهدها هذه املنطقة. اليوم، نستضيف يف بالدنا نحو 1٫8 مليون الجئ سوري، وعرشات اآلالف من العراقيني 

دون أي متييز، ونقوم بتلبية جميع أنواع احتياجاتهم من التعليم إىل الصحة. إلدراكنا أن مصري املنطقة يؤثر عىل 

مصرينا أيًضا.

أن تتحقق  نأمل  فإننا  املصالح والحسابات. لذلك  املنطقة فوق أي نوع من  الدماء والرصاعات يف  إن وقف سفك 

العيش  الدميقراطي وضامن  التحول  فيام يخص  املشرتك يف منطقتنا،  املصري  نتقاسم معهم  الذين  إخواننا  تطلعات 

بكرامة. يجب عدم السامح للنظام السوري بإلقاء مواطنيه إىل املحرقة، فقط من أجل رغبته بالحفاظ عىل السلطة 

والنفوذ.

ينبغي عىل املجتمع الدويل أن يتخذ املزيد من املبادرات يف سوريا.

لألسف، إن صمت املجتمع الدويل وموقفه املرتدد إزاء املعاناة املستمرة منذ نحو 4 سنوات، يف سوريا والعراق، يجعل 

الوضع أكرث صعوبة. لذلك نود يف هذه املناسبة أن نكرر الدعوة التي ما فتئنا نوجهها منذ نحو 4 سنوات. نحن ندعو 

كل املجتمع الدويل، وخاصة مجلس األمن، إىل القيام مبزيد من املبادرات، من أجل وقف الرصاع يف املنطقة فوًرا، 

ومسح دموع األبرياء، وتجنب وقوع مآيس إنسانية جديدة.
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 الضيوف األعزاء،

بل عىل  فقط  منطقتنا  سلبًا عىل  تؤثر  ال  منطقتنا،  يف  والرصاع  االستقرار  عدم  حالة  أن  شاهدين عىل  اليوم  نقف 
العامل كله. نحن نرى أن املجموعات املتطرفة التي تنتهج العنف واإلرهاب، تتغذى عىل املشاكل والنزاعات الحالية 
وتستغلها. فتنظيم داعش اإلرهايب يشكل تهديًدا عىل األمن واالستقرار الدوليني، بقدر ما يشكل تهديًدا عىل مستقبل 
املنطقة. يف الواقع، إن داعش يف جوهره يشكل تهديًدا موجًها ضد حضارتنا. وباملثل، فإن منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية 
أيًضا، ال تشكل تهديًدا ضد بلدنا فقط بل ضد املنطقة بأرسها. البد أن تستند عملية مكافحة املنظامت اإلرهابية 
إىل عملية شاملة، تراعي األبعاد السياسية واالقتصادية بقدر ما تراعي الجانب العسكري. تركيا حازمة يف محاربة 
هذه التهديدات القريبة من أراضيها، وتتوقع من املجتمع الدويل أيًضا، إبداء العزم والحزم نفسه يف مجال مكافحة 

اإلرهاب، دون التمييز بني املنظامت اإلرهابية.

 الضيوف األكارم،

نحن نأمل يف العمل مًعا لحل املشاكل اإلقليمية والعاملية، سيام أننا نتشارك مع اململكة املتحدة مبقاربات متشابهة 
فيام يخص حل القضايا اإلقليمية والدولية. إن هذا التعاون ال يعترب مهاًم ومثيًنا عىل صعيد عالقاتنا الثنائية وحسب، 

بل عىل صعيد الشعوب يف البلدان واألقاليم التي تشهد فرتة حرجة أيًضا.

ومتاشيًا مع اإلرادة السياسية املشرتكة وتطلعات الشعبني يف البلدين، أعتقد أننا سوف منيض قدًما نحو األمام لتعميق 
تعاوننا. وعليه فإن منتدى اللسان العذب، سيشكل منصة جيّدة تساهم يف زيادة التقارب بني بلدينا وحل القضايا 
العاملية. كام أتقدم بالشكر لكل من ساهم يف إنجاح أعامل هذا املنتدى وإيصاله إىل هذه النقطة املتقدمة. أحييكم 

جميًعا بكل مودة واحرتام.
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ندوة اسرتاتيجيات النفط والغاز الدولية -أنقرة يف10 ديسمرب/ كانون األول 2014

 مصادر الطاقة يف قربص، حق للطرفني يف الجزيرة

الله أن تحمل مناسبة  القلبية، متمنيًا من  أقدم لكم تحيايت  الرتكية،  البرتول  أفراد أرسة مؤسسة  الكرام،  الضيوف   
الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس هذه الرشكة البارزة يف البالد، كل الخري والربكة.

أهنئ كل من عمل يف مؤسسة البرتول الرتكية وخدم ألجلها منذ تأسيسها عام 1954 وحتى اليوم – أي أن عمر الرشكة 
من عمري– وأمتنى الرحمة من الله للذين رحلوا إىل دار الخلود.

كام أبارك يف هذا اليوم، لجميع أفراد مؤسسة البرتول الرتكية التي تواصل بنجاح أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
وإنتاجهام، داخل وخارج البالد، من مديرها العام إىل العامل الذين يعملون يف الحقول.

 أيها األصدقاء األعزاء،

باملوارد  غنية  لنا  املجاورة  الدول  أن  ورغم  والغاز.  بالنفط  الغنية  الدول  من  ليست  تركيا  إن  معروف،  هو  كام 
الهيدروكربونية، إال أن بلدنا ولسوء الحظ ال ميلك اإلمكانات نفسها. ولكن ومن خالل النظر من ناحية أخرى، نرى أن 
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العديد من الدول الغنية بالنفط والغاز، تفتقر للسالم واالزدهار. ونستطيع أن نلحظ أن حالة عدم االستقرار والحرب 
التي تشهدها تلك الدول، لطاملا كانت بسبب احتياطيات النفط والغاز الطبيعي. يف الواقع، يتم تحويل النفط والغاز 
اللذين ينبغي أن يكونا مصدًرا للرثوة، إىل مصدٍر لألمل والدمار. أما نحن، فلم ننظر أبًدا إىل الطاقة من هذه الزاوية. 
ذلك أن املهم بالنسبة لرتكيا هو استخدام هذه املوارد بشكل يضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع ككل. وهنا 
أعتقد أننا أثبتنا ذلك من خالل املشاريع التي ساهمنا بها أو كّنا رشكاء فيها. ووفق هذا النهج، عملنا بشكل مكثف، 
مساهمتها  بلدنا وضامن  يف  املوجودة  االحتياطات  من  االستفادة  أجل  من  املاضية،   12 الـ  السنوات  يف  وخصوًصا 

باالقتصاد واكتشاف احتياطيات جديدة.

زادت استثامراتنا يف مجال التنقيب عن النفط داخل البالد، مبعدل أكرب، مقارنة بعام 2002، من خالل أنشطة البرتول 
الرتكية ومؤسسات القطاع الخاص. يف عام 2002، تم حفر ما مجموع عمقه 52 ألف مرت، فيام وصل هذا الرقم عام 
2013 إىل 305 آالف مرت. ونهدف أيًضا إليصال هذا الرقم إىل 339 ألف مرت نهاية هذا العام. بلغ الحجم االقتصادي 
للقطاع يف السنوات الـ 12 املاضية، نحو 30 مليار دوالر أمرييك. فيام تضطلع العديد من الرشكات املحلية واألجنبية، 

بأنشطة مهمة جنبًا إىل جنب مع رشكة البرتول الرتكية، التي هي رشكة النفط الوطنية يف بالدنا.

رشكاتنا املحلية، تستفيد من خربات مؤسسة البرتول الرتكية

نحن نرى أن رشكاتنا املحلية تستفيد بشكل كبري من خربات مؤسسة البرتول الرتكية، التي متتلك تاريًخا ميتد لـ 60 
عاما. ويف هذه األثناء، تقوم الرشكات الخاصة لدينا بالتنقيب عن النفط وإنتاجه يف مناطق كثرية من بالدنا. كام هو 
الحال يف كل املجاالت، نحن مرسورون الستفادة اقتصاد بالدنا من خربات وديناميكية رشكات القطاع الخاص التي 

تعمل يف مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه.

 أيها األصدقاء األعزاء،

قطاع الطاقة يشغل مكانة هامة يف السياسة الخارجية لبالدنا. فرتكيا اليوم تجري عمليات التنقيب عن النفط ليس 
يف أراضيها وحسب بل يف العديد من مناطق العامل، من أذربيجان إىل العراق، ومن أفغانستان وكازاخستان وروسيا 
وقرغيزيا، إىل ليبيا، وجمهورية شامل قربص الرتكية، وكولومبيا أيًضا. والسيام يف ظل التطورات األخرية الحاصلة يف 
جنوب قربص، والتي لن نكون خارجها يف أي وقت من األوقات. حاليًا تبحر سفينة خري الدين بارباروس باشا يف تلك 
املنطقة. وسوف نواصل عملنا هناك بالطريقة نفسها، طاملا واصلت اليونان واإلدارة الرومية يف جنوب قربص تجاهل 

تحذيراتنا يف هذا الصدد.

لألتراك الذين يعيشون يف قربص حقوق يف جميع الفعاليات االقتصادية باملنطقة. لهم حقوق متساوية مع غريهم 
تستند إىل أسس قانونية. لذا أود التأكيد عىل أننا سوف ندافع عن تلك الحقوق دامئًا وحتى النهاية.

الحمد لله، بتنا نقوم بأنشطة التنقيب عن النفط بواسطة سفننا الخاصة. بعد فرتة من الوقت، سوف منلك القدرة عىل 
تنفيذ أنشطة الحفر بواسطة منصات خاصة بنا. لقد أجرينا أنشطة تتعلق بالتنقيب الزلزايل يف البحر األسود، وذلك 
بواسطة سفينة خري الدين بارباروس باشا للبحث والتنقيب التي دخلت إىل الخدمة قبل عامني من اآلن. وتواصل 
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التنقيب قبالة سواحل جنوب رشق قربص. ويف هذه املناسبة، أود أن أذكر مرة  هذه السفينة اآلن إجراء عمليات 
أخرى بحقوق الجانبني يف مصادر الطاقة بجزيرة قربص. سيام وأننا ومنذ البداية، نؤكد عىل رضورة حل قضية الجزيرة 

املقسمة يف إطار القانون الدويل.

من ناحية أخرى، وبعد فرتة طويلة من املفاوضات، وصلنا إىل مرحلة مهمة فيام يتعلق مبوضوع نقل موارد شامل 
العراق إىل األسواق الدولية عن طريق ميناء جيهان. لعبنا دوًرا رياديًا يف تشكيل اآللية التي توافقت عليها حكومتا 
بشكل  بالتعاون مع مؤسساتنا  للغاية،  دبلوماسية حساسة ومضنية  القضية جهوًدا  وبذلنا يف هذه  وأربيل.  بغداد 
عام ووزير الطاقة بشكل خاص. وأخريًا، وصلنا إىل نقطٍة توافق عليها جميع األطراف. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أننا 
نعمل وفق نفس النهج تجاه جزيرة قربص، وكيّل ثقة بأن النجاح الذي حققه بلدنا فيام يتعلق بدبلوماسية الطاقة 

يف العراق، سوف يتكرر يف قربص.

مازلنا حتى اليوم نستخدم سفينة خري الدين بارباروس باشا، التي تم رشاؤها من الخارج، يف عمليات البحث والتنقيب 
يف قربص. يف الوقت الذي تواصل فيه املديرية العامة للبحث والتنقيب عن الرثوات الباطنية، العمل عىل بناء سفينة 
مسح زلزايل محلية الصنع يف منطقة طوزال. سيتم إنزال هذه السفينة إن شاء الله، خالل الشهر املقبل، لتبدأ بعد 

ذلك بتنفيذ املهام املوكلة إليها.

تعمل املؤسسة الرتكية للبرتول، عىل ترسيع عمليات الحفر يف البحر األسود والبحر املتوسط، بالتعاون مع رشكات 
قد  املرحلة،  الثاين، يف هذه  كانون  يناير/  األسود خالل شهر  البحر  أعامل حفر جديدة غريب  بتنفيذ  عاملية. سنبدأ 
تستدعي الحاجة إلنشاء منصة محلية للتنقيب عن النفط. الحمد لله، لدينا القدرة عىل بناء مثل هذه املنصة يف 
أحواض بناء السفن املوجودة يف بلدنا. وهنا أود أن أبرشكم، بأنه ووفًقا للحاجة، ميكننا خالل الفرتة املقبلة، بناء منصة 
بحرية الستخراج النفط محليًا وبنسبة 100 باملئة، بتكلفة تصل نحو مليار دوالر. أين كّنا وإىل أين وصلنا؟ هل كّنا 
نستطيع التحّدث يف هذه األمور قبل 12 عاًما؟ عن أي منصة كّنا سنتحدث، أو أي سفينة للتنقيب عن النفط؟ لكننا 

اآلن نتحدث. ملاذا؟ ألننا متكنا من اإلمساك بزمام القوة.

تركيا، تسعى ووبخطوات رسيعة لتصبح مركزًا للطاقة يف املنطقة

 أيها األصدقاء األعزاء،

تركيا تسعى وبخطوات رسيعة لتصبح مركزًا للطاقة يف املنطقة. حاليًا يتم تصدير النفط العراقي واألذربيجاين إىل 
األسواق العاملية عرب بلدنا، بواسطة نظام خط أنابيب نقل النفط الخام العراقي الرتيك، وخط األنابيب الرئييس باكو– 
األنابيب  بواسطة خط  والكازاخستاين  الرتكامنستاين  النفط  نقل  يتم  وكذلك،  ر.  املُصدَّ النفط  لنقل  تبلييس– جيهان 
ر ، وذلك تبًعا لإلنتاج. إضافة إىل ذلك، مثنا بتمديد الصالحية  النفط املُصدَّ الرئييس باكو – تبلييس – جيهان لنقل 
التفاقية خط أنابيب النفط كركوك – يومورطه لق، ملدة 20 عاما إضافيا. وإن شاء الله، سيؤدي هذا األمر إىل زيادة 

كمية النفط الذي يتم ضخه عرب هذا الخط، تدريجيًا، خالل الفرتة القادمة.

أما يف مجال الغاز الطبيعي، فقد بدأنا عام 2007 بتشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي باكو- تبلييس - أررضوم وربطه 
تركيا،  إىل  سنويًا  الغاز  من  م³  مليارات   6 لتوريد  اتفاقية  أذربيجان  مع  وقعنا  كام  واليونان.  تركيا  بني  الغاز  بخط 
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"تاناب"  الطبيعي  الغاز  أنابيب  اتفاقيات تتعلق مبرشوع خط  العمل به عام 2018. وعالوة عىل ذلك، وقعنا  يبدأ 
)TANAP(، الذي سيتم إنشاؤه وسيوفر نقل 20 مليار مرت مكعب سنويًا من الغاز األذربيجاين إىل السوق األوروبية 
عرب األرايض الرتكية. وتم التوقيع خالل أكتوبر/ ترشين األول املايض عىل عقود رشاء الخط الرئييس لألنابيب. تبًعا 
لبناء خط  الالزمة  االحتياجات  من   %  80 بتوفري  الفوالذية،  لألنابيب  املنتجة  الرتكية  الرشكات  تقوم  وسوف  لذلك؛ 

األنابيب الرئييس الذي يبلغ طوله نحو ألف و800 كيلومرتا.

الطبيعي  الغاز  تحتاجه من  تركيا مبا  تزويد  لن يساهم يف  الطبيعي،  الغاز  لنقل  دنيز"   "شاه  أنابيب  أن خط  كام 
وحسب، بل سوف يساهم كذلك يف تلبية احتياجات االتحاد األورويب. إضافة إىل أن قضية نقل الغاز الطبيعي املوجود 

يف العراق ودول رشق األوسط عرب بلدنا، ال تزال مهمة بالنسبة لنا عىل صعيد السوق الداخلية ومشاريعنا الدولية.

اآلن سأتطرق إىل قضية مهمة. أود قبل كل يشء اإلشارة هنا إىل أن مواضيع التعاون يف مجال الطاقة، شغلت جزًءا 
مهاًم من املحادثات التي أجريناها مع السيد بوتني، خالل األيام األخرية. سيام أننا نتمنى استمرار التعاون مع روسيا 
يف هذا املجال، كام هو الحال مع دول أخرى، عىل أساس املصلحة والربح املتبادلني. اتخذنا بعض القرارات يف اجتامعنا 
األخري. حيث بدأنا مفاوضات غري ملزمة، وتوصلنا إىل اتفاق مبديئ. إذا ما تم التوصل التفاق ثنايئ يف هذا الصدد، 
سيتم إيقاف العمل مبرشوع "السيل الجنويب"، حيث استخدم السيد بوتني عبارة أخرى لهذا املرشوع فقال: "ميكن 
أن نطلق عىل املرشوع اسم سيل الغاز الطبيعي الرتيك" . سيعرب هذا الخط من البحر األسود وسيتم إنشاء مركز يف 
األرايض الرتكية قرب الحدود بني تركيا واليونان. وأضاف بوتني أنه "ميكننا اتخاذ هذه الخطوة" . وإذا اتفقنا يف هذا 
الشأن، سنقوم بإنشاء خط بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليار م³. وسيكون بإمكاننا التزود بالغاز الطبيعي من ذلك الخط. 

كذلك أوروبا ستكون لديها فرصة لتتزود بالكميات التي تحتاجها من الغاز الطبيعي.

الطاقة بشكل آمن، فيام نسعى من جهة أخرى  املتزايدة يف مجال  تركيا  احتياجات  لتلبية  نحن من جهة، نسعى 
الستخدام جميع اإلمكانيات املتاحة لتحويل بلدنا إىل مركز للطاقة، وسوف نستمر ببذل هذا الجهد.

وهنا تتحتم عىل عاتق جميع رشكاتنا الوطنية الناشطة يف هذا الصدد، وعىل رأسها املؤسسة الرتكية للبرتول، واجبات 
متعددة ومسؤوليات مهمة جًدا.

وإن شاء الله، سنعمل خالل الفرتة املقبلة، بجهد أكرب، وسوف ننتج أكرث، لنصل برتكيا إىل تحقيق أهدافها املرسومة 
لعام 2023.

أجدد مرة أخرى تهايّن للمؤسسة الرتكية للبرتول مبناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيسها، مقدًما لكم جميًعا، 
املحبة واالحرتام.

مع أطيب التحيات.
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الجمعية العامة ملجلس العالقات االقتصادية الخارجية – أنقرة يف 20 ديسمرب/ كانون األول 2014

حرص أوروبا عىل التنظيم املوازي ذو معنى

 زماليئ الوزراء، السيد الرئيس، أعضاء الجمعية العامة األفاضل، أعضاء الهيئة اإلدارية والتنفيذية والرقابة، السادة 
مندوبو عامل األعامل والسياسة واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم، السيدات والسادة، أتقدم لكم بتحيايت القلبية، متمنيًا 
من الله تعاىل أن يحمل االجتامع الدوري للجمعية العامة ملجلس العالقات االقتصادية الخارجية يف عام 2014، كل 
الخري لبلدنا وشعبنا. كام وأوّد أن أعرب عن امتناين بشكل خاص لجميع الذين عملوا تحت سقف مجلس العالقات 

االقتصادية الخارجية )DEIK( منذ تأسيسه، متمنيًا من الله الرحمة ملن رحل منهم إىل دار الخلود.

كذلك أتقدم بالشكر لجميع الفريق اإلداري واألعضاء عىل الجهود املبذولة واألعامل التي يسعون لتنفيذها يف ظل 
مجلس العالقات االقتصادية الخارجية الذي سوف يواصل بكل نشاط مسريته قدًما نحو األمام بعد تعديل هيكليته 
يف إطار القانون الجديد. إنني واثق من أن مجلس العالقات االقتصادية الخارجية ويف ظل الفريق اإلداري الجديد، 
وبالتعاون مع جميع املجالس واألعضاء، سوف يواصل تقديم املساهامت الفريدة التي تضمن منًوا مستقرًا لرتكيا، 

ليحافظ بذلك عىل مكانته الخاصة واملتميزة داخل القطاع.
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حرضت شخصيًا أول اجتامع ملجلس اإلدارة، بتاريخ 28 سبتمرب/ أيلول، عقب صدور القانون الجديد املتعلق مبجلس 
العالقات االقتصادية الخارجية. خالل االجتامع تم تحديد رئيس املجلس، ونواب الرئيس، وأمني الصندوق وأعضاء 
اللجنة التنفيذية. ويف 2 أكتوبر/ ترشين األول، انعقد اجتامع الجمعية العامة االستثنايئ، واآلن نحن بصدد انعقاد 
االجتامع الدوري للهيئة العامة، بهدف تركيز الجهود من اآلن وصاعًدا عىل بناء املستقبل والعمل عىل تحقيق أهداف 

بالدنا لعام 2023.

أنا واثق من كل قلبي، أن القطاع الخاص بقيادة مجلس العالقات االقتصادية الخارجية، سوف يواصل دامئًا رفع سقف 
النجاحات، يف مرحلة يشهد فيها العامل ومنطقتنا عىل وجه الخصوص تغريات كبرية. وأمتنى أن يستمر القطاع الخاص، 
إن شاء الله، بتحويل األزمات إىل فرص، ليسطع نجم تركيا أكرث من أي يوم مىض. ويف هذه املناسبة، أمتنى من الله 

تعاىل لجميع املشاركني ورجال األعامل مرة أخرى، كل التوفيق والنجاح.

 إخويت األعزاء، الحضور الكرام،

يف هذه األيام، ندرك الذكرى املئوية لحادثة مهّمة جًدا يف تاريخنا الحديث، لقد مرت مئة سنة عىل اندالع الحرب 
قامش"   "صاري  لعملية  السنوية  الذكرى  حلول  أيًضا  كأمة  نشهد  سوف  االثنني،  يوم  من  واعتبارا  األوىل.  العاملية 
العسكرية،  العاملية األوىل وعملية "صاري قامش"   املئوية للحرب  أنا واثق من أن استحضارنا للذكرى  العسكرية. 
أننا لن  أننا لن نستطيع بناء املستقبل إذا مل نعرف كيف وصلنا إىل يومنا الحارض، كام  مسألة مهمة للغاية. ذلك 
نستطيع الوقوف بشكل قوي كشعب ودولة، ما مل ندرك حجم التضحيات التي قدمها أسالفنا، ونقدم لهم االمتنان 

عىل ذلك.

فقدنا يف شهر ديسمرب/ كانون األول، قبل قرن من اآلن، ويف جبال "الله أكرب"  فقط، 90 ألًفا من جنودنا، ويف الحرب 
العاملية األوىل، أي عىل امتداد أربع سنوات، خرسنا ما يقرب من مليون من أبناء شعبنا، أثناء دفاعهم عن الوطن.

 الشعب متكّن من تحويل الخريف ربيًعا عىل الدوام

اليوم ومن هنا، أمتنى مرة أخرى أن يتغمد الله شهداءنا األبرار بواسع رحمته، وأن يسكن أولئك األبطال فسيح جناته. 
قلت يوم األربعاء املايض، يف قونية، خالل إحياء ذكرى وفاة موالنا "جالل الدين الرومي"  والتي تعرف باسم "شب 
عروس"  ) ليلة العرس(، الذين ينظرون من الخارج، يعتقدون أن هذا الشعب العزيز قد انهار، وتشتت شمله، وأن 
دولة هذا الشعب التي متثل شجرة الدلب املتجذرة هذه قد يبست، يف حني أن أوراق هذه الشجرة العزيزة تساقطت 
فقط استعداًدا لربيع جديد. ما حدث كان محزنًا جًدا، ولكن هذا الشعب العزيز، كان واثًقا دامئًا من قدوم فصل 
الربيع بعد كل خريف، ونجح دامئًا يف تحويل الخريف ربيًعا بفضل إرادته، وشجاعته، وبطولته. أومل تسمعوا قول 
موالنا جالل الدين الرومي "زاويتنا ليست زاوية اليأس" . نعم، إن هذا الشعب العزيز، مل يسمح أبًدا للفتنة والشقاق 
اللذين يهدفان إىل إدخال اليأس إىل القلوب وتثبيط العزائم وتدمري الثقة بالنفس باالقرتاب منه. اليوم، هذا الشعب 
العزيز يولد مجدًدا من تحت الرماد، هذا الشعب العزيز يقف مرة أخرى عىل قدميه، ويصيح للعامل كله وبكل ثقة 

"أنا أيًضا ها هنا" .
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 إخويت األفاضل،

إن عام 2023، ليس عاًما يعرب عن أهدافنا االقتصادية أو ذكرى سنوية مهمة بالنسبة لنا وحسب، بل هو عاٌم يعرب 
عن أهدافنا السياسية واالجتامعية، خاصة سياساتنا الدولية إضافة إىل االقتصادية، ويحتوي عىل األهداف املتعلقة 
بهذا االتجاه. علينا أال ننىس أن عام 1923، كان نتيجة للحرب العاملية األوىل التي بدأت عام 1914. وعام 1923، مل 
يظهر فجأة عىل مرسح التاريخ. بل سبقته أحداث مثل "صاري قاميش" ، ونرص "جناق قلعة" ، ونرص "كوت العامرة" 
، وقناة الحجاز، والعراق، واليمن، وطرابلس، وجبهات القوقاز. قبل عام 1923، خاض هذا الشعب حرب االستقالل 
التي استغرقت تسع سنوات، حيث اندفع خاللها بالشجاعة نحو األمام من جبهة إىل أخرى، عىل مدى تسع سنوات، 
فافتدى نحو مليون من أبناء هذا البلد بأرواحهم من أجل هذه األرض. وكان من بينهم طالب الجامعات وطالب 
عام  الجمهورية  االستقالل وإعالن  لوضع أسس  الطريق  والبطوالت، مهدت  التضحيات،  تلك  الطب، جميع  كليات 

.1923

إذا كّنا نؤمن بأهداف عام 2023، علينا أن نبدأ بالنضال من أجله اعتباًرا من اليوم، من عام 2014. ال يأيت أي نرص 
أو أي نجاح تلقائيا. فالله ال ييرس أي نرص أو يحققه، إذا مل يكن هناك إمياٌن حقيقي بالقضية، وتضحيات ونضاالت 
بطوليات من أجلها. إن الدرب الذي سيقودنا لعام 2023 لن يكون مفروًشا بالورود، فلن يكون حديقة ورود غّناء. 
ستكون هذه العملية مليئة بالتحديات والصعوبات. ومن وقت آلخر، سنتعرض لهجامت تهدف إىل إحباطنا وكرس 
الخارسين.  من  سنكون  لليأس،  فريسة  أنفسنا  وتركنا  للوهن،  استكّنا  أو  استسلمنا،  إذا  آمالنا.  وتحطيم  معنوياتنا 
وسيخرس معنا شعبنا، وبالدنا. ولكن إذا ما استلهمنا من تضحيات أجدادنا وبطوالتهم وبسالتهم، واهتدينا بدرايتهم 
وحكمتهم، وقتئذ لن يكون هناك هدف بعيد املنال. سيام أننا مل نصل إىل ما وصلنا إليه هذه األيام بسهولة. ومل تكن 
الفرتة من نهاية عام 2002 حتى اآلن مفروشة بالورود خاليًة من األشواك. رأينا مًعا ما شهده هذا البلد، واملحن التي 

تغلب عليها هذا الوطن والشعب.

 إخويت األعزاء، 

التنفيذ، وهناك  السيناريوهات دخلت بشكل فعيل مرحلة  كُِتبت النقالب عسكري، بعض  هناك سيناريوهات قد 
تهديدات وجهت يل شخصيًا وألصدقايئ، وكان هناك حتى محاوالت اغتيال. وهذا الحزب السيايس الحاكم، الذي وصل 
إىل السلطة من خالل أصوات شعبنا االنتخابية، واجه كذلك خطر الحل واإلغالق. وقف حزب العدالة والتنمية، وكان 
يحوز وقتها عىل 65 % من املقاعد الربملانية، أمام مخاطر التهديد باإلغالق. تم حشد الشارع، إىل جانب محاوالت شن 
عمليات كثرية من الداخل والخارج، الستهداف السياسة، ووحدتنا الوطنية، واالقتصاد. وكان آخر هذه املحاوالت يف 

17 – 25 ديسمرب/ كانون األول من العام املايض، أي يف مثل هذه األيام، تعرضنا ملحاولة انقالبية.

 إذا انهار أحد سيناريوهاتهم، يبارشون تدوين آخر

كونوا عىل ثقة، من أننا لو كّنا قد رضخنا أو استكّنا أو أذعّنا ألي من هذه الهجامت، أو هذه العمليات، ملا وصلنا إىل ما 
وصلنا إليه اليوم، وملا كّنا اليوم نتحدث من هنا عن رؤيتنا لعام 2023. انظروا، لقد كانوا واثقني من نتيجة االنقالب، 
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لدرجة أنهم أعدوا الئحة االتهام التي كانوا سوف يستخدمونها بعد االنقالب، ووضعوا يف تلك الالئحة عبارة "رئيس 

وزراء تلك الفرتة" . أولئك الذين وضعوا عبارة "رئيس وزراء تلك الفرتة"  باتوا اليوم يعرفون بـ "حشايش العرص" . 

اليوم ال أحد يتذكر أولئك الذين استخدموا عبارة "رئيس الوزراء السابق"  ضد رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس. 

وكذلك ويف وقت قصري إن شاء الله، لن يتذكر أحٌد أتباع "حشايش العرص"  الذين استخدموا عبارة "رئيس وزراء تلك 

الفرتة"  بحقنا، وحتى من يذكرونهم فلن يذكروهم بالخري. إذا أصبح البيدق غري قابل لالستخدام، فإن العقل املدبر 

يرتك ذلك البيدق ليجد لنفسه بيدقًا آخرًا ميكن استخدامه، هذا ما ال ينبغي أن ننساه أيًضا.

إذا انهار سيناريو، يتوجهون نحو تدوين واحد آخر. ألنهم يفعلون ذلك منذ اثني عرش عاًما. اثنا عرش عاًما وتختلف 

فيها األلوان والصور، واألقنعة، واألغلفة، لكن الدسيسة هي ذاتها ال تتغري، والسيناريو ال يتغرّي. انظروا، األشخاص 

الذين مل يفّوتوا حتى األمس أي فرصة للنيل من بعضهم البعض اليوم يحضنون بعضهم بعًضا. ملاذا؟ ألن العقل املدبر 

يأمرهم بذلك، ويرغب بذلك. الذين كانوا حتى يوم أمس عىل عداوات باتوا اليوم أولياء حميمني يعملون بشكل 

مشرتك. ملاذا؟ ألن ويل نعمتهم يريد ذلك. وهم ال ميكنهم عصيان أمر أو معارضة ويل نعمتهم العقل املدبر. ألنهم 

ملزمون بدفع الدية مقابل الوعود التي تلقوها من هذا العقل، وهكذا هي أصنامهم، ونحن اليوم نقوم بهدم تلك 

األصنام، وهذا هو بيت القصيد ولب القضية هنا. ولذلك، فإن هذه املرحلة ستكون مختلفة، والحمد لله نحن لسنا 

ملزمني بدفع أي يشء ألحد. لذلك، فنحن وبكل جرأة، ومن موقعنا هذا، نعمل بكل قّوة. نحن مل نأخذ صالحياتنا من 

أحد، نحن مفوضون من قبل الشعب، وهو وحده من يحق له محاسبتنا.

 أيها األصدقاء األعزاء،

يف 14 ديسمرب/ كانون األول، أطلقنا مرحلة مقاضاة استنادا إىل االدعاءات واألدلة، وسوف أتابع هذه املرحلة عن 

كثب بوصفي رئيًسا للبالد. كل يشء يجري وفًقا للقانون، وحسب األسس القانونية، واألخطاء التي اِرتُكبَت من قبل 

الهيئة القضائية والرشطة يف املايض لن تتكرر مرة أخرى. وال أحد، يستطيع إنزال عقوبة دون اكتامل املقاضاة، كام 

أننا ال نشهد يف هذه اآلونة، وجوًدا لعمليات توجيه للرأي العام عرب وسائل اإلعالم. يف الواقع هناك حًقا عمل قضايئ 

نزيه ومتأٍن يخطو خطاه الطبيعية. 

ومع ذلك، ومن اللحظة األوىل التي بدأت فيها املرحلة، أطلقت بعض الجهات املعروفة حملة ضدها باسم "يجري 

إسكات الصحافة"، وتم الرتويج لها أمام العامل بهذا الشكل. ومن املثرية جًدا اهتامم االتحاد األورويب بهذه القضية، 

أيام  بترصيحات يف  يديل  األورويب  االتحاد  بدأ  متى  منذ  إجازة.  رغم وجودهم خالل  بترصيحات حولها  وإدالؤهم 

لهم كال هذا  أين  اآلن من  عاًما، وأتساءل  أبوابهم خمسني  أعتاب  ننتظر عىل  العطل. كم هم حريصون! جعلونا 

الحرص واالهتامم؟ الصحافة الدولية، وكام كانت تفعل دامئًا، متسك بلجام هذه الحملة املوجهة ضد تركيا وتشد من 

أزرها. وبالفعل كان كل يشء معًدا مسبًقا، وهم يعرفون مسبًقا مآالت األمور. ضعوا الصحافة الدولية جانبًا. لقد قّدم 

االتحاد األورويب والناطقون باسم مؤسساته التي تؤمن مبا يسمى بسيادة القانون والقيم العاملية، الدعم لهذه الحملة 

التي تستهدف تركيا.
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 عليكم انتظار القرارات الصادرة عن دولة القانون

عندما قلت ألكرب دولة يف االتحاد األورويب، "أنتم تقدمون الدعم ملنظمة "يب كا كا"  اإلرهابية، وتستضيفون أعضاًء 

فيها عىل أراضيكم، وتفضلوا ها هي امللفات املتعلقة بالقضية" ، كان الجواب الذي تلّقيته من السيدة التي ترتأس 

ذلك البلد : "هناك أربعة آالف دعوى قضائية مرفوعة بحّقهم يف الوقت الحايل ". أما النتيجة فكانت ال يشء. وباملثل، 

كان الجواب الذي تلقيته من اآلخرين ال يشء. ماذا يقولون دامئًا: "نحن دولة قانون". إذن، نحن بانتظار النتيجة من 

دولة القانون.

فلامذا تريدون التدخل يف الدعاوى املتعلقة بالكيان املوازي؟ إذا كان القانون يعمل لديكم، فام الذي يعمل يف تركيا؟ 

انتظار الحكم الذي سوف يصدر عن دولة  أيًضا دولة قانون؛ لذلك عليكم  الواقواق؟ هذه الدولة  هل تركيا دولة 

القانون، وإجراء التقييم املطلوب استناًدا إىل القرار الصادر.

الذين يتظاهرون لنا ناصحني، هم أنفسهم من يحتضن الجانية يف قضية مقتل أوزدمري صبانجي. تلك اإلرهابية تتجول 

حاليًا يف الدول األوروبية كام يطيب لها. يقومون باعتقال تلك اإلرهابية، ثم يتم إطالق رساحها فتدخل من باب 

وتخرج من آخر. ملاذا ال تسلموننا تلك اإلرهابية؟

إن أقنعة البيادق التي عقدتم األمل عليها آيلة إىل السقوط، شئتم أم أبيتم، ال بد أن تحرتموا أحكام وقرارات القضاء 

يف تركيا. وأن تظهروا االحرتام لسيادة القانون.

يقال إن املوقوفني كانوا صحفيني، بالله عليكم وهل الصحفيون معصومون عن ارتكاب الجرائم؟ أال يرتكبون جرائم؟ 

عندما اقتيد 50 صحفيًا للتحقيق عىل خلفية فضيحة تنصت يف بريطانيا وتم إغالق مؤسسة إعالمية، ملاذا مل تقولوا إن 

هناك عملية إلسكات الصحافة وقتها؟ إرسائيل قتلت 16 صحفيًا فقط يف هذا العام، ملاذا صمتم؟ ملاذا مل تدافعوا عن 

الصحفيني الذين طردوا من وظائفهم لعدم كتابتهم أخباًرا لصالح إرسائيل؟ يف مرص، تم اعتقال عرشات الصحافيني مبا 

يف ذلك صحفيون أتراك، وأودعوا السجن. وتعرضوا للعنف. ملاذا مل نسمع صوتكم؟ إنكم تودون الدفاع عن أعضاء يف 

منظامت وقتلة استهدفوا عنارص يف الرشطة والحريات العامة، وتريدون تسميتهم بـ "صحفيني" ، فيام تصمون السمع 

والبرص عاّم يجري داخل االتحاد األورويب، وبلدان أخرى.

 مراسلون بال حدود، ال تبرص إرسائيل

ومن املثري لالهتامم، فقد نرشت منظمة مراسلون بال حدود تقريرًا. وكام هو الحال دامئًا، فقد وضعت تركيا يف مرتبة 

الصدارة. أثار التقرير فضويل، ورغبت باالطالع عىل ما جاء فيه حول إرسائيل. تفحصته، وجدت أن التقرير مل يأت 

بذكر إرسائيل يف أي من أجزائه، ولكن يجب أن نكون منصفني، فقد أورد التقرير اسم فلسطني! حيث يقول إن 7 

صحفيني قتلوا يف فلسطني. سعت تلك الجملة لخلق تصور مفاده أن الفلسطينيني هم من قتل الصحفيني، ومل يذكر 

التقرير وال حتى كلمة واحدة عن إرسائيل.
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تلقينا زيارة من اللجنة الدولية لحامية الصحفيني، رشحت لهم كل يشء برصاحة. جلبت لهم كل الوثائق من وزارة 
العدل، وسمحت لهم باالطالع عليها. وأعربت لهم عن أن أولئك قاموا بقتل عنارص يف الرشطة وحراس قرى، وقد عرث 
يف بيوتهم عىل مواد متفجرة. وأوضحت لهم أن أولئك أعضاء يف منظمة إرهابية، يتسرتون تحت قناع الصحافة، ومتت 
محاكمتهم استناًدا إىل تلك القضايا. هل تعلمون ما كان جوابهم؟ هل من املمكن محاكمتهم مرة أخرى؟ فقلت: "ال، 
هذه القضية قد طويت" . انظروا، ها هي جميع امللفات هنا، هل من املمكن أن تحدث مثل هذه األمور يف بلدانكم؟ 

أو يف أي بلد بأوروبا؟ ملاذا تريدون منا ذلك؟ ما هو املنظور الذي ينظرون من خالله تجاه تركيا؟

 أيها األصدقاء األعزاء،

يا حرسة عىل األيام املاضية بالنسبة إليهم. هناك من يقول إن ما يحدث يؤثر عىل سمعة تركيا يف الساحة الدولية. يف 
الحقيقة، ال يشء يحدث من هذا القبيل. فرتكيا مل تحصل عىل احرتامها يف الساحة الدولية من خالل عناوين الصحف، 
والتقارير الكاذبة، وترصيحات االتحاد األورويب. تركيا، تحظى واقتصادها القوي بكل احرتام. تركيا، تحظى باالحرتام 
من خالل نقلها ألصوات املظلومني. تركيا، تكسب احرتامها من خالل سياساتها الخارجية املنارصة للسالم، واملظلومني، 

والضحايا. تركيا، تستمد احرتامها قبل كل يشء من وجدانها، وتاريخها، وأجدادها، وشعبها، وعلمها.

ُد مسريته من خالل تقارير معدة مسبًقا، ومالحظات غري موضوعية، وترصيحات من أشخاص  نحن لسنا بلًدا تَُحدَّ
منارصين للكيان املوازي.

الغرب كان صامًتا عندما متت مهاجمة مقر رئاسة الوزراء خالل أحداث "غيزي بارك" 

خالل أحداث "غيزي بارك" ، االتحاد األورويب بقي صامتًا عندما متت مهاجمة مقر رئاسة وزراء الجمهورية الرتكية. 
كذلك صمت االتحاد األورويب أثناء املحاولة االنقالبية التي تعرضت لها الحكومة املنتخبة يف 17 – 25 ديسمرب/ كانون 
األول. كام صمتوا إزاء االنقالب العسكري يف مرص، فأين الدميقراطية؟ أين هي الدميقراطية؟ االتحاد األورويب، أنتم 
من تتحدثون عن "الدميقراطية املتقدمة"، ملاذا ال تدافعون عنها؟ ملاذا ال تدافعون عّمن اختاره الشعب دميقراطيًا، 

وتدافعون عن قادة االنقالبات؟ وبنفس الطريق، صمتوا إزاء ما يجري يف أوكرانيا، وسوريا.

إنهم يسدون إلينا وافر النصائح حول سوريا. يف هذا البلد، قتل أكرث من 300 ألف إنسان. وحتى اآلن، استقبلنا مليونًا 
و700 ألف الجئ، هم اآلن تحت رعايتنا. أنفقنا من أجل رعايتهم نحو 5٫5 مليار دوالر. ومل يصلنا حتى اآلن من االتحاد 
األورويب سوى 200 مليون دوالر فقط، فيام وصلنا من مناطق مختلفة من العامل نحو 200 مليون دوالر. عدد طالبي 
اللجوء يف جميع أنحاء أوروبا نحو 130 ألًفا. بداًل من أن تسدوا إلينا وافر النصائح، قّدموا إلينا الدعم يف الخطوات التي 
نتخذها يف هذا الشأن. ماذا يقولون؟ "نهنئكم عىل استضافتكم لالجئني" . جميع الدول األوروبية تقول لنا هذه الكلامت. 
ويضيفون: "بالفعل إنكم تستضيفون هذا العدد الكبري يف بالدكم. زرنا تلك املخيامت. وعايّناها عن قرب. ال يوجد مثل 
هذه املخيامت يف أي مكان من العامل، لقد أنشأتم فعاًل مخيامت رائعة جًدا. إنكم تستضيفون الالجئني يف بيوت مسبقة 
الصنع. إن ما قمتم به فوق أي تقدير" . هذا الكالم جيٌد جيًدا، لكن تعالوا وقدموا شيئًا من املساهمة يف هذا الصدد. إذا 

تعلق األمر باملال، فهو معبودهم. ولكننا، لن نرتك أولئك البرش تحت رحمة القنابل والقصف.
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ترتدد عىل ألسنتهم كوباين، كوباين، كوباين، أليس كذلك؟ ألقوا هناك ذخائر بواسطة الطائرات. أين ذهبت الذخائر؟ 
ذهب جزٌء منها إىل تنظيم "داعش"  اإلرهايب، والجزء اآلخر إىل تنظيم "PYD". يف الواقع هذان التنظيامن إرهابيان. 
كل منهام أسوأ من اآلخر، وال يختلف كل واحد منهام عن اآلخر. أعربنا للواليات املتحدة عن ذلك. فضاًل عن أنه ال 
يوجد مدنيون اآلن داخل كوباين. حيث استقبلنا يف بالدنا من هناك 200 ألف الجئ. يوجد حاليًا هناك نحو 3 آالف 

مقاتل، يقاتلون تنظيم "داعش" .

حسًنا، ملاذا ال تبدون االهتامم بحلب؟ بيت القصيد هناك هي حلب. كوباين ليس لها أهمية اسرتاتيجية، لكنها مهمة لجهة ما.

أقول ألصدقايئ أيًضا. "هل يتم العمل عىل إنشاء كياٍن جديد يف شامل سوريا. أو إنشاء دويلة جديدة هناك؟" ، ألن 
األسد غري مكرتٍث مبا يجري هناك. من املمكن أن يصنعوا كيانًا جديًدا يف املنطقة من خالل الجمع بني الكانتونات 
الثالثة. هذا الوضع يشكل مشكلة لبلدي وتهديًدا أيًضا. ونحن ال نستطيع تجاهل ذلك. حسًنا، ملاذا ال تبدون أي 
اهتامٍم بحلب؟ وهناك نحو 1٫5 مليون شخص يعيشون يف تلك املدينة. إننا منتلك مع سكان تلك املدينة عالقات ال 
تقل أهمية عن نظريتها يف كوباين، كام أن تلك املدينة تحتوي عىل بنية اقتصادية، وثقافية، وحضارية، وتاريخية. ملاذا 
ال تدافعون عن حلب؟ هذا يشكل عالمة استفهام كبرية. نحافظ عىل أعىل درجات رباطة الجأش، لكننا نتخذ خطوات 

من خالل رؤية جميع الحقائق املوجودة عىل األرض.

التاريخ. لقد شاهدتم مناظر  التعذيب يف  انظروا، إن هؤالء مل تصدر من أفواههم كلمة واحدة أمام كربى مزاعم 
التعذيب التي بثت عىل شاشات التلفزيون. هل صدحت أصواتهم؟ مل تصدح. أمل نتابع ما جرى يف معتقل غوانتانامو؟ 
ويف السجون األخرى، تابعنا ما يحدث يف تلك السجون، أليس كذلك؟ لو أن شيئًا من هذا القبيل وقع بأحد السجون 
يف تركيا، أتساءل هنا، هل كانوا سوف يقفون صامتني عىل هذه الحال؟ بالطبع كانوا سيقلبون العامل رأًسا عىل عقب.

 تركيا ليست خادًما يف بالط االتحاد األورويب

أقولها مرة  املوازي.  الكيان  بالدخول إىل جحور  األمور ضدهم، وبدأنا  انقلبت  ألسنهم جميًعا، عندما  حلَّت عقدة 
أخرى، تلك األيام قد ولَّت. فرتكيا ليست خادًما يف بالط االتحاد األورويب. دعوا مصطلحات الخضوع والخنوع والرتاجع 
جانبًا، تركيا أبًدا ليست بلًدا مُتىل عليه سياساته من الخارج. وليس هناك ما يدعو إىل القلق، فإننا لن نخرس شيئًا من 

احرتامنا، وال من قوتنا، وال من منّونا. 

أنا واثق من أن جميع اإلخوة رجال األعامل واملستثمرين املوجودين هنا، مل يفقدوا مثقال ذرة من عزمهم ومثابرتهم. 
وسوف نستمر يف طريقنا بكل التزام. دعوا أولئك الذين يقومون بإعداد تقارير كاذبة، فليستمروا يف إعداد تقاريرهم. 
إن الذين يهاجموننا عرب االفرتاءات واألكاذيب والترصيحات ونقاط االئتامن املنحازة، قد خرسوا مصداقيتهم وسوف 
يخرسون أكرث يف املستقبل. لهذا علينا أن نكون حذرين. وعلينا املسري لغاية العام 2023 عىل وجه التحديد، بكل 

حذر، وصرب، وثبات، ودراية.

مهمتهم هي  إن  أكرب.  والتزامنا وشجاعتنا ستكون  عزمنا  أن  إال  واإلفساد،  واالستنزاف،  التدمري،  سرنى عزمهم عىل 
اعرتاض سبيلنا وإعاقة مسريتنا، يف املقابل مهمتنا هي امليض قدما دون التعرث بعراقيلهم، بل زيادة رسعتنا رغم أنفهم. 



102

هم يناضلون من أجل استعادة "تركيا القدمية "، أما نحن فعلينا أن نعمل بجد أكرب لبناء "تركيا الجديدة". وما ننتظره 
من جميع املؤسسات يف تركيا، وخصوًصا املؤسسات التي تتوجه نحو العامل، بذل مزيد من الجهود خالل هذه املرحلة.

وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا(، ستعمل بشكل دؤوب أكرث للوصول إىل املظلومني. والهالل األحمر سيبذل جهوًدا 
ليكون أكرث نشاطًا. إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" سوف تضمد املزيد من الجروح. ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
الرتيك )يت أر يت(، سوف تخاطب العامل كله. وكالة األناضول لألنباء باتت قاب قوسني أو أدىن لتصبح واحدة من أفضل 
وكاالت أنباء العامل، وسوف تصبح. وكالة األناضول سوف تكون صوت تركيا وجميع املظلومني. وبشكل مامثل، فإن 
رئاسة شؤون أتراك املهجر واملجتمعات ذات القرىب، ومعاهد يونس أمره، والخطوط الجوية الرتكية؛ سوف تطّوف 
العامل رشقًا وغربًا. ولكن وقبل كل هذا وذاك، فإن القطاع الخاص، أي أنتم رجال األعامل، سوف تطوفون العامل كله، 

مذللني جميع العقبات والحدود، بكل حب، وحامسة.

أريد هنا التأكيد عىل حقيقة مهمة؛ كونوا عىل ثقة أن تلك العيون املفتوحة املتجمدة لعرشات اآلالف من الجنود 
يعد وال يحىص  الذين ال  قاميش"  وعيون شهدائنا  اآلن يف "صاري  قرن من  قبل  الربد  الذين سقطوا شهداء جراء 
عددهم، مسلطة علينا وعليكم، و77 مليونًا من أبناء شعبنا، وجميع املظلومني يف العامل ينظرون إليكم وإلينا بكل 
اآلمال. إذا مل ننجح بفعل ما هو متوقٌع مّنا، فسنكون يف موقف مخز أمام شهدائنا أواًل ثم أمام أبناء شعبنا. إذا مل ننجح 
بفعل ما هو متوقٌع مّنا، فسنكون يف موقف محرج أمام من عقد العزم واآلمال عىل تركيا من الضحايا واملظلومني 

والجامهري الصامتة املرتقِّبة.

 أمثال حسن الصباح موجودون يف كل زمان ومكان

ال تنسوا، البيادق ستكون موجودة يف كل زماٍن ومكان، وكذلك الفخاخ. الذين خانوا وطنهم يف األمس متخفني بعباءة 
علامء الدين، سيظهرون أمام بلدهم غًدا مرتدين قناًعا آخر. ال تنسوا، أمثال حسن الصباح موجودون يف كل زمان 
ومكان. وميكرون وميكر الله والله خري املاكرين. إذا كانت لديهم خطط معينة، فالشعب أيًضا لديه خطط بديلة. وقد 
دارت األيام، وانقلبت األمور، وها هم الذين رسموا خططًا لخيانة األمة باألمس ميتثلون اليوم أمام الشعب، فنحن 

طاملا اقتدينا بخطى شهدائنا، ويف ظل قيادة الشعب، فلن يستطيع أحد إيقافنا عن هذه املسرية.

 أيها اإلخوة واألخوات،

بقي أمامنا فقط تسع سنوات لبلوغ الـ 29 من أكتوبر/ ترشين األول 2023. تقدمنا بشكل مستمر عىل أرضية صلبة 
اقتصادنا  التي تَُشن ضد تركيا. تم اختبار  العام  الرأي  العاملية ورغم حمالت توجيه  للغاية رغم األزمة االقتصادية 
عدة مرات خالل 12 عاًما. الحمد لله خرجنا بنجاح من جميع االختبارات. ومؤرشات الصادرات نحو الصعود بشكل 
مضطرد. وإذا انسد باب، فتح املصدرون األتراك أبوابًا مختلفة، باذلني جهوًدا حثيثة يف هذا اإلطار. إنهم يجدون دوًما 

ألنفسهم أسواقًا جديدة بنجاح منقطع النظري.

اآلن، نحن ندخل عام 2015، سيكون عام 2015 بالنسبة لنا عبارة عن حملة جديدة يف الصادرات. وإن شاء الله، 
سوف ننفتح عىل أفريقيا مجدًدا بخطوات رسيعة من جهة، ومن جهة أخرى سوف نركز أكرث عىل أمريكا الجنوبية. 

سنذهب إىل هناك مًعا، إن شاء الله، وسُنجري محادثات هناك تشمل جميع القطاعات.
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ويف قطاع الطاقة، تركيا دخلت السباق يف هذا املجال فبدأت تتسابق يف مضامري مختلفة، عرب االتفاقيات التي أبرمتها، 
واملشاريع التي أطلقتها، واالستثامرات التي نفذتها. كام تعلمون، باألمس، أمري دولة قطر حل ضيًفا علينا. عقدنا معه 
بعض املحادثات، إضافة إىل محادثات مفصلة. أعلن األمري يف مؤمتر صحفي عقده أنه مستعد للتعاون مع تركيا يف 
جميع املجاالت. األمري، أعرب عن رغبته برؤية املقاولني األتراك يف قطر، وخصوًصا يف قطاع البناء والتطوير العمراين، 
وما يتعلق بذلك من شؤون البنية التحتية والفوقية الالزمة، مبناسبة استضافة بالده بطولة كأس العامل 2022. جميع 
ما سبق، إمنا يدل عىل متانة العالقات الثنائية ومضيِّها قدًما نحو األمام. وخالل زيارة بوتني لرتكيا يف األيام األخرية، 
أعرب عن تخليه عن مرشوع "ساوثسرتيم"  )السيل الجنويب( متاًما، ورغبته بتأسيس مرشوع طلب تسميته بـ "السيل 

الرتيك" . جميع ما سبق هو عبارة عن خطوات هامة ميكن اتخاذها خالل السنوات الثالثة املقبلة.

يجب عىل املقاولني يف بالدنا بالتأكيد أن يكونوا حارضين هناك. أريد التأكيد بشكل واضح جًدا، بصفتي رئيًسا للجمهورية، 
أنني ال أستطيع أبًدا تحمل التقليل من شأن قطاع البناء والتطوير العمراين. ألن قطاع البناء والتطوير العمراين يجلب لنا 
مجاالت هامة من ناحية توفري فرص العمل. لكن هذا ال يعني وضع قطاع الصناعة جانبًا أثناء الرتكيز عىل قطاع البناء. ال، 
علينا قيادة القطاعني كأنهام حصانان يعدوان يف مضامر سباق. يجب علينا أن ننجح يف ذلك مًعا. ال ينبغي علينا أبًدا أن 
نركز عىل أحدهام وأن نرتك اآلخر. فالبلد الكبري ال يفكر بهذا األسلوب. البلد الكبري عليه التفكري يف قطاع البناء والتطوير 

العمراين، والتكنولوجيا املتقدمة، والصناعة. سوف ننجح يف جميع تلك املجاالت مًعا.

أريد أن أحذركم هنا، وبشكل خاص، قطاع التمويل. أرجو منكم إعادة النظر مليًا وبعناية أكرب، فيام يتعلق مبسألة 
النظر مجدًدا يف مسألة  الصدد. من فضلكم، أعيدوا  أو بعيد يف هذا  أريد حدوث مشاكل من قريب  القروض. ال 
القروض بأسعار فائدة مرتفعة. ينبغي علينا خفض أسعار الفائدة، يك يتشجع رجال األعامل واملستثمرين ويبارشوا 
العمل باستثامراتهم. بقدر ما تزيد االستثامرات يزداد اإلنتاج وفرص التوظيف والصادرات. وتزداد القدرة التنافسية 

لصادراتنا.

 قطاع التمويل بحاجة للمستثمرين

من يكسب القدر األكرب من املال؟ قطاع التمويل. أما الناشطون يف القطاع الحقيقي، فال يحققون أرباًحا بقدر األرباح 
التي يحققها قطاع التمويل. وعالوة عىل ذلك، فإنهم يحققون تلك األرباح دون تحمل الكثري من العناء. وعليه نحن 
مضطرون ألن نتعاون، ونحن مضطرون لتمهيد الطريق للمستثمرين. وكام أن املستثمرين بحاجة لقطاع التمويل، 
ببعضهام  ملتحامن  إنهام  الحقيقة.  الطرف عن هذه  للمستثمرين، ال ميكننا غض  بحاجة  أيًضا  التمويل  فإن قطاع 
البعض. دامئًا أقول ألصدقايئ: إذا كانت أسعار الفائدة يف أمريكا واليابان والدول الغربية مبستوى 1%، يجب أن تكون 
عندنا أيًضا بنفس املستوى. إن معدالت الفائدة التي هي مبستوى 15 – 17 % لدينا، هي بكلمة واحدة ظلم. لذلك، 
أحد  كان  املجال  لكم: هذا  أقول  ؟".  الوزراء  رئيس  عندما شغلتم منصب  بفعل يشء  تقوموا  مل  "ملاذا  تقولون  قد 

املجاالت التي مل أنجح بها. لكننا ما فتئنا نجري مفاوضات يف هذا الصدد.

قطاعنا الصناعي، ولله الحمد، يضطلع باستثامرات هائلة، رغم أجواء التشاؤم التي تضخها بعض الدوائر. ذلك القطاع 
يضطلع بأكرب استثامرات عرفها يف تاريخه، إنه يحقق أكرب حجم يف مجال االستثامر. كام تعلمون مؤخرًا، افتتحنا يف 
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مدينة "إزميت"  أكرب استثامر صناعي يف تاريخ تركيا، لصالح رشكة مصايف تكرير النفط الرتكية )TÜPRAS(، وبتكلفة 
بلغت 3 مليارات دوالر أمرييك. إن مثل هذه االستثامرات مهمة بالنسبة لنا. ألنها مشجعة، وتدل عىل وجود قفزة 
والبحث  واالبتكار  واملعلوماتية،  الدفاعية،  الصناعات  تطورات جيدة يف مجاالت  البالد تشهد  أن  نوعية. فضاًل عن 

والتطوير، والعالمات التجارية. لذلك، أود أن أقدم شكري لرجال األعامل يف بلدنا.

وكذلك خالل األسبوع املايض، وقعنا يف "كبزة" ، بروتوكواًل لبناء القمر الصناعي ) TÜRKSAT 6A(. وإن شاء الله، 
سيتمكن املهندسون والفنيون والعلامء األتراك من بناء هذا القمر الصناعي الوطني.

كام أن عملية التسوية عىل الصعيد الوطني، التي تلعب دوًرا رئيسيًا يف تعزيز انتعاش االقتصاد، تواصل بالطريقة 
نفسها تقّدمها بعزم نحو األمام. وأعتقد أن أحالم الذين يكتبون سيناريوهات الرصاع قد تبددت وأصيب أصحابها 
الشوارع،  الذين يدعون حاليًا لفوىض  الله، فإن  املوازي قوته. وبإذن  الكيان  بالتوازي مع فقدان  أيًضا،  أمل  بخيبة 
وزعزعة  الفوىض  من  حالة  لخلق  محاولة  يف  الشوارع،  يف  املقاومة  ويرشعون  للغاية  خطرية  بترصيحات  ويدلون 
دعوات  ويوجهون  مسؤولة  غري  سياسات  ينتهجون  الذين  السياسيني  أن  كام  مساعيهم.  يف  ينجحوا  لن  االستقرار، 
للشباب للنزول إىل الشارع، هم يف الواقع يجتهدون إلثبات عمق تحالفهم مع بنسلفانيا، من خالل تشجيع الشباب 
للميل نحو العنف. بإذن الله، سينتهي مرشوع عملية التسوية، الذي هو يف الواقع املرشوع األكرث أهمية عىل الصعيد 
التاريخي والوطني يف إطار أهداف عام 2023. سوف نسري جميًعا، 77 مليون مواطن، نحو املستقبل يف أجواء مفعمة 
باألمان واالستقرار. لن نفقد األمل. ولن نفقد حامسنا يف أي وقت. نجحنا يف املايض، وسننجح مرة أخرى إن شاء الله.

ومن هذا املوقع، أسأل الله تعاىل أن يجعل اجتامع الجمعية العامة ملجلس العالقات االقتصادية الخارجية لعام 2014 
وسيلة خريٍ. وأتقدم بشكري لكم مجدًدا عىل املساهامت التي تقدمونها لرتكيا واالقتصاد الرتيك، بكل كّد وجهد. وأقول 

بارك الله بجهودكم، وسدد خطاكم، وأحييكم جميًعا بكل مودة واحرتام، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح.
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املؤمتر السابع للسفراء – أنقرة يف 6 يناير/ كانون الثاين 2015

أريد منكم الوقوف بثبات يف مواجهة وسائل اإلعالم الغربية

 السادة الوزراء والنواب األكارم، سعادة السفراء، أيها األصدقاء األعزاء، أحييكم بكل حب واحرتام، متمنيًا من الله 
تعاىل، أن يحمل املؤمتر السابع للسفراء، كل الخري لبلدنا وشعبنا، وجميع الدول الشقيقة والصديقة.

كام أجدد شكري اليوم لوزارة الخارجية ملا تبذله من جهود لتنظيم هذا املؤمتر الهام كل عام. لقد أتيحت يل الفرصة 
يف املؤمتر السابق ألن أتحدث إليكم بصفتي رئيًسا للوزراء. أما اليوم، فإين أشعر بالكثري من االرتياح والرضا ألنني 

أتحدث إليكم ألول مرة بصفتي رئيًسا للجمهورية.

أعربت سابًقا، وعشية االنتخابات الرئاسية ومنذ تم اإلعالن عن ترشحي، أين سأكون رئيًسا مختلًفا، وسوف أُتابع عن 
كثب وبشكل نشط جميع القضايا التي تهم شؤون البالد والشعب.

مام ال شك فيه، أن السياسة الخارجية تأيت يف مقدمة هذه املجاالت الرئيسية. ومنذ اللحظة األوىل التي توليت فيها 
الرئاسة يف 28 أغسطس/ آب، أجرينا عدًدا كبريًا من االتصاالت الخارجية. كام استضفنا أيًضا عدًدا كبريًا من  مهام 
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رؤساء الدول والحكومات يف بلدنا. تبادلنا معهم آفاق التشاور. وسنعمل جاهدين عىل تكثيف اتصاالتنا يف عام 2015. 

وأقول إن شاء الله، سوف نسري مًعا نحو أهداف سياساتنا الخارجية، وذلك بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء ووزير 

الخارجية، وبطبيعة الحال، أنتم سفراءنا األعزاء. يف عام 2015، سوف نبذل جهوًدا حثيثة من أجل زيادة فعالية بلدنا، 

الخارجية، واالقتصاد، والحياة االجتامعية من  السياسة  العامل من ناحية، وتنشيط  وثقله، واحرتامه يف جميع أنحاء 

ناحية أخرى.

 أيها األصدقاء األعزاء،

أمثن عاليًا انعقاد أعامل املؤمتر السابع للسفراء يف مدينتي أنقرة وجناق قلعة. ذلك أن مدينتي أنقرة وجناق قلعة، 

تحمالن معاين مهمة، من حيث األحداث التي مررنا بها والتي أدركنا الذكرى املئوية األوىل لها. بدأنا منذ يوليو/ متوز 

من العام املايض بإدراك الذكرى املئوية األوىل للحرب العاملية األوىل، التي تسببت بتغيريات جذرية يف منطقتنا. ويف 

إطار إحياء ذكرى األحداث الكبرية التي وقعت يف سياقات الحرب العاملية األوىل، أحيينا أمس األول ذكرى عملية 

"صاري قاميش"  العسكرية وشهدائها. شارك يف الحفل حوايل 30 ألف شخص، بشيبهم وشبانهم، وهذه االحتفاالت 

تحمل معاين خاصة جًدا.

إن الذكرى املئوية األوىل لنرص "جناق قلعة" تلوح يف األفق. وعليه، آمل بأن تبدأ واعتباًرا من اليوم، أنشطة مختلفة 

تهدف إىل التعريف بنرص "جناق قلعة" بكل أبعاده، وأال تكون تلك الفعاليات حكرًا عىل شهر مارس/ آذار. كام أننا 

سنحيي ذكرى نرص مجيد آخر من انتصارات تاريخنا املرشف، أال وهو نرص " كوت العامرة"، سنحيي ذكرى هذا النرص 

بشكل يليق مبجده وعظمته.

نعلم بأن بعض الدوائر املعروفة ستعمل خالل عام 2015 عىل وضع الذكرى املئوية األوىل ألحداث عام 1915 عىل 

جدول أعاملها. لذلك، فإن عام 2015 ليس عاًما تقام فيه فعاليات إحياء ذكريات تاريخية فحسب، بل هو فرصة أيًضا 

إليجاد فهم أفضل ألحداث معينة، ومناقشتها.

 نحن لسنا شعًبا مهزوًما أبًدا، نحن أمة منترصة

للتاريخ، مستعينني  العام، من أجل إيجاد فهم للحقائق وقراءة دقيقة  ابتداًء من هذا  الجهود،  سوف نبذل أقىص 

بذلك بجميع نوافذ بالدنا املفتوحة إىل الخارج، وجهود جميع أبناء شعبنا وقدراتهم املنترشة يف أصقاع األرض، وجميع 

األدوات املتاحة. أود مرة أخرى التأكيد عىل ما ييل؛ نعم ُهزمت الدولة العثامنية يف الحرب العاملية األوىل، وخرجت 

من الحرب وقد خرست جزًءا من أراضيها، لكن الجمهورية الرتكية بُِنيت عىل انتصار كبري عقب حرب االستقالل التي 

أعقبت الحرب العاملية األوىل.

نحن لسنا أبًدا دولة مهزومة، نحن شعب منترص. إن إحساس كل فرد من أبناء شعبنا ذي الـ 77 مليون نسمة، بهذا 

الشعور، والتمتع بهذه الثقة بالنفس املنبعثة من ذلك اإلحساس، إىل جانب الوعي، هو أمر يف غاية األهمية. لذا ال 

بد من سفرائنا وممثلينا يف كافة أرجاء العامل، العمل والتقدم نحو األمام متسلحني بهذا الشعور، وهذه الثقة بالنفس.
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أنتم سفراء دولة كبرية بتاريخها وثقافتها وحضارتها العظيمة، خاصة بنضالها الوطني يف سبيل االستقالل والنرص الذي 
تحقق بعده. ال أحد منا اليوم يرزح تحت عبء اتفاقية مودروس أو معاهدة سيفر. اتفاقية مودروس هي اتفاقية تم 

التوصل إليها من قبل الدولة العثامنية. أما معاهدة سيفر فهي معاهدة مزقتها الجمهورية لحظة تأسيسها.

علينا جميًعا أن نرى كل ذلك. هناك من أراد استخدام هزمية الدولة العثامنية، طيلة املئة سنة املاضية، كورقة ضغط 
عىل جميع أفراد الجمهورية الرتكية ومؤسساتها. أرادوا كرس ثقتنا. قالوا لنا "أنتم ال متلكون القدرة"، "أنتم غري قادرين 
عىل النجاح" ، "نحن نخط لكم االتجاه، ونرسم لكم الحدود، ونحدد لكم املهام والواجبات" . لألسف، هناك أشخاص 
الرغبة يف االنقياد والرضوخ من قلوبهم، وتبنوا مشاعر الهزمية بشغف، ووقعوا يف  يف الداخل مل يتمكنوا من نزع 
أرسها، وطبقوا تلك اإلمالءات حرفيًا وقبلوا القيام بالدور املوكل إليهم. ولألسف أرادوا من الشعب السري خلفهم يف 
هذا االتجاه. الحمد لله رب العاملني، فإن هذا الشعب األيب، رفض قبول هذا الدور عىل نفسه وعىل تركيا. مل يقبل 
أن يكون أسريًا لذلك النهج واالتجاه. حاليًا وبفضل اإلصالحات التي نجريها، واالقتصاد املتنامي، والسياسة الخارجية 
النشطة والشجاعة التي نسري عىل نهجها، نحن منزق الخطوات االنقالبية واأللبسة الضيقة التي حيَكت لرتكيا وشعبها، 

عرب السنوات املئة املاضية، ونتخلص من األغالل والقيود، واحًدا تلو اآلخر.

األحداث التي شهدناها خالل السنوات األخرية املاضية مل تكن وليدة الصدفة عىل اإلطالق. كام أن املصاعب التي 
بالداخل  صلة  ذات  وديناميكيات  سياقات  من  نابعة  أحداث  وليدة  أبًدا  تكن  مل  األخرية،  السنوات  خالل  عشناها 
الرتيك. إن أحداثًا مثل اإلرهاب االنفصايل، وغيزي بارك، واملحاولة االنقالبية التي حدثت يف 17-25 ديسمرب/ كانون 
األول، واملحاوالت األخرى، هي أحداث تم التخطيط لها من أجل وضع مسارات محددة للسياسات الرتكية، ونفذتها 
بيادق يف الداخل والخارج. أنتم تدركون ذلك جيًدا. حسًنا، ما الذي نفعله أو ما الذي يجب علينا القيام به؟ هذا هو 
بيت القصيد. إن الهدف الوحيد من كل هذه األحداث، هو إعادة تركيا إىل الحظرية القدمية، إىل السيطرة، والتبعية، 
وزعزعة الثقة بالنفس. وجميع تلك السيناريوهات قد كتبت واألالعيب قد حيكت من أجل عودة تركيا إىل حلقة 
مفرغة، يسودها اقتصاد هش، ودميقراطية غري قابلة للتطور، ومشاكل غري قابلة للحل، من أجل عودة تركيا إىل دائرة 

فاسدة تفقد فيها باستمرار جميع طاقاتها املختزنة.

تكلفة املحاولة االنقالبية التي جرت يف 17-25 ديسمرب/ كانون األول وصلت لـ 120 مليار دوالر

أود فقط أن أرضب مثاال، املحاولة االنقالبية التي شهدتها تركيا يف فرتة 17- 25 ديسمرب/ كانون األول، تم إنشاؤها عىل 
افرتاءات فساد. إن أكرث الحسابات تواضًعا، تشري إىل أن تكلفة املحاولة االنقالبية عىل تركيا بلغت 120 مليار دوالر. 
ولو أنهم نجحوا يف مبتغاهم آنذاك، ومتكنوا من تحويل رئيس الوزراء، إىل رئيس وزراء سابق، لكانت تلك التكلفة 
بلغت أضعاف ذلك الرقم. ألنهم وقتها كانوا سيعيدون تأسيس تركيا القدمية، التي يشتاقون لعودتها، يريدون عودة 
أعباء التضخم، واالنكامش االقتصادي، وتراجع الصادرات، إىل تركيا وشعبها مرة أخرى، لتعود تركيا ذلك البلد الذي 

تتضاعف فيه ثروات لوبيات الفوائد والدماء واملعارك.

إن الذين فشلوا يف املحاولة االنقالبية التي وقعت يف 17- 25 ديسمرب/ كانون األول، يحاولون إجراء عمليات جديدة 
يائسة. العملية التي يحاولون حياكتها من خالل أربعة وزراء سابقني؛ ما هي إال عملية يائسة إلنعاش محاولة 17- 25 
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ديسمرب/ كانون األول االنقالبية. مل ينجحوا يف املحاولة االنقالبية، إال أنهم يتساءلون اآلن "هل نستطيع النجاح يف 
إنعاش تلك املحاولة مجدًدا هنا؟". عندما كنت رئيًسا للوزراء. وعندما أرص الحاملون بعودة "تركيا القدمية" عىل إنشاء 
"لجنة تحقيق برملانية"، جلسنا مع أصدقائنا للتشاور. وقررنا إنشاء تلك اللجنة. مل نحاول أبًدا تفادي إنشاء مثل تلك 
اللجنة. لقد أنشأنا تلك اللجنة. بدأت اللجنة مبزاولة أعاملها مبجرد تأسيسها. وأخريًا اتخذت قرارها يف األمس. اتخذت 
قرارها بعد عمل دؤوب، اطلعت خالله عىل تقارير الخرباء يف هذا الصدد. قرار اللجنة هذا، وبطبيعة الحال، هو قرار 

أويل. ذلك أن الربملان، والجمعية العامة، سوف يقودان املرحلة املقبلة. وسوف تتخذ قرارات نهائية يف هذا الصدد.

لكن هل هدفهم هو اللجنة؟ ال فالهدف يشء آخر. إنهم يبذلون الجهد من أجل "الحصول عىل يشء ما من خالل 
هذه العملية" . أنا واثق من أن الربملان، سيتخذ قراره العادل والنهايئ استناًدا إىل نتائج قرار لجنة التحقيق. وهكذا، 
لن تكون تركيا ذلك البلد الذي يرضخ أمام اإلشاعات وعمليات العرقلة من أجل تحويل املسار إىل اتجاهات أخرى. 
وهذا الربملان سوف يثبت ذلك. إن مزاعم 17 - 25 ديسمرب/ كانون األول، تم الحكم عليها فعليًا من قبل الشعب يف 
انتخابات 30 مارس/ آذار، ومن ثم 10 أغسطس/ آب. الشعب وضع حكمه وقراره يف صناديق االقرتاع. واألهم من 
ذلك، أن مزاعم 17- 25 ديسمرب/ كانون األول، تم التحقيق فيها ومحاكمتها من قبل محكمة مستقلة والحكم الصادر 
أجهض جميع األالعيب التي متت حياكتها لهذا البلد. واآلن أمتنى أال يتم منح املجال لحياكة أالعيب أخرى، تحاول 

بعض الدوائر داخل القضاء القيام بها، بهدف إعادة صياغة البنية السياسية وفق أهوائها.

 ال ينبغي عىل املؤسسات غري السياسية التدخل يف السياسة

للسياسة،  وضمنت  السياسة،  عىل  الوصاية  ومؤسسات  لنظم  حًدا  املاضية،   12 الـ  السنوات  خالل  تركيا،  وضعت 
واملؤسسات غري السياسية، العودة إىل وظائفها األساسية. ال ميكن الرتاجع عن هذا النهج من اآلن فصاعًدا. كام ال 
ميكن غض النظر عن قيام مؤسسات من خارج املؤسسات السياسية، وقوى غري سياسية، بتهديد وابتزاز وترهيب 
السياسة والضغط عليها وتخويفها. إن عملية "بناء تركيا الجديدة"، سوف تسري إىل األمام بزخم كبري يضمن تطبيع 

جميع املؤسسات يف بالدنا بشكل ال رجعة فيه.

 سعادة السفراء األعزاء،

العامل كله. كام  أمام  أثبتت عظمتها  التجارب واملصاعب، رباطة جأش وحنكة  ثبات، وأمام كل  تركيا بكل  أظهرت 
تحطمت جميع العمليات والحمالت التي تستهدف تركيا أمام قوة هذا الشعب، وسوف تواصل التحطم أمام هذه 
العزمية. ينبغي علينا، ومن خالل التغلب عىل املشاكل القامئة ومواصلة املشاريع التي تم إطالقها، تركيز طاقاتنا من 
أجل بناء اقتصاد راسخ، وسياسة خارجية متينة، ومجتمع قوي ومرفه، بداًل من الخوض يف مشاكل داخلية مصطنعة. 
العمليات  جميع  تجاه  والحيطة  الحذر  درجات  أعىل  توخي  سفرائنا  عىل  فيها  ينبغي  مبرحلة  منر  إننا  الواقع،  يف 

والحمالت التي تستهدف تركيا.

هناك حمالت ممنهجة لتوجيه الرأي العام، تشن ضد تركيا، خصوًصا يف الغرب، ووسائل اإلعالم وبعض الدوائر األخرى. 
إن تركيز وسائل اإلعالم الغربية عىل األحداث الجارية يف تركيا، ونرشها عدًدا كبريًا من األخبار والتعليقات، إضافة 
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إىل ما تتضمنه من جهود مبذولة لتصوير تركيا عىل أنها بلٌد مل يأخذ نصيبه من الدميقراطية، يسرتعي انتباهنا بشكل 
إلينا، ونحن  ليسوا صادقني، يجلسون معنا، ويتحدثون  إنهم  ملفقة.  بل وحتى  نرى وجوًدا ألخبار متحيزة،  الفت. 
نعطيهم األجوبة الالزمة، ونبني لهم كل يشء من خالل الوثائق، ورغم كل هذا، يفعلون ما يشاؤون. ملاذا؟ ألنهم غري 
صادقني وغري مخلصني. ولهذا السبب أريد أن أطلب من سفرائنا األعزاء، الوقوف بشموخ وحزم أمام هؤالء. عليكم 
أن تلقوا تلك األخبار امللفقة التي تنسج وقائعها يف مخيالت وسائل اإلعالم الغربية، يف وجوههم. سيام أن كل واحد 
منكم هو ممثل للشعب الرتيك ذي الـ 77 مليونًا. أنتم أصحاب رسالة. يجب أال تتنازلوا قيد أمنلة يف هذا الصدد، ألن 

هذا مهم جًدا بالنسبة لنا.

 عليكم وأد مكائد الحشاشني

نحن نراقب أنشطة مجموعة من الحشاشني، يف الربملانات الغربية، ونلحظ قيامهم بأنشطة تستند إىل أخبار ملفقة 
ومكائد. من سوف يئد تلك األنشطة؟ أنتم من سوف يئدها. أرسلوا لنا املعلومات والوثائق الالزمة يف هذا الصدد. 
ونحن سنبحث بها مليًا. سنتحدث عنها بغض النظر عّمن يقف وراءها. ال ميكننا العودة خطوة إىل الوراء يف هذا 

السياق. سنواصل مالحقتهم يف كل مكان.

إن هذا الشعب ميلك مسؤولية قادمة من أعامق التاريخ، وقوة أيًضا، ال ميكننا وضع هذه األمور جانبًا. ال يستطيع 
أحد أن يحدد لنا أجندتنا. نحن اليوم يف مكانة تسمح لنا بصياغة وتحديد جدول األعامل العاملي.

إن التنظيم املوازي الذي مني بهزمية كبرية يف تركيا، لذلك، فهو يبحث اآلن عن أسياد جدد ليستأجروه، ويحاول أن 
يربهن عن مدى خيانته للبالد والشعب من خالل تنفيذ حمالٍت ضدهام يف وسائل اإلعالم الدولية. نحن نعلم أيًضا 
كيف وكم يدفع من املال وملن. كام نعرف حجم طاوالت الطعام الخاصة التي يقيمها يف سبيل ذلك. ما هو السبب 
الحقيقي وراء كل تلك األفعال؟ السبب هو حشد التأييد ألنفسهم، والقيام بأنشطة اللويب. لكننا أقوى منهم. اآلن، 
لذا فإن هذا التنظيم املوازي الذي عمل عىل التسلل إىل وثيقة السياسة الوطنية سوف يتبوأ املكانة التي يستحقها يف 
العامل. مجلس األمن القومي اتخذ قراًرا حول هذا املوضوع. والحكومة صادقت عىل القرار يف مجلس الوزراء. واآلن 

سوف يأخذ املكانة التي يستحقها ضمن وثيقة السياسة الوطنية للعام 2015.

من الواضح، أن عىل سفرائنا وجميع املوظفني يف السفارات، بذل جهوٍد أكرب من أجل توضيح الحقائق وإيصال صوتها. 
سيام أنه يراد تشويه صورة تركيا من خالل حرية الصحافة، واألحداث اإلرهابية، والتدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب، 

واملنظامت اإلرهابية املوجودة يف سوريا والعراق.

ها هي األحداث تظهر لنا أحداثًا جديدة متعلقة مبجموعة "التحشية الصوفية" ، وقد بدأنا بعمليات خاصة يف هذا 
الصدد. مبارشة بدؤوا بحرف األحداث. إىل أين؟ إىل حرية الصحافة. إنها ليست حرية صحافة. فحرية الصحافة يف 
تركيا متقدمة بفارق كبري عىل الغرب. إذا أردتم أن تعرفوا مدى حرية الصحافة هناك، اذهبوا وتهجموا عىل رئيس 
الدولة أو رئيس الوزراء. لن تتمكنوا من فعل ذلك. لن تتمكنوا من القيام بذلك يف أملانيا، وفرنسا. وال يف الواليات 

املتحدة، وروسيا. إنكم تعلمون هذه الحقائق كام أعلمها. لذلك عليكم وضع تلك الحقائق أمامهم.
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 ال ميكنهم املحافظة عىل عاداتهم القدمية والتلويح باإلصبع يف وجه تركيا

يحاولون  بالدهم،  التي تشهدها  املتصاعدة  والتهديدات  والضغوط  الخطرية  االنتهاكات  رؤية  يريدون  ال  الذين  إن 
التخفيف من روعهم عن طريق مهاجمة تركيا. لكننا لن نرضخ أمام أي منهم. أشري هنا مرة أخرى: تركيا ليست بلًدا 
األوامر. عليهم من اآلن فصاعًدا  باألصابع وإصدار  التلويح  اتهامه من قبل أشخاص متغطرسني تعودوا عىل  ميكن 
التخيل عن هذه العادات. عليهم أن يدركوا بأن التي أمامهم اآلن هي "تركيا الجديدة"  باقتصادها، ودميقراطيتها، 

وسياستها الخارجية.

فيه  نتأخر مبا  لقد جعلونا  تركيا.  تجاه  النظر يف سياساته  إعادة  الخصوص،  األورويب عىل وجه  االتحاد  ينبغي عىل 
نراهم،  للغاية،  أمام أخطاٍر وتهديداٍت جدية  االتحاد األورويب حاليًا  الوقت. يف حني يقف  الكفاية، وجعلونا نهدر 

يسعون إلعطاء دروس لرتكيا، بداًل من رؤية واقعهم ووضع حلول ملشاكلهم.

وصلت النشاطات العنرصية والتمييزية التي تستهدف املسلمني خصوًصا يف أوروبا، إىل نقطة ال ميكن إخفاؤها. هل 
تحتوي مكتسبات االتحاد األورويب تلك النقاط؟ أال تحتاج تلك النقاط إىل معالجة؟ يُستهدف املسلمون ومساجدهم يف 
كل يوم من خالل اعتداءاٍت جبانة. املنظامت العنرصية لألسف، تكتسب مزيًدا من التعاطف، بفضل بعض املجتمعات 
الغربية. اإلسالموفوبيا التي لفتنا االنتباه إليها بشكل مستمر، وحذرنا من أجل أخذ تدابري ملنع انتشارها، باتت تشكل 
تهديًدا خطريًا يف أوروبا. أنتم تعرفون ماذا فعل هؤالء للغجر. إذا مل يتم تناول هذه املسائل اليوم عىل محمل الجد، وإذا 

استحكمت الشعوبية عىل السياسيني األوروبيني، فسوف تصبح قيم االتحاد االورويب وأوروبا قضية تنبغي مناقشتها.

 أيها األصدقاء األعزاء،

إن األحداث الجارية تكشف يوًما بعد آخر صحة املواقف الرتكية إزاء موضوع سوريا، لكنهم ال يرضون قول ذلك. 
لقد قلنا مراًرا لحلفائنا الغربيني، عدم إمكانية حل األزمة السورية من خالل تأطريها بتنظيم "داعش"  وعني العرب، 
مشددين عىل أن أصل املشكلة يكمن يف الظلم واالنتهاكات املامرسة من قبل نظام األسد، وأن داعش ميكن النظر 
إليه عىل أنه نتيجة لذلك. فتنظيم "داعش"  الذي هو نتاج النظام، دخل يف تفاعالت السياسات الطائفية والتقسيمية 
والتمييزية التي يكابد العراق بفعلها منذ سنوات، وبرز باعتباره مصدَر تهديٍد خطري. وبطبيعة الحال، ال ميكن إغفال 
دور املواقف املرتددة للمجتمع الدويل يف تفاقم األزمات ووصولها إىل الوضع الحايل. وبعبارة أخرى، فإن حراك األمم 

املتحدة عىل هذا الصعيد كان غري كاٍف.

ألقى األمني العام السابق لحلف الناتو راسموسن، خطابًا يف غازي عنتاب. قال فيه "إن حل هذا األمر ال يتم من خالل 
عمليات جوية وحسب، بل مثة حاجة لعمليات برية" . نحن ما فتئنا نقول ذلك منذ البداية. قلنا إنه "يصعب الحصول 
عىل نتيجة دون إجراء عمليات برية" . وقلنا خالل لقاء مع رئيس الواليات املتحدة بشأن عني العرب: "ملاذا كوباين، 
عني العرب؟ هل لهذا املكان أهمية اسرتاتيجية بالنسبة لكم؟" . هل تعلمون ماذا قال؟ "إذا مل نرسل تعزيزات ذخرية 
إىل هناك، فسوف تسقط كوباين خالل يومني" . لقد مر شهران، فهل سقطت؟ فضاًل عن أن الذخائر التي أرسلوها 

ذهب جزء منها لتنظيم داعش، والجزء اآلخر للمقاتلني هناك. ماذا حدث؟ العملية ال تزال مستمرة.
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 يجب أن نسعى إلنهاء الضغط عىل فلسطني

خالل زيارة إىل فرنسا، قلنا للرئيس أوالند، "املوقع االسرتاتيجي ليس هنا، بل حلب هي املوقع االسرتاتيجي. هل لديكم 

خطة حول حلب؟" . يف اليوم التايل، نرشت مجلة فابيوس مقالة، أوضحت فيها أهمية حلب ولقد القت تلك املقالة أصداَء 

جيدة. علينا أن نكون واقعيني. ولكن عندما تكون هناك حسابات أخرى حول املنطقة وقتئذ هناك حاجة إىل التفكري 

مليًا وبشكل أكرب. سيام وأن مثة حسابات مختلفة حول كوباين، وعفرين، والقامشيل. هذا هو االسرتاتيجي بالنسبة لهم.

بطبيعة الحال، لن تنطيل تلك األمور عىل تركيا. وعليه فإننا سنفعل ما يتعني علينا القيام به. ملاذا؟ ألن طول حدودنا 

مع سوريا 950 كلم، وهو أمر يتعني علينا النظر به. إن حساسية تركيا تجاه تلك املنطقة مسألة مهمة. لكن ما هي 

حساسيتكم تجاه تلك املنطقة؟ هناك النفط يف العراق، نفهم هذا. لكن ماذا عن سوريا؟ إنهم يسعون إلنشاء كيان 

ما هناك. لذا يتعني عىل جميع أصدقايئ السفراء العمل وفق هذه الحساسية. إن هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة.

الحريات  انتهاك  األمثلة خطورة يف سياق  أكرث  عام 2014،  القدس  مدينة  آخر. شهدت  إىل موضوع  أتطرق  سوف 

الدينية واالستخفاف بها حول العامل، حيث واصلت إرسائيل، زيادة سياساتها العدوانية تجاه القدس والحرم الرشيف 

بشأن  نظرنا  وجهات  تتضمن  برسالة  الدويل  األمن  مجلس  إىل  بعثنا  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض  وعموم  خاصة، 

الحقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيني وحامية القدس، دعوناه من خاللها إىل التحرك وفًقا ملبدأ حامية 

السلم واألمن الدوليني. سنواصل بذل الجهود يف هذه املرحلة، وسوف نستمر يف الفرتة املقبلة. وسوف نستمر أيًضا 

بالسعي إلنهاء السياسات التمييزية والضغط عىل فلسطني. كام نعترب التطورات املتعلقة باالعرتاف بفلسطني كدولة 

يف برملانات دول مختلفة، أنها خطوة يف االتجاه الصحيح. ونأمل أن تأخذ فلسطني املكانة التي تستحقها يف الساحة 

الدولية، دون فقدان املزيد من الوقت.

 أرمينيا، تقرأ األحداث التاريخية من جانب واحد

أيها السفراء األفاضل، 

رغم كل اإلرادة التي أظهرناها تجاه تطبيع عالقاتنا مع أرمينيا، إال أن األخرية فضلت إهدار طاقاتها بالرتكيز عىل 

ما يسمى بقضية "اإلبادة الجامعية" ، ومواصلة قراءة األحداث التاريخية من جانب واحد، وتسييس تلك املسائل، 

وفرض ذكراها ووجهة نظرها. أعرف أن وزارة الخارجية واملؤسسات املعنية، تنسق وتبذل جهوًدا مكثفة ومتعمقة يف 

هذا الصدد. إىل ذلك، أرى أن اللقاءات املتعلقة بتبادل الرؤى حول الحراك الواجب إجراؤه فيام يتعلق بهذه املسألة، 

خالل العام 2015، شغلت مكانة هامة يف مؤمتر السفراء. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنني واثق من أن وزارة الخارجية 

وبالتنسيق مع جميع املؤسسات ذات الصلة، سوف تتصدى خالل عام 2015، لتلك املزاعم بشكل نشيط للغاية.

 سعادة السفراء،

إننا نشعر بالقلق جراء استمرار النزاع يف ليبيا، واألرضار التي تسببها الهجامت الجوية عىل املدنيني والبنى التحتية، 

وعدم ابتداء عملية الحوار السيايس بني األطراف. قرار املحكمة العليا يف ليبيا إزاء إلغاء االنتخابات أوجدت وضًعا 
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د لألسف، األزمة  جديًدا يف ليبيا. كام أن تردد وبطء استجابة املجتمع الدويل يف أخذ نتائج ذلك القرار يف االعتبار، عقَّ
الحالية. إن السبيل الوحيد للخروج من األزمة يف ليبيا، مير من خالل حوار سيايس شامل ومصالحة وطنية. وعليه، 

ينبغي عىل املجتمع الدويل ترك النقاشات حول الرشعية جانبًا، وبذل الجهود إلقامة وقف إطالق النار.

كام أود اإلشارة هنا إىل أن عدم التدخل الخارجي يف ليبيا، يحمل أهمية قصوى من ناحية نجاح الجهود الرامية إىل 
حل املشكلة.

 أيها األصدقاء األعزاء،

بشعبنا  تليق  العامة  وقنصلياتنا  سفاراتنا  أبنية  لجعل  الجهود  أقىص  نبذل  فإننا  متابعتكم،  من خالل  تعلمون  كام 
ودولتنا وتتالءم مع أوضاع العمل الخدمي.

الدول  لعائالتكم وشعوب  تحيايت  نقل  منكم  راجيًا  للسفراء،  السابع  للمؤمتر  النجاح  كل  أخرى  مرة  أمتنى  وختاًما، 
الصديقة والشقيقة التي تؤدون فيها مهامكم. أقدم لكم املحبة واالحرتام إضافة إىل متنيايت بالنجاح يف مهامكم.
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قمة أسواق الطاقة – أنقرة يف 20 يناير/ كانون الثاين 2015

نحن ملتزمون بتطوير بالدنا يف مجال الطاقة النووية
 

املشاركون األعزاء، والضيوف الكرام، السيدات والسادة، أقدم لكم تحيايت القلبية، وأمتنى من الله تعاىل أن تحمل قمة 
أسواق الطاقة التي تنظمها جمعية خرباء الطاقة برعاية هيئة تنظيم أسواق الطاقة، كل الخري لبلدنا ولهذا القطاع. 

كام أقدم شكري لكل من ساهم يف عقد هذا االجتامع، وساهم أيًضا يف إثرائه باألفكار والخربات.

أيها األصدقاء األعزاء،

إن الطاقة، هي من أهم العنارص التي متيز الفرتة الحرجة التي متر بها تركيا، وهي أحد املوضوعات واألهداف املهمة 
التي تستوجب البحث والنقاش. كام تعلمون، إن تركيا ليست دولة ذات موارد طبيعية غنية. ولألسف نحن منلك 
لنا جميع  موارد نفط وغاز طبيعي محدودة للغاية. وال ميكننا القضاء عىل اعتامدنا عىل الطاقة األجنبية حتى لو فعَّ

مصادر الطاقة األخرى.

يف املقابل، فإن بلدنا ميتلك ميزة أساسية يف مجال الطاقة لكونه جرًسا ميكن أن يربط بني املناطق الغنية مبوارد الطاقة 
والدول املتقدمة التي تحتاج إليها. أي أن بلدنا هو نقطة عبور. ثم إن أهمية توفري إمدادات الطاقة بشكل آمن 

ومستقر وبتكلفة اقتصادية، ال تقل أبًدا من الناحية االسرتاتيجية عن امتالك هذه املوارد.
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التي  الهجامت واملشاكل  التي تقف وراء جميع  والعوامل  األسباب  الطاقة، كانت من أهم  فإن  وكام هو مالحظ، 

تعرضت لها بالدنا يف السنوات األخرية. انظروا إىل التنصت عىل املكاملات الهاتفية لوزير الطاقة لدينا، ومتريرها لجهة 

ما، مل يكن من باب العبث. يجب علينا التوقف للتفكري مليًا عند هذه النقطة. إن التنصت عىل املكاملات الهاتفية 

التي تتضمن تفاصيل بشأن سياسات الطاقة الرتكية، وبثها عىل املأل من خالل وسائل اإلعالم، ال ميكن اعتباره موضوًعا 

ميكن أن يندرج يف إطار الجهود الصحفية. يف الواقع، نحن نالحظ أن الذين يريدون محارصة تركيا اقتصاديًا، مييلون 

نحو رجال أعامل بلدنا الذين يستثمرون يف مجال التمويل والبناء إضافة إىل املستثمرين يف مجال قطاع الطاقة. كام 

أن الدعوات التي أطلقت لوقف عجلة االقتصاد خالل أحداث "غيزي بارك" ، والقرائن ذات الصلة، أظهرت بجالء أن 

القضية مل تكن يف الواقع قطع بضعة أشجار، بل أن وراء األكمة أمورا مختلفًة جًدا. وباملثل، فإن استهداف مجموعة 

من األسامء والرشكات خالل املحاولة االنقالبية التي وقعت يف 17- 25 ديسمرب/ كانون األول، أماط اللثام عن النية 

الحقيقية التي تقف وراء تلك املحاولة.

 مشاريع الطاقة التي ننفذها تزعج البعض

نحن نعرف جيًدا ملاذا هم منزعجون من مشاريع مثل "TANAP" )خط أنابيب نقل الغاز األذري إىل أوروبا عرب 

من  وغريها  النووية،  للطاقة  و"سينوب"  قويو"  "آق  ومحطات  جيهان،  ميناء  عرب  العراق  نفط شامل  وبيع  تركيا(، 

التي وقعت  الواضح جًدا، وجود مآرب مامثلة وراء بعض األعامل االستفزازية  أنه كان من  الطاقة. حتى  مشاريع 

إلجهاض عملية السالم الداخيل. ألتمس من الجميع عذًرا، أقول بشكل واضح وجيل: تركيا مستمرة بالنمو والتقدم 

خطوة بخطوة نحو األمام يف مجاالت الدميقراطية واالقتصاد، حتى بلوغ أهدافها التي رسمتها لعام 2023. وعدنا 77 

مليونًا من شعبنا. وعالوة عىل ذلك، فإننا نشعر باملسؤولية تجاه ماليني اإلخوة الذين عقدوا علينا اآلمال يف منطقة 

واسعة متتد من البلقان إىل أفريقيا.

لقد ولت تلك األيام التي كان ميكن فيها إخراج تركيا عن مسارها من خالل التالعب بـ 3 – 5 مليارات من الدوالرات، 

أو خلق أزمات سياسية مصطنعة، أو تفجري 3-5 قنابل. يف ذلك الوقت كانت هناك "تركيا القدمية" . أما اليوم ولله 

الحمد، مل تعد تلك املحاوالت تنطيل علينا وعىل أبناء شعبنا.

يف تركيا الجديدة الجهة واحدة، وصاحب القرار الفصل هو الشعب، وإرادته. كل جهد خارج ذلك سيكون غري مجدي. 

لقد تكشفت خفايا محاولة 17-25 ديسمرب/ كانون األول االنقالبية وأحداث "غيزي بارك" . كام أن هناك الكثري من 

الخفايا التي سوف تتكشف عاجاًل أم آجاًل.

نقوم بإجراء كل ما ينبغي حيال ذلك، وسنواصل اتخاذ اإلجراءات الالزمة. نحن عىل دراية باللعبة التي يجري تدبريها 

اليوم يف "جيزرة" ، ونتخذ االحتياطات الالزمة يف هذا اإلطار. هل ميكنكم أن تتخيلوا؟ هل ترون كيف أن أشخاًصا 

يرتدون مالبس رسمية هي ملك لهذه الدولة، ويستقلون عرباٍت مدرعة هي أيًضا لهذه الدولة، يضعون قنبلة عىل 

جانب الطريق؟ وبنفس الطريقة، ولله الحمد، يراهم موظف آخر من هذه الدولة، ويقوم بإلقاء القبض عليهم يف 

الحال. لقد متكنا اآلن من الوصول إىل جحورهم.
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نحن عىل دراية تامة بالدوافع واألهداف التي تقف وراء الجهود املبذولة لربط بلدنا باإلرهاب أمام الساحة الدولية. 
كام أننا نالحظ بشكل جيد للغاية، أي األوساط تعقد تحالفاٍت يف الداخل والخارج، من أجل حرف تركيا عن مسارها، 
وثنيها عن تحقيق أهدافها. ونرى بشكل جيد جًدا، جميع األواين وما ينضح فيها، وكل املراجل وما يغيل فيها من فنت، 

ونرى كل من يحمل الحطب ليزيد من أتونها، والتفاصيل املتعلقة بهذه األمور.

نحن يف رئاسة الجمهورية، والحكومة، واملؤسسات املعنية، نعمل بتعاون وانسجام، عىل متابعة كل هذه التفاصيل، وتقييمها، 
وتحديد السياسات الخاصة بها، وتنفيذها خطوة بخطوة. أود هنا أن أؤكد عىل نقطة مهمة: تذكروا، لكل شخص حسابات 
معينة، ولله أيًضا حسابه. حساب الله فوق كل الحسابات. وسوف نتغلب عىل هذه املشاكل بفضل فراسة شعبنا ودراية 

حكومتنا، وأنا واثق من أننا سوف نواصل السري بكل التزام نحو األمام حتى بلوغ أهدافنا املنشودة للعام 2023.

هناك ظلم كبري يف مجال استخدام الطاقة حول العامل

أيها األصدقاء األعزاء،

لألسف، إن الطاقة، هي واحدة من املقدرات الحضارية التي تفرز ظلاًم يخيم عىل مستوى العامل. يعيش اليوم نحو 
1٫3 مليار شخص يف هذا العامل، محرومني من الطاقة الكهربائية. يبلغ إجاميل استهالك الطاقة الكهربائية يف القارة 
األفريقية التي يعيش بها نحو 800 مليون شخص، بقدر استهالك مدينة واحدة يف الواليات املتحدة، نيويورك. ينبغي 
إعطاء األولوية للبلدان الألقل منوا يف استثامرات الطاقة، إلزالة الفقر ورفع الظلم الواقع يف مجال الطاقة يف عاملنا. 
نحن بحاجة ألن تكون الرشكات واملنظامت الدولية أكرث حساسية تجاه هذه القضية. كام تعلمون، فإن وزير الطاقة 
الرتيك يرتأس منذ مّدة فرتة الرئاسة الدورية لوكالة الطاقة الدولية. ويف الشهر املايض، تولت تركيا رئاسة مجموعة 
نجري  السياق،  املقبل. ويف هذا  الثاين  نوفمرب/ ترشين  أنطاليا خالل  يف  اجتامًعا  الله  شاء  إن  نعقد  20. سوف  الـ 
الطاقة، عىل جدول األعامل  املنطقة مبا يف ذلك موضوع فقر  استعدادات متعددة األوجه من أجل وضع مشاكل 
العاملي، من خالل الجمع بني هذه اإلمكانيات، جنبا إىل جنب مع غريها من املسائل. إىل ذلك، سيتم عقد اجتامع 
لوزراء الطاقة يف الفرتة املقبلة وإقامة نشاطات دولية مختلفة. وباملثل، نود تقييم ممرات الطاقة بني الرشق والغرب 

وبني الشامل والجنوب، والتي نوجد نحن يف مركزها، بشكل أكرث فعالية وأكرث نشاطًا.

خطونا خطوات هامة عىل صعيد أن نصبح جرًسا يصل بني منطقتي الرشق األوسط وقزوين اللتني تحتضنان الكثري 
من موارد الطاقة وبني العامل، وسوف نستمر يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

إننا نواصل بذل جميع أنواع الجهود من أجل تحويل القدرات التي يتم الحصول عليها من موارد الطاقة، لتكون موارد 
تحقق السالم واالزدهار بداًل من أن تكون موارد للرصاع والدمار. كام نبذل جميع الجهود للعب دور بّناء ورائد يف 
هذا الصدد، من خالل حشد كل اإلمكانيات الدبلوماسية، وأوارص التاريخ والجغرافيا. إننا نضع كل ذلك بعني االعتبار، 

يف جميع املشاريع املهمة التي ننفذها أو تلك التي نحن بصدد تنفيذها.

ويف هذا السياق، تم االنتهاء بنجاح من بناء خط أنابيب باكو- تفليس - جيهان لنقل النفط الخام، وبناء خط باكو 
– تفليس -أررضوم لنقل الغاز الطبيعي. كام نجحنا بإعادة تشغيل خط أنابيب نقل النفط كركوك - يومورطه لق، 
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الذي كان يتوقف فيه العمل من وقت آلخر بسبب التحديات يف العراق. كام وضعنا العام املايض يف باكو حجر أساس 
مرشوع ممر الغاز الجنويب، الذي سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي. واآلن، نحن بصدد تنفيذ مشاريع جديدة. وبإذن 
الله نحن بصدد وضع حجر األساس ملرشوع "تاناب"  خالل مارس/ آذار املقبل. ونعتزم بدء العمل عىل تدفق الغاز 

يف عام 2018.

وبالتوازي مع ضامن بيئة مستقرة، نحن واثقون من أننا سوف نخطو خطوات إيجابية عىل صعيد تنفيذ مشاريع 
جديدة يف العراق. ويف قربص، سوف ندافع حتى النهاية عن حقوق جمهورية شامل قربص الرتكية، ولن تقدم سياستنا 
أي تنازالت بشأن هذه املسألة، وذلك يف إطار مواجهة املواقف غري العادلة التي يبديها الجانب القربيص الرومي. كام 

سنواصل بذل قصارى الجهود الرامية لتحويل النفط والغاز الطبيعي إىل وسيلة تحقق السالم واالزدهار.

يجب زيادة حجم االستثامر يف مجال الطاقة وبرسعة

أيها األصدقاء األعزاء،

الطاقة.  املاضية جلب معه حاجة كبرية يف مجال  الـ 12  السنوات  تركيا عىل مدى  الذي أحرزته  الكبري  التقدم  إن 
ويف  املاضية.   12 الـ  بالسنوات  مقارنة  نستهلكها  كنا  التي  الكهربائية  الطاقة  أكرث من ضعفي  اليوم  نستهلك  نحن 
عام 2023، سوف نستهلك ضعفي الطاقة التي نستهلكها اليوم. هذا الوضع يتطلب منا زيادة رسيعة لالستثامرات 
يف مجال الطاقة. ويف حال تم أخذ النمو السكاين واالقتصادي والعوامل األخرى بعني االعتبار، نرى وقتئذ أنه يجب 
علينا تحقيق استثامرات يف مجال الطاقة، لتصل إىل 120 مليار دوالر، بحلول عام 2023. خالل فرتة الحكومات التي 
ترأستها، فعلنا دور القطاع وإمكانيات القطاع الخاص إىل جانب املوارد العامة، وشجعنا االستثامرات يف هذا االتجاه، 
لتلبية احتياجات الطاقة املتزايدة يف بالدنا. وبالتايل، ارتفعت حصة القطاع الخاص من الطاقة الكهربائية املركبة من 
32 يف املئة إىل 68٫5  يف املئة. ووصلت هذه النسبة اليوم إىل مستوى 72 يف املئة. ومع دخول القطاع الخاص إىل 
هذا املضامر، حولنا املوارد العامة التي تم توفريها يف هذا اإلطار، لتحسني مجاالت ذات أولوية مثل التعليم والصحة 

العامة والعدال واألمن وغريها.

الطاقة  عىل  اعتامدنا  من  للحد  البديلة  املوارد  وحشد  والغاز،  النفط  عن  للتنقيب  العمل  بترسيع  قمنا  ذلك،  إىل 
األجنبية. كام رسعنا العمل يف بعض املشاريع الستثامر موارد الطاقة املائية والفحم بطريقة أكرث كفاءة. وباملثل، قطعنا 

مسافة كبرية لتفعيل مجاالت الطاقة البديلة ال سيام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تخريبها.  أو  تلويثها  أو  الطبيعية  ثرواتنا  تدمري  دون  طريقة،  بأفضل  املتاحة  اإلمكانات  تقييم جميع  سنعمل عىل 
املجال  العكس من ذلك، فحساسيتنا يف هذا  البيئة والطبيعة ال تقل عن حساسية اآلخرين. عىل  حساسيتنا تجاه 
هي أكرث صدقًا، وأكرث واقعية. نحن عىل دراية بالتوازن املوجود بني مسؤولياتنا تجاه بلدنا وشعبنا، ومسؤوليتنا تجاه 

الطبيعة، ونترصف وفًقا لذلك.

وإذا كان هناك عدد من أوجه القصور يف هذا الصدد، سيتم تصحيحها. لكن تركيا لن تحيد عن مسار التنمية والنمو، 
ولن تتوقف عجلتها عن السري يف هذا االتجاه، علينا أن ندرك ذلك جيًدا. ويف هذا السياق، نحن ملتزمون بجلب 
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الطاقة النووية أيًضا إىل بلدنا. إن الشبكة الكهربائية ذات املليون و200 ألف التي متلكها بالدنا، هي ثاين أطول شبكة 
يف أوروبا، وخامس أطول شبكة يف العامل. نحن ندير هذا النظام الهائل، الذي يشكل البنية التحتية لرفاهية وتنمية 

بلدنا، بكل سالسة، مدخلني إليه كافة لوازم التحسني والتطوير.

نحن عازمون عىل مواصلة طريقنا نحو األمام، من خالل تطوير البنية التحتية للطاقة يف بالدنا، بشكل مستمر، من 
ناحية أمن اإلمدادات، وكذلك أنظمة التوزيع، لتتناسب مع أهدافنا للعام 2023.

أود التذكري مرة أخرى، أن موضوع الطاقة كان أحد الفصول التي ال تزال عالقة يف املحادثات الخاصة بانضامم بالدنا 
إىل االتحاد األورويب، رغم املستوى املهم الذي وصلنا إليه يف مجال الطاقة، إن هذا الوضع يعترب يف الواقع ذا مغزى. 
"ما هي النواقص، تكلموا؟"  ال إجابة."أين هي أوجه القصور؟"  ال إجابة. إنهم غري قادرين عىل تقديم إجابة. متاًما 
كام يفعلون حيال مواضيع أخرى، وفصول أخرى. مل يفارق مرشوع خط أنابيب نابوكو ألسنتهم. لكنهم مل ينجزوا ذلك 

أ هؤالء مكانهم عىل مدرجات املتفرجني. املرشوع. آمل، أن يبدأ تشغيل خط "تاناب"  قريبًا. وقتها سيتبوَّ

أننا  لهم  قلنا  التي  الفصول  جميع  األورويب،  لالتحاد  االنضامم  عملية  يخص  فيام  بالصدق.  املرء  يتحىل  أن  يجب 
"مستعدون"  بشأنها، وضعنا ملفاتها أمامهم يف غضون 2-3 أشهر. ألن تركيا مستعدة لذلك. لكنهم، ولألسف، ليسوا 
البلدان  جميع  تحقق  سوف  شك،  أدىن  ودون  أهدافنا.  نحو  السري  يف  نستمر  سوف  دامئًا،  ذكرت  كام  مستعدين. 

واملؤسسات التي ستكون معنا يف هذه الرحلة مكاسب مجزية.

وختاًما، أود أن أعرب لكم عن متنيايت بأن تحمل قمة أسواق الطاقة كل الخري، وأن تحقق كل النجاح، مقدًما لكم 
فائق الحب واالحرتام
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 الدورة العارشة ملؤمتر اتحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
إسطنبول، يف 21 يناير/كانون الثاين 2015

صمت املسلمني يفسح املجال ألمثال "لورانس" 
 

السيد الرئيس، السادة رؤساء برملانات الدول الشقيقة األعزاء، السادة الربملانيون، السيدات والسادة، أيها الحضور 
الكريم، أحييكم من أعامق قلبي. وأدعو الله أن يعود اجتامعنا هذا بالخري عىل بلداننا وشعوبنا والبرشية جمعاء. 
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم يف تنظيم الدورة العارشة فردا فردا ويف مقدمتهم رئاسة الربملان الرتيك والسيد 

رئيس املؤمتر.

أرحب بجميع الضيوف والربملانيني ورؤساء مجالس النواب للدول الشقيقة الذين قدموا إىل إسطنبول لحضور فعاليات املؤمتر.

السادة الرؤساء، الربملانيون األعزاء، أيها الحضور الكريم؛

القرآن الكريم رسم لنا اتجاها واضحا يف قوله تعاىل "وأمرهم شورى بينهم" .  نعم، مفهوم املجلس )الربملان(، التشاور 
ومداولة األمور، شكلوا نهج تعامالتنا منذ عهد النبي عليه الصالة والسالم وحتى اليوم.
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املبدأ. واآلية  أبريل/نيسان 1920 وفق هذا  الرتيك تشكل وانطلق يف  األمة  أن مجلس  املنرب  أؤكد من هذا  أن  أود 

الكرمية كانت حارضة يف صدر جداره املقابل ملقاعد النواب. إن تشكيل منظمة التعاون اإلسالمي واتحاد املجالس 

التابع لها وفق هذا املفهوم يحمل معاين عظيمة. وهذا التجمع يف غاية األهمية كآلية إليجاد حلول للمشاكل يف 

بلداننا ومناطقنا والعامل. إنها لفرصة ال مثيل لها أن تجتمع الدول اإلسالمية يف هذا املنتدى بتمثيل واسع النطاق 

لبحث القضايا الراهنة.

علينا أن نحسن استغالل هذه الفرصة الثمينة ونتشاور يف املسائل املوضوعة عىل جدول أعاملنا والقضايا التي تهم 

دولنا وشعوبنا والعامل اإلسالمي بعيدا عن التعقيدات واملخاوف حتى نتمكن من الخروج بحلول ناجعة.

 إخويت األعزاء،

قد تختلف ألسنتنا، وأعراقنا، ومذاهبنا، واملناطق الجغرافية التي قدمنا منها، لكن الكلامت التي استمعنا إليها قبل 

قليل تنهل من معني فكر وعقل واحد. جميعنا إخوة أبناء أمة واحدة نلتقي تحت ظالل تعاليم القرآن الكريم ولواء 

السالم الذي رفعه النبي محمد عليه الصالة والسالم.

 مخططات خطرية تنفذ ضد العامل اإلسالمي

التي  الصحيحة  الكريم واألحاديث  القرآن  التعامل معها، أن نصغي ملا يقوله  ينبغي  هناك قضايا ومشاكل عديدة 

وصلتنا عن الرسول عليه الصالة والسالم. هناك حوادث تدمي القلوب، واملسلمون ميرون مبرحلة استثنائية ينبغي 

معها إحياء روح األخوة والوحدة بعيدا عن املصالح واالختالفات املذهبية والخالفات املصطنعة.

القاتل  ببعض، حيث  املسلمني ورضبهم  بني  الفتنة  تأجيج  اإلسالمي، هدفها  العامل  تنفذ ضد  مخططات خطرية 

واملقتول مسلم. وهذا يعني أننا أصبحنا نبتعد عن قيمنا. والفرتة التي منر بها تحتم علينا تفعيل أدوات الحل 

املشرتك وتحييد الفوارق واملواضيع املثرية للجدل.

 إخويت، 

التي تشهدها فلسطني منذ نحو قرن والتعامل معها من  املأساة اإلنسانية  النظر إىل  أقول لكم وبكل إخالص، إن 

منطلق املصالح أو األيديولوجيات أو من باب التعصب املذهبي أو الحزيب، ليس إسالميا وال إنسانيا عىل اإلطالق. 

العراق  البيت يف  العزيزة ألهل  الذكرى  التي تحتضن  التي تطال مساجدنا ومقابرنا واألرضحة  الهجامت  إذا كانت 

بشكل شبه يومي، ال تحظى بالنظر من الزاوية اإلسالمية واإلنسانية، بل تجري مقاربتها من وجهة نظر اسرتاتيجية أو 

مذهبية أو بحسب الظروف املحيطة واملصالح، فهذا األمر ليس وجدانيًا وال إسالميًا.

وباملثل، كونوا عىل يقني، أن التعاطي مع العرشات الذين يقتلون يوميا بوحشية يف سوريا، فضال عن 350 ألف شخص 

فقدوا حياتهم، وأكرث من 7 ماليني َهجروا منازلهم ووطنهم، كأمر يتعلق بالرصاع عىل السلطة، أو النظر ملا يجري من 

زاوية املذهبية واملصالح، فهذا كذلك ليس أمرا وجدانيا وال تفاعال إسالميًا.
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 يف بلدي مليون و700 ألف مهاجر

املقتول من؟ مسلم. والقاتل من؟ إرهاب دولة يقول مرتكبه "أنا مسلم أيضا". يف بلدي حاليًا مليون و700 مهاجر. 
من هؤالء؟ إنهم إخوتنا املسلمون من سوريا. بلغت نفقات إغاثتهم حتى اليوم 5٫5 مليار دوالر، والدعم الدويل يف 
هذا اإلطار ال يتجاوز 250 مليون دوالر. هل تعلمون كم مواطنا سوريا استقبلت أوروبا برمتها؟ 130 ألفا ال غري. لبنان 

يحتضن من السوريني ما تستضيفه تركيا تقريبا وهناك قرابة املليون يف األردن، هذا هو الواقع.

 إخويت، 

أود أن أسأل، هل هناك أي مربر ميكن اعتامده للدفاع عمن يقتلون إخوتهم املسلمني؟ إذا كنا سنبحث وسنتشاور 
يف هذا األمر علينا أن نتناول هذا املوضوع بصورة واضحة، ونعرضه عىل إدارات بلداننا من خالل البيان الختامي.

الوضع ال يختلف كثريا يف أفغانستان، وكذلك هو الحال يف مرص وليبيا. إن تحييد كل الفوارق والخالفات، ورضورة 
إعادة التفكري فيام يتعلق باالضطرابات والحروب واإلرهاب والفقر والتمييز والعنرصية وكل املشاكل التي تواجهنا، 

حقيقة ال ميكن تجاهلها.

بصفتنا مسلمني، نحن نؤمن بيوم القيامة والحساب، ولكن الله تعاىل "مالك يوم الدين" سيسألنا عن كل ذلك ال محالة. 
كوننا سنة أو شيعة، كوننا أتراكًا أو عربًا، أو أكراًدا، سوًدا أو بيًضا، ذلك لن يغري من تلك الحقيقة املطلقة يف يشء.

أود التذكري، أننا سنحاسب عىل ما تأخرنا يف فعله. وسنحاسب عىل ما فعلناه. أتوجه بالسؤال إىل كل من يحرض هنا 
من الدول اإلسالمية وإىل كل العامل: هل الشعور باألىس يحررنا من مسؤولياتنا، واألطفال األبرياء ميوتون يف فلسطني؟ 
هل ينقذنا وخز الضمري إزاء ما يحصل يف سوريا املجاورة من قتل ملئات اآلالف ونزوح املاليني وموت األطفال جوعا 
وبردا يف املخيامت؟ هل الصمت والنظر إىل مذهب القاتل واملقتول، حني يقتل األخ أخاه يف العراق السيام يف املساجد 

واملقابر، يعفينا من الحساب؟

 إخويت، 

"داعش"يقتل املسلمني باسم اإلسالم. علينا أن نسأل من أين حصل عىل ما يجيز له ذلك. إن هذا التنظيم اإلرهايب 
البعيد كل البعد عن جوهر اإلسالم، يتحرك عىل مرأى الجميع، ويقتل املسلمني عىل هذا النحو الذي ترون.

 عىل املسلمني أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم

ما يحدث يف العراق واضح للعيان، 40% من أراضيه تحت احتالل هؤالء )داعش(. وأيضا يف سوريا ميارسون اإلرهاب. 
آالف القتىل يف العراق. علينا أن نراجع أنفسنا ونحاسبها. واآلخرون يأتون ) بطائراتهم ( ويقصفون ويقتلون. هنا 

تكمن املعضلة، علينا أال ندع األمور لهم وأن نحل مشاكلنا بأنفسنا يف مجالسنا.

مأساة يف أفغانستان وجوع يف الصومال، أما ليبيا فتشهد رصاعا، أين أموال هذا البلد؟ مع األسف إنها يف الغرب. ليبيا 
الغنية مجزأة وتقايس الفقر. هناك من له حسابات هناك وهؤالء يفكرون يف نفط البالد.
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 إخويت، 

كلنا نعلم علم اليقني أنه لو وحدنا الصفوف ورسنا عىل النهج الذي أمرنا به النبي عليه الصالة والسالم، يف أن نكون 
كأصابع اليد الواحدة متعاضني، سيكون مبقدورنا حل مشاكلنا بيرس وسهولة. إذ أن لدينا من القوة والعقل والتجربة 
والخربة ما يؤهلنا لذلك. وإذا كنا موحدين ولدينا الرغبة سنتمكن من إعادة بناء الحضارات املرشقة ونرش أجواء السالم 

التي شهدتها بخارى وسمرقند وأصبهان وبغداد والقاهرة وغرناطة وقرطبة وإسطنبول وغريها من مدننا عرب التاريخ.

ال نحتاج لوسيط لنتواصل مع بعضنا وال لرتجامن. نحن نويّل وجوهنا شطر قبلة واحدة وهذا ما يسّهل تواصلنا بلسان 
القلب، وبالتايل بوسعنا مواجهة مشاكلنا وحتى املسائل التي تهم البرشية جمعاء بشكل مشرتك وفعال.

مذهبهم  خلف  مذهب  كل  أتباع  ويتمرتس  األيدي،  مكتويف  حكامهم  ويقف  املسلمون،  يصمت  عندما  ترون  كام 
ساكتني عىل الظلم الواقع عىل الطرف اآلخر، عندها ينشط األغيار، ويدخل مثريو الفنت واإلرهابيون. ويظهر يف الساحة 
أمثال "لورنس" . يف سوريا يُقتل أشقاؤنا يوميا، ولكن القرارات إزاء ذلك يأخذها اآلخرون وليس نحن. الحديث عن 
مستقبل سوريا يتم من قبل قوى ومجموعات وأوساط أخرى يقررون يف ذلك، وليس الربملانيون املجتمعون يف هذه 

الصالة أو برملاناتهم.

رغبات ماليني املسلمني وطلباتهم ال تؤثر يف آليات صنع القرار يف األمم املتحدة ومجلس األمن وال تؤخذ بعني االعتبار.

 العامل أكرب من خمسة

عندما يكون هناك قرار يتعلق بإيران أو العراق أو فلسطني، وبشكل خاص سوريا، فإنه يتخذ من قبل خمسة أعضاء 
يف األمم املتحدة وليس من طرف الدول اإلسالمية. ال أتحدث هنا عن األعضاء غري الدامئني، فهؤالء ال ميلكون التأثري 
يف القرارات. عىل العكس فإن إحدى الدول الخمسة ميكنها استعامل حق النقض ) الفيتو( لتعطيل القرارات الصائبة 

وتجميد املوضوع. 

 وهنا أقول إن العامل أكرب من خمس دول. هل توجد ضمنها دولة إسالمية؟ ال. وبالنظر إىل القارات يف العامل فإن أوروبا 
وآسيا وأمريكا هي فقط ممثلة )يف مجلس األمن(. هل متثل باقي القارات؟ ال. وهل يرهن العامل مصريه لهؤالء األعضاء 
الخمسة؟ هل هذا من العدل يف يشء؟ العامل مل يعد يعيش يف ظروف الحرب العاملية األوىل. وعىل السيايس أن يسعى 
إىل التجديد يف الحياة، وإن مل يفعل فلن يقود بلده إىل النجاح. وقد بات إذن من الالزم إصالح مجلس األمن. وهل 
أعضاء األمم املتحدة الـ 196 راضون عن هذا الوضع؟ ال أظن ذلك. عندما أتحدث مع أحدهم يف هذا الشأن يقول يل 

"أنت محق" ، ولكن عند التطبيق فإن كلمة القوى اإلمربيالية واملهيمنة تبقى هي املسموعة.

 إخويت، 

حاليا هناك 56 عضًوا يف منظمة التعاون اإلسالمي. هل لنا كلمة مسموعة هناك )مجلس األمن(؟ ال. إذن ما دورنا 
وماذا نفعل؟ أال نتساءل يف هذا األمر أو نحاسب أنفسنا؟ والدول اإلسالمية تشكل قرابة ثلث أعضاء األمم املتحدة. أال 
نقوم باتخاذ خطوة يف هذا الصدد؟ وإالّ لن يكون لعقد مثل هذه االجتامعات أي معنى. هناك مقولة فارسية جميلة 
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أذكّر اإليرانيني بها دوما هنا "جلسوا وتحدثوا وتفرقوا". إن كنا سنفعل ذلك ال معنى للقائنا. أما إن كنا سنأخذ قرارا 

ونطبقه عندها سنخرج من األمر بنتيجة. وما علينا إال أن نفعل ذلك. وبات من الرضوري مبكان، إيجاد آلية عادلة 

ومنصفة متثل الجميع من أجل حل القضايا اإلقليمية والدولية. وهذا األمر ال مفر منه.

 أخويت، 

علينا أن نعلم أن هذا الحق لن مينحنا إياه أحد. وإن كنا ننتظر ذلك من أحد، فسيطول انتظارنا. إذ علينا أن ننتزع 

حقنا بأنفسنا. وقد حان الوقت لنعيل الصوت ونعلن للعامل أجمع أننا موجودون، ونستحق املعاملة العادلة، ومنلك 

حق تقرير مصرينا.

 املنظامت اإلرهابية ال متثل املسلمني عىل اإلطالق

ال شك أن عىل علامء العامل اإلسالمي ومثقفيه وحكامه أن يأخذوا بالنقد الذايت. ونحن مع بعضنا البعض من نقرر 

شكل هذا النقد ومنهجيته وطريقته وليس اآلخرون. واملنظامت اإلرهابية مل ولن متثل العامل اإلسالمي واملسلمني ولن 

تكون الناطقة باسم اإلسالم واملسلمني. وتلك التنظيامت التي ال تعرف هويتها، أو والؤها كونها بيدقا يف يد أي جهة، 

أو لصالح من تعمل هي بالتأكيد ال تُلزم املسلمني والدول اإلسالمية.

أن يُقرن اإلرهاب باإلسالم أو اإلرهابيون باملسلمني لهو أكرب إساءة وهجوم عىل الدين الحنيف. اإلسالم مشتق من 

"السلم"  ومثل هذا الدين ال يسمح بوجود اإلرهاب.

املجرمون الذين يرتكبون املجازر بحق املسلمني يف دول إسالمية أو خارجها، ال ميكن أن تربطهم صلة باإلسالم ال من 

قريب أو بعيد. هؤالء مساكني مل يرثوا ممن سبقهم قيمة اإلنسان أرشف املخلوقات وال رسالة الرحمة والسالم التي 

حملها اإلسالم. اليشء األهم هنا أن أولئك الذين يطالبون املسلمني والعامل اإلسالمي بالنقد الذايت بعد كل هجوم 

إرهايب، هم الذين يتعني عليهم مراجعة أنفسهم. 

إخويت األعزاء،

أيلول  اعتباًرا من أحداث 11 سبتمرب/  نبدأ  الغرب يف اآلونة األخرية. دعونا  كيف تطورت أحداث اإلسالموفوبيا يف 

حتى هذه األيام. يقوم املمثلون الجدد للنازية ذوي الصلبان املعقوفة، يف اآلونة األخرية، بإهانة املسلمني، من خالل 

استهداف املساجد، ورسم رسوم ملختلف أنواع الحيوانات عىل جدرانها. تلك األماكن هي دور عبادتنا. إنهم ال يكتفون 

بذلك، بل يقومون بإحراق معابدنا عمًدا. إن مل تكن تلك األعامل عمليات تحريض واستفزاز فامذا تكون؟ بطبيعة 

الحال، هذه األعامل هي نتيجة. ولكن هناك سبب لتلك النتيجة. واآلن أخذ يظهر السبب نفسه ضد األديان األخرى، 

حيث بدأ يف املقابل من يقولون "نحن مسلمون"  بإحراق كنائس. وكام ذكر رئيس مجلس األمة الرتيك قبل قليل، إن 

تركيا أطلقت مع إسبانيا عملية مرحلة " تحالف الحضارات". وإذا مل ننجح يف هذه املرحلة، سوف يدخل العامل يف 

رصاع الحضارات، وهذا يعني كارثة بالنسبة لنا.
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علينا النجاح يف تحالف الحضارات

علينا النجاح يف تحالف الحضارات. علينا النجاح. املجلة الفرنسية املعروفة، خلقت عنرص استفزاز من خالل نرش 
رسوم كاريكاتورية تحتوي عىل مضامني مهينة لنبينا الحبيب صىل الله عليه وسلم. ال أحد، يستطيع أن يدرج ذلك 
تحت حرية التعبري. سيام أنه ليس ألحد أن يهاجم قائد أو مرشد أي من األديان. ال مكان لهذا السلوك يف حرية 
التعبري. فالحرية تقف عند حدود اآلخرين. وليس ألحد أن يتجاوز تلك الحدود. هذا ما يخص الحرية بني األفراد. أما 

هؤالء تجاوزوا كل األفراد وهاجموا مراًرا وتكراًرا مرشًدا لدين من خالل ذلك النوع من الرسوم الكاريكاتورية.

من هام القاتالن ؟ هام مواطنان فرنسيان، يقال إنهام مسلامن. حسًنا، لقد قضيا 16-17 شهرًا يف سجن تابع لكم. ملاذا 
مل تتابعوا نشاطاتهام بعد خروجهام من السجن. هل أجهزة استخباراتكم ال تعمل؟ بداية يتعني عىل هذه البلدان " 
مراجعة" نفسها. ويف نهاية األمر ارتكب هذه الجرمية مواطن أو مواطنان فرنسيان، لكنهام مسلامن. بالتأكيد هذا 
الحكومة  عاتق  تقع عىل  مهمة  الحقائق  وتقيص  األسباب  التحري يف جميع  ولكن  فعله مسلم.  وإن  مدان  الفعل 

الفرنسية.

نحن يف تركيا، نكافح منذ 30 عاًما ضد األنشطة اإلرهابية املوجهة إىل أراضينا من خارج حدودنا. حذرنا املجتمع 
الدويل، وجرياننا، واالتحاد األورويب، مراًرا وتكراًرا، من أجل أال يقّدموا دعاًم لإلرهاب، وأال يتغاضوا عنه، وأال يحتضنوه. 
خرسنا نحو أربعني ألًفا من مواطنينا. قلنا دامئًا بأن نار اإلرهاب لن تقف عند حدود معينة، ويجب إبداء التضامن ضد 
هذه النار. وأكدنا مرات عّدة أن نطاق هذه النار سوف يتسع، ليهدد العامل بأرسه. نحن نرى اآلن، أن اإلرهابيني الذين 
تربطهم عالقة باملنظمة اإلرهابية التي تنشط يف بلدنا، تتم رعايتهم من قبل أوروبا، وحاميتهم أيًضا، بل ويسمح لهم 
بالتحدث يف الربملان األورويب، وعقد اجتامعات هناك. نحن نعلم مصادر التمويل لهم أيًضا. ورغم تسليمنا كل الوثائق 

وامللفات ذات الصلة لقادة ورؤساء حكومات تلك الدول، مل نحصل عىل أي نتائج.

ال يوجد بلد يف العامل مبأمن من العنف املنترش

بالطبع، وكام تعلمون أن الهجامت التي نّفذت يف فرنسا مل تكن مفاجأة. ال يوجد بلد يف العامل يف مأمن من العنف 
الذي يشهد انتشاًرا عىل نطاق واسع جًدا، ويف ظل بروز أنصاٍر له يف الداخل أو الخارج. وليس ألي بلٍد أو أي مدينة 
أن تتحدث عن األمان، يف الوقت الذي يقف فيه العامل موقف املتفرج حيال مقتل العرشات من األبرياء يف املنطقة 

اإلسالمية، ويلتزم الصمت جراء ما يحدث، بل ويقدم فيه البعض الدعم ملرتكبي هذه املجازر.

فقط يف غزة، قتل عام 2014 حوايل 2500 إنسان معظمهم من النساء واألطفال بطريقة دنيئة. التزمت األمم املتحدة 
وقتها الصمت. يف ظل تجاهل من االتحاد األورويب. لألسف اختارت اإلنسانية البقاء صامتة، تجاه إرهاب الدولة وقتل 
األطفال. رئيس الوزراء اإلرسائييل الذي قتل عام 2014 نحو 2500 إنسانًا بوحشية، يشارك دون أدىن خجل أو حياء يف 
املسرية املناهضة لإلرهاب يف باريس. بل ويشارك يف الصفوف األمامية. ويلوح بيده للجامهري. هل هذه هي مكافحة 
اإلرهاب، وهل هذا هو املوقف املشرتك ضد اإلرهاب، والحس السليم؟ لألسف، الغرب ال يرى الـ 2500 إنسان عىل 

أنهم ضحايا لإلرهاب اإلرسائييل.
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إن املنظامت الدولية التي تحاكم تركيا والدول اإلسالمية فيام يتعلق بحرية الصحافة، تلتزم الصمت حيال املذابح 
التي ترتكب بحق الصحفيني يف فلسطني. إذا كانوا يعتربون رسامي الكاريكاتري ضحايا اإلرهاب فقط، فسأسوق لهم 
مثااًل آخر،  أال وهو ناجي العيل، الذي رسم "حنظلة" ، وقد تم طرده من أرضه من األرايض الفلسطينية أال، ثم عاش 
يف مخيامت الالجئني، ثم ذهب إىل إنكلرتا. لكنهم مل يرتكوه هناك أيًضا وشأنه. ناجي العيل الذي كان مجرد رسام 
كاريكاتريي، قتل يف عملية اغتيال وسط لندن. مل يتجرأ أحد عىل أن يصف تلك العملية بأنها إرهاب إرسائييل، ومل 
يصف أحد تلك العملية أنها إطالق رصاص عىل الفن والصحافة وحرية الفكر وحرية التعبري. أما اليوم أولئك الذين 
قدموا الحامية لقتلة ناجي العيل، يشاركون يف مسرية للتضامن مع قتىل باريس. أين اإلنصاف؟ ونحن نرى كل هذا. 

جميع املسلمني، يرون هذا الجور وهذا الكيل مبكيالني، ويجب أن يبرصوا ذلك. وكل ذي لب وضمري يرى األالعيب 
الجارية بشكل واضح جًدا. إن التحدث عن املسلمني واملنطقة املسلمة بداًل من الحديث عن اإلرهاب يف أعقاب 
هجامت باريس اإلرهابية، ما هو إال محاولة لتغطية العنف والظلم، وتغطية اإلرهاب. وبث روح الكراهية والتحريض 

ضد اإلسالم يف أعقاب هجامت باريس، وهو محاولة يف غاية الخطورة، تستهدف مستقبل البرشية.

تنظم  أملانيا،  مقرها  والتي  املنظمة،  هذه  أوروبا.  يف   )PEGIDA( بيغيدا  ملنظمة  ظهوًرا  نلحظ  األخرية،  اآلونة  يف 
مسريات وأعامل عنف مناهضة لإلسالم. 

إخويت،

بيت القصيد يكمن فيام تقوم به الحكومات. يجب عىل العامل إظهار موقفه بشكل صادق حيال اإلرهاب والتعصب. 
إن إظهار مثل تلك املواقف ليس فعل ملقى عىل عاتق املسلمني والدول اإلسالمية فقط. بل عىل الغرب بعد اآلن، أن 

يعلم مدى إسهامه يف دوامة العنف، وأن يحلل ذلك ويستوعبه ويقوم بالنقد الذايت.

نبي اإلسالم، هو خط أحمر بالنسبة لجميع املسلمني.

أيها اإلخوة واألخوات،

حرية التعبري ال تعني حرية فعل أي يشء، وكتابة أي يشء، وخط أي يشء. حرية التعبري ال متنح الحق ألي شخص 
إلهانة القيم املقدسة. والذين يرسمون رسوما كاريكاتورية قبيحة مسيئة لنبي اإلسالم، ويختبئون وراء ذريعة حرية 
التعبري، عليهم يف الواقع رؤية ما يفعلونه، ورؤية اآلخرين الذين تم جرحهم، وآثار التحريض الذي فعلوه. يف الواقع، 
هم يعرفون كل هذا. الذين يتوخون الحذر لكيال يترضر اليهود، أو يتوخون الحذر خشية التعرض للوصف مبعاداة 

السامية، مناط بهم االهتامم بالطريقة نفسها تجاه نبي اإلسالم وجميع املسلمني. ألنه خط أحمر لجميع املسلمني.

استفزازية يف هذا  بأعامل  والقيام  وتحريضهم،  للشعوب،  املقدسة  القيم  مهاجمة  املرتكب من خالل  اإلرهاب  إن 
اإلطار، ال يقل شأنًا عن اإلرهاب املرتكب من خالل قتل البرش بسبب رسمهم رسوًما كاريكاتورية.  

بالتأكيد من اإليجايب للغاية، قيام الدول الغربية، بعد هجامت باريس، بفتح باب النقاش حول حدود حرية التعبري 
عىل أعىل مستوى، حتى عىل مستوى البابوية، لكن هذا ليس كافيًا. يف الغرب، وال سيام يف أوروبا، يجب يف أقرب وقت 
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إيقاف حمالت التعصب تجاه اإلسالم واملسلمني، ووقف الهجامت عىل أماكن العبادة، واتخاذ التدابري حيال ذلك. 

إننا نأمل أن يرى أصدقاؤنا الغربيون حقيقة أن اإلسالموفوبيا قد أصبحت تشكل تهديًدا خطريًا. ونتوقع من البلدان 
اإلسالمية، توجيه تحذيرات صادقة للغرب يف هذا الشأن. 

إخويت األعزاء،

ال توجد مشكلة يستحيل حلها. الحمد لله رب العاملني، نحن منتلك القدرة والتجربة والخربة التي متّكننا من التغلب 
عىل مشاكلنا. كل ما نحتاجه هو الوحدة. وكل ما نحتاج له هو تلبية متطلبات ثقافة التشاور التي نحن يف أمس 
الحاجة إليها. نحن بحاجة لتحمل مسؤولية األخّوة التي تربطنا. واليوم ليس يوم تسليط الضوء عىل املصالح الشخصية، 
والوطنية، واملذهبية، إمنا اليوم هو يوم السري مًعا، هو يوم التآخي وفق هدي القرآن الكريم. أنا واثق من كل قلبي، 
تحييد  من  متكنا  ما  إذا  وذلك  ومنطقتنا،  ببلداننا  املتعلقة  القضايا  التغلب عىل جميع  عىل  وبسهولة  قادرون  أننا 
الطائفية  الفساد والشقاق والفتنة، ووضع االختالفات  بيننا جانبًا. علينا نبذ  الوسطاء، وتنحية الخالفات املصطنعة 

والعرقية واللغوية والجغرافية جانبًا. إذا عدنا ألنفسنا فإن جميع املشاكل سيتم حلها بسهولة. 

إن منظمة التعاون اإلسالمي، تحمل مسؤولية كبرية عىل هذا الصعيد، ويف الوقت نفسه أود التأكيد عىل أن هذه 
املرحلة تشكل فرصة هامة جًدا. ومن الواضح جًدا أن االتحاد الربملاين أيًضا، ميثل فرصة هامة للحوار والتعاون كونه 

املمثل األهم للشعوب املسلمة.  

يف الواقع، إن كلمة الرئيس الدوري الجديد السيد جميل جيجك، كانت جامعة للعامل اإلسالمي كله. ولكن أريد أن 
أذكركم مرة أخرى؛ بأن العامل اإلسالمي يتعرض يف هذه املرحلة لحملة خطرية جًدا. انظروا كيف يستنزف الباكستان 
وكيف تستنزف أفغانستان. وإذا نظرتم إىل العراق وسوريا وفلسطني ومرص وليبيا، ستجدون أن جميع تلك البلدان 

تستنزف أيًضا. وبنفس الطريقة تستنزف ميامنار والصومال. 

ورغم كل ما سبق فإين أرى هذا الجمع، وأعتربه مجلًسا للشورى. وبهذه املشاعر، أمتنى من الله تعاىل أن يجعل من 
املؤمتر العارش هذا وسيلة للصحوة، والنهضة، وإقامة عالقات أخوة ثابتة مرة أخرى. كام أمتنى النجاح الجتامع االتحاد 
الربملاين، سائاًل املوىل جل وعال أن يحمي ويوفق جميع املسلمني والبرشية جمعاء، مقدًما لكم جميًعا املحبة واالحرتام. 
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منتدى األعامل الرتيك - اإلثيويب أديس أبابا – إثيوبيا يف 22 يناير/كانون الثاين 2015

أريد من رجال أعاملنا االستثامر يف إثيوبيا

السيد رئيس الوزراء، السيدات والسادة أعزايئ الضيوف، أحييكم من أعامق قلبي، وأمتنى أن يكون منتدى األعامل 
الرتيك- اإلثيويب فاتحة خري للبلدين.

نريد امليض قدًما بعالقتنا مع إثيوبيا يف كافة األصعدة، ال سيام أنها دولة أفريقية تربطنا معها عالقات تاريخية وثقافية متجذرة. 

نحن يف تركيا نويل أهمية خاصة لعالقاتنا مع القارة األفريقية ومع دولها وشعوبها. بدأنا قبل عرش سنوات سياسة 
انفتاٍح عىل القارة السمراء من أجل أن نتدارك قرنًا من انقطاع التواصل بيننا يف أرسع وقت ممكن. أمتمنا االنفتاح 

بشكل ناجح، وبعدها نريد تعزيز عالقاتنا عرب مفهوم سياسة تشاركية تتعمق يوًما بعد يوم. 

التضامن مع أفريقيا ال يندرج بالنسبة لرتكيا، تحت عناوين اقتصادية وتجارية فحسب. إن تركيا كدولة تدرك  إن 
املشاكل التي تعاين منها أفريقيا، وتدرك يف الوقت نفسه حجم اإلمكانات التي تتمتع بها هذه القارة، وتقف يف أي 

منرب إىل جانب دولها.
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إن إلثيوبيا موقًعا وأهمية متميزة عن دول القارة، واإلمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا ال سيام مواردها البرشية، تجعل 

منها دولة رائدة، فهي باحتضان مقر منظمة االتحاد األفريقي، تُعد مركزا للقارة اإلفريقية. 

روابطنا التاريخية والثقافية مع إثيوبيا متميزة

إن إلثيوبيا أيضا أهمية كبرية يف العالقات الدولية، فقد أصبحت منوذجا للعديد من دول القارة من خالل اإلجراءات 

التي اتخذتها واألهداف التنموية التي رسمتها. نحن نرى ميزة خاصة يف روابطنا التاريخية والثقافية مع إثيوبيا. إن 

وزير اقتصادنا زار بلدكم الشهر الفائت برفقة وفد ضم تجارا ومقاولني أتراك، وتم خالل الزيارة عقد منتدى األعامل 

الذي حظي باهتامم كبري وكان وسيلة إلبرام اتفاقات بني أعضاء الوفد ونظرائهم. 

حجم التبادل التجاري بني تركيا وإثيوبيا نهاية عام 2013 قد تجاوز الـ 421 مليون دوالر. إال أنه شهد تراجعا عام 

2014، حيث كان الرقم عىل ما أعتقد يف حدود 400 مليون دوالر، وأنا واثق بأن حجم التجارة بني بلدينا ميكن أن 

يبلغ مستويات أعىل بكثري، وأعتقد أننا يف أقرب وقت سرنفع الرقم إىل 500 مليون دوالر. عدد سكان إثيوبيا حوايل 

96 مليونا وعدد سكان تركيا 77 مليونا، ومجموع عدد سكان البلدين 173 مليون نسمة، وإذا أخذنا هذا العدد الكبري 

لسكان كال البلدين بعني االعتبار، فأعتقد أنه علينا االرتقاء إىل مستويات متقدمة من حيث حجم التبادل التجاري.

ونحن كدولتني فاعلتني اقتصاديًا يف مناطقنا، يجب علينا ويف أقرب وقت ممكن، العمل عىل توقيع "اتفاقية الرشاكة 

االقتصادية" من أجل إقامة منطقة تجارية حرة. هذا، وقد بلغ حجم االستثامرات الرتكية يف إثيوبيا، ثالثة مليارات 

دوالر، مام جعلها عىل رأس الدول األفريقية من حيث االستثامر. 

إين أشعر باالمتنان لرؤيتي املقاولني األتراك الذين اكتسبوا سمعة طيبة عن جدارة يف األسواق الدولية، موجودين 

بشكل فاعل يف إثيوبيا. إىل اآلن أرشفت الرشكات الرتكية يف بلدكم عىل تنفيذ 14 مرشوعا، بقيمة 4٫2 مليار دوالر. ومن 

أهم هذه املشاريع"خط حديد أواس- ويلديا" . وانتهاء هذا املرشوع سيعترب نجاحا يف قطاع البناء والتطوير العقاري.

السيد رئيس الوزراء، السادة الضيوف،

تركيا يف املرتبة السابعة عرشة عامليا والسادسة أوروبيا يف حجم االقتصاد، منذ عام 1996 نحن يف اتحاد جمريك مع 

االتحاد األورويب. وهذا يعني: أنه ال يوجد أي جدار جمريك بيننا وبني أملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. هم 

بإمكانهم أن يبيعونا أي يشء، ونحن نبيع ما نريد لهم. وبناء عليه فنحن نثق بقدراتنا، ونؤمن برشكاتنا.

نحن دولة وصل حجم صادراتها عام 2014 حوايل 158 مليار دوالر، 95 % منها مواد صناعية. ونتبوأ الصدارة يف أوروبا 

القومي لرتكيا عام 2002  الناتج  العامل. كان حجم  السابع عىل مستوى  املركز  الزراعية ونحتل  املنتجات  من حيث 

بحدود 230 مليار دوالر، وعام 2014 ارتفع هذا الرقم إىل 820 مليار دوالر. وهدفنا يف مئوية تأسيس الجمهورية 

الرتكية عام 2023 رفع حجم الناتج القومي إىل تريليوين دوالر.
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تركيا قوة صاعدة

التنافيس،  الخاص  بثبات، وبقطاعها  والنامي  الدينامييك  الفتية واإلبداعية، واقتصادها  بإمكاناتها  تركيا قوة صاعدة 
وسوقها الداخيل الكبري، واالنضباط املايل، وببنيتها التحتية املتطورة. 

يجب أن أسلط الضوء عىل وجه الخصوص حيال أمٍر: أعلم أن األداء االقتصادي إلثيوبيا ناجح. وبعد تحقيق االستقرار 
واألمن ستكون إثيوبيا بديناميكية شعبها وشبابها، من بني الدول التي ينتظرها مستقبل مرشق. والتعليم من أهم 
العوامل الضامنة لتحقيق التنمية املستقرة. ثم إن القدرات البرشية والكفاءات تعترب من أهم عوامل تجاوز العديد 

من العقبات.

ليس لدي أي شكوك يف تحقيق الرفاهية بني كافة أبناء أي شعب، خالل فرتة قصرية، من خالل نظام تعليمي جيد 
أهم  كبري يضم  يرافقني وفد  زياريت هذه  الطبيعية كدولتكم. كام الحظتم يف  بالرثوات  غنية  وإدارة جيدة ودولة 

األسامء يف عامل املال واألعامل يف تركيا.

يقوم رجال أعاملنا باستثامرات هامة داخل وخارج تركيا. ونحن بداية نرغب يف مشاركة تجربتنا معكم، وال نريد 
عالقة تعود بالنفع لجانب واحد فحسب، فذلك لن يكون صحيحا وال أخالقيا وال دامئا. وتركيا حضورها يف يف أي دولة 
أو منطقة، مببدأ املصلحة املتبادلة. لذلك ال نريد أن يكون تعاوننا االقتصادي قامئا عىل التجارة فحسب بل نريد أن 

يعتمد عىل االستثامر أيضا.

االستثامر يعني نقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات. ونحن نرى بكل رسور أن أثيوبيا هي أكرث 
البلدان األفريقيا حظوظا من حيث االستثامرات الرتكية. وهذا األمر ناتج عن ظروف االستثامر املواتية التي توفّرها 

السلطات اإلثيوبية. 

نريد منكم أن تنسجموا مع الشعب اإلثيويب، وتعملوا هنا

الجميل. هذه دولة تدعوكم  البلد  املزيد من االستثامرات يف هذا  أدعو رشكاتنا ورجال أعاملنا ومستثمرينا إلقامة 
بجدية ومستعدة لتوفري كافة التسهيالت لكم، وأريد منكم أن تنسجموا مع الشعب اإلثيويب وتستثمروا هنا.

أن  واثق من  وأنا  والشعبني.  البلدين  لكال  املتبادلة  املصلحة  تحقيق  نحو  تكون مساعيكم  أن  منكم خاصة  أطلب 
مجاالت التعاون بيننا ستشهد تطورا مضطردا. أما البنية القانونية لعالقاتنا فهي شبه كاملة، وسنوقع ما تبقى من 

االتفاقات يف وقت قريب. 

ال بد يل أن أؤكد هنا عىل واقع مهم. التقينا اليوم مع السيد رئيس الوزراء، واتفقنا عىل رضورة أن يكون ألقوى بنك 
يف تركيا، بنك الزراعة، حضور هنا. وهذه الخطوة سوف تكون منطلقا هاما سواء بالنسبة للمستثمرين األتراك أو 

بالنسبة إلثيوبيا.

إىل جانب كل هذا، متتلك أثيوبيا طاقة مائية، بقدرة 50 ميغاواط، إال أنها تعاين من مشكلة يف الطاقة الكهربائية، إذ 
بإمكان مستثمرينا أن ينشؤوا محطات كهرومائية، ويجب اإلقدام عىل اتخاذ خطوات يف هذا الصدد، وسيكون هناك 

تعاون مثمر لسد احتياجات إثيوبيا من الطاقة الكهربائية، أو مياه الرشب.
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وهنا ميكن الحديث عن االستثامرات الكهرومائية وتوليد الطاقة من قوة الرياح، أما االستثامرات املتعلقة بالطاقة 

الشمسية والجوفية فهي جيدة، فاألمر برمته متعلق يف رسم الخطة ووضع الربنامج واإلقدام عىل أول خطوة.

وتّم  شاسعة.  زراعية  مساحات  متتلك  فإثيوبيا  املوايش،  وتربية  الزراعة  مبجال  فتتعلق  األخرى  املهمة  الخطوة  أما 

تخصيص أرض زراعية واسعة ألحد مستثمرينا الذي سيبدأ مبرشوع زراعي، من أجل الدخول يف نظام متكامل أي، 

القطن ثم النسيج، ثم املالبس الجاهزة. ومن أجل تحقيق هذه الخطوات أكد يل السيد رئيس الوزراء بأنهم منفتحون 

وجاهزون لتقديم كافة أنواع الدعم. 

آمل أن تكون زياريت وسيلة خري لبلدينا وشعبينا ومنطقتينا، أُؤكد عىل إمياين مبستقبل أكرث إرشاقا من يومنا هذا. وأوجه 

شكري مرة أخرى لإلثيوبيني ويف مقدمتهم السيد رئيس الوزراء، عىل كرم الضيافة وحفاوة االستقبال التي أبدوها. 

هذه ليست زياريت األوىل إىل إثيوبيا، غري أنها تعد األوىل بعد انتخايب من قبل الشعب ملنصب رئيس الجمهورية، ووقع 

اختياري عىل أثيوبيا لتكون الدولة األوىل التي أزورها من بني دول جنوب الصحراء الكربى بصفتي رئيسا.

مجدًدا أشكر كافة اإلثيوبيني وعىل رأسهم السيد رئيس الوزراء، عىل حفاوة االستقبال وأقدم لكم احرتامي وحبي. 
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ندوة بعنوان "1915 أطول عام يف اإلمرباطورية العثامنية"  - بوغوتا -كولومبيا، 

يف 10 فرباير / شباط 2015

علينا استخالص الصداقة والسالم من التاريخ وليس العداوة

أعزايئ رئييس جامعتي "أكسرتنادو"  و"أنقرة"، معايل الوزراء وأعضاء هيئة التدريس املوقرة، املشاركون األعزاء، أيها 
السيدات والسادة، أحييكم مع كامل املودة يف هذا اللقاء الذي يحمل أسمى املعاين.

إن تناول هذا املوضوع الهام مع مشاركني مهمني، يف جامعة "أكسرتنادو"  التي تعد من الجامعات البارزة يف كولومبيا، 
يجعلنا سعداء حًقا. فضاًل عن أنني يجب أن أعرب عن رسوري إللقاء كلمة مبناسبة افتتاح ندوة بعنوان "1915: أطول 

عام يف اإلمرباطورية العثامنية"  املنعقدة بالتعاون مع جامعة أنقرة الرتكية.

بهذه املناسبة أتقدم بجزيل الشكر إىل رئيس جامعة أكسرتنادو وأساتذتها وطالبها ملا أبدوا من حسن استقبال وحفاوة. 

أريد أن أشري إىل أن تناول الحرب العاملية األوىل يف كولومبيا التي تبعد آالف الكيلومرتات عن القارات التي جرت فيها 
الحرب، يعد قياًم للغاية وذا داللة كبرية. برصاحة، فإن الحرب العاملية األوىل التي وقعت قبل 100 عام من اآلن، مل 
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تؤثر عىل البلدان والقارات التي اشرتكت يف الحرب وحسب، بل أثرت أيًضا عىل قاريت أسرتاليا وأمريكا الشاملية، إىل 
جانب تأثريها عىل القارات الثالث آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومع تأسيس عامل جديد بعد الحرب، فإن القارة األمريكية 
برمتها بالتأكيد تأثرت بنتائج الحرب، وخاصة موجة الهجرة من املناطق التي كانت تحت الحكم العثامين تجاه أمريكا 
الالتينية، حيث لعبت دوًرا هاًما يف إعادة تشكيل أمريكا الالتينية بعد الحرب، لذلك فإن تناول الحرب العاملية األوىل 

هنا يف جامعة أكسرتنادو بكولومبيا يحمل مغزى كبريًا.

السياسة العاملية تشكلت بعد الحرب العاملية األوىل

أعزايئ األصدقاء، أحبايئ الشباب

بخصوص الحرب العاملية األوىل، أريد أن أؤكد خصوًصا عىل ما ييل: إذا أردنا أن نفهم اليوم، وأن نفرّس بشكل صحيح 
السياسية العاملية، يجب علينا بالتأكيد أن نتفحص الحرب العاملية األوىل، وأن نحللها بشكل جيد. رمبا تعد الحرب العاملية 
الثانية إحدى أكرث الحروب دموية يف التاريخ البرشي، لكن ثقوا بأنها تأيت بعد الحرب العاملية األوىل من ناحية التأثري. 
وقد تشكلت السياسة العاملية اليوم، وخاصة الحدود التي متتلكها العديد من البلدان يف الوقت الراهن، عقب الحرب 
العاملية األوىل التي تعد األصل للعديد من املسائل التي تهم العامل بأرسه. كام أن القضية الفلسطينية، ومسألتي سوريا 
والعراق الحاسمتني اليوم، ومشاكل اليمن ومرص وشامل أفريقيا والقوقاز والبلقان، ظهرت نتيجة للحرب العاملية األوىل، 
ومع األسف فإنها مشاكل مستمرة منذ 100 عام. وكذلك املسألة األفغانية، والفقر يف الدول األفريقية عىل رأسها الصومال، 

ومشكلة اإلرهاب التي باتت تهدد العامل بأرسه اليوم، تعد مشاكل أنتجتها الحرب العاملية األوىل.

إن تركيا، أي الدولة العثامنية باسمها قبل 100 عام، كانت بلًدا يف مركز وهدف الحرب العاملية األوىل. فحدود الدولة 
العثامنية قبل 100 عام كانت تشمل شامل أفريقيا بالكامل وتقريبًا كامل املنطقة التي تعرف اليوم باسم الرشق 
الوقت  وبنفس  عام،  قبل 100  العثامنية  الدولة  كانت ضمن  والبلقان،  والقوقاز  الغربية،  أفريقيا  أن  األوسط. كام 
مناطق ال تزال متأثرة بالثقافة العثامنية. يف عام 1918، أي عقب انتهاء الحرب العاملية األوىل، مل يبق تحت يد الدولة 
العثامنية أراض سوى أنقرة التي تعد العاصمة اليوم وما حولها، إذ كان غرب وجنوب تركيا وعىل رأسها إسطنبول 
الباقية من الدولة العثامنية فقد استحدثت منها دول جديدة من خالل  تحت االحتالل بشكل كامل. أما األرايض 

حدود مصطنعة دون األخذ بعني االعتبار العنارص العرقية والدينية أو املذهبية.

أعتقد أن أصدقايئ يف كولومبيا وخاصة أصدقايئ الشباب والطالب يتساءلون ملاذا منطقة الرشق األوسط مضطربة بهذا 
الشكل؟ يوميًا تصل أخبار اشتباكات، تصل أخبار حروب، وتقريبًا يوميًا تصل إىل هنا أخبار ارتكاب مجازَر، وإبادات 

جامعية، وهجامت، ومع األسف فكلام يذكر اإلرهاب يتبادر الرشق األوسط إىل األذهان.

حسًنا، ملاذا يحصل هذا؟ أعرف أن كولومبيا تعاين من بالء اإلرهاب حاليًا، وهم يكافحون اإلرهاب، وأعرف أن 300 
ألف إنسان لقوا حتفهم يف مكافحة اإلرهاب، فهذه وقائع حقيقية. 

يجب أن يُفهم جيًدا النظام الذي ظهر بعد الحرب العاملية األوىل، فاملنطقة التي أطلق عليها اسم الرشق األوسط، 
العاملية األوىل. والرشق األوسط، ُصمم من قبل املنترصين  تشكلت لتكون منطقة كام هي اآلن متاًما بعد الحرب 
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بالحرب قبل 100 عام كمنطقة رصاعات وأزمات، وهذا التصميم حافظ عىل النحو املنشود له عىل مدى 100 عام 

متاًما. وإذا تأملنا حدود الرشق األوسط، فإننا نرى أنها مستقيمة متاماً كأنها مرسومة بجدول. فُجزئ العرب إىل بلدان 

مختلفة دون األخذ بعني االعتبار أي حساسية بينهم، حتى أن األقارب بنفس الشكل تفرقوا عن بعضهم جراء الحدود 

التي مرت من قراهم، حتى إن حدود تركيا اجتازت تلك القرى والبلدات، وتفرق األقارب واإلخوة كمواطنني لبلدين 

مختلفني. كام أن الحدود فرضت باإلجبار ليس عىل األرايض فقط وإمنا عىل األذهان والثقافات واملعتقدات بنفس 

الوقت، حيث وضعت حدود مصطنعة بني الشعوب، وزرعوا الخصومة بني األخوة.

السلطان عبد الحميد الثاين ُخلع بسبب رفضه بيع القدس وفلسطني

هنا أريد فقط أن أقدم مثااًل. إن األرايض التي تقع فيها فلسطني وإرسائيل اليوم كانت أرايض خاضعة لسيادة الدولة 

العثامنية قبل الحرب العاملية األوىل، فالدولة العثامنية كانت تدير تلك املنطقة بشكل عادل من خالل نظام إدارة 

ممتاز وضعته، وكانت تحافظ عليها كمنطقة مستقرة وآمنة، واملسلمون واملسيحيون واملوسويون كانوا يعيشون يف 

سالم وتسامح مع بعضهم البعض من خالل أدائهم لعباداتهم وذهابهم إىل أماكنهم املقدسة بشكل حر. وقبل الحرب 

العاملية األوىل مبارشة، تعرض السلطان العثامين عبد الحميد الثاين إىل ضغوط شديدة من أجل بيع أراض يف القدس 

وفلسطني وتوطني مهاجرين فيها، فالسلطان عبد الحميد كان يعرف أن موجة هجرة مفرطة تجاه املنطقة ستزعزع 

استقرار وتوازن السكان هنا، من أجل ذلك مل يقبل هذا العرض، ومل يسمح أبًدا بوضع كهذا. وتم خلع السلطان عبد 

الحميد، ونشبت الحرب العاملية األوىل، وانسحبت الدولة العثامنية من تلك األرايض، وبدأ اسم املنطقة يرتبط اعتباًرا 

من تلك اللحظة بالدم والدموع والظلم.

عام  تأسست  أن دولة إرسائيل  تعرفون  للدميوغرافيا هناك، هل  وتغيري  فلسطني،  إىل  للغاية  كثيفة  حصلت هجرة 

1948، وطبعاً دولة إرسائيل مل تبق عىل حدودها التي تأسست عليها يف 1948، فإرسائيل اليوم ال تزال تبذل جهوًدا 

من أجل توسيع حدودها، واحتالل أراض فلسطينية أكرث، ومحو الفلسطينيني من تلك الجغرافية بشكل كامل. ونحن 

كرتكيا، ولدى اعرتاضنا عىل سياسات التوسعة للدولة اإلرسائيلية، والظلم واملجازر الكبرية التي تقوم بها بهذا االتجاه، 

فإنهم يسعون إىل جر ذلك إىل أماكن مختلفة يف العامل، فموقف تركيا حيال هذا املوضوع واضح للغاية، إذ يجب عىل 

إرسائيل أن تنسحب إىل حدود ما قبل 1967، ويجب تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الرشقية، ونريد احرتام 

الحقوق السيادية للفلسطينيني، وطاملا أن إرسائيل ال تقوم بذلك فإنها ستستمر بكونها دولة ظاملة وإرهابية وستتحّول 

املنطقة برمتها إىل بركة دماء. وطاملا استمر الظلم اإلرسائييل، واإلرهاب اإلرسائييل، فإن نزيف الرشق األوسط وضمري 

اإلنسانية بأرسها لن يتوقف أبًدا.

سياساتنا حول الرشق األوسط تزعج البعض

إننا يف تركيا وعندما نُظهر موقًفا إنسانيًا ووجدانيًا حيال قضايا فلسطني-إرسائيل وسوريا والعراق ومرص وليبيا، فإن 

البعض حول العامل ينزعجون بشكل كبري من ذلك.
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انزعجنا مام يحصل يف مرص، ملاذا؟ ألن مريس الذي جاء إىل السلطة بعد انتخابه من الشعب بأصوات 52 %، قام 

السييس الذي كان وزير الدفاع يف حكومته بخلعه من الرئاسة وسجنه من خالل انقالب. واآلن مع األسف يستصدر 

قرار إعدام بحقه بواسطة الئحة اتهام مفربكة. فإذا كنا نريد أن نقرر بشكل إنساين وضمريي بخصوص يشء، فإننا 

مجربون يف هذا العامل عىل الوقوف إىل جانب إرادة الشعب املنبثقة من صناديق االقرتاع وليس االنقالبيني. وإن الذين 

يقذفون تركيا باتهامات ثقيلة للغاية وظاملة وغري أخالقية حًقا، ال يستطيعون تقبل ذلك.

وهنا، يف كولومبيا أريد أن أكرر، أنه ال توجد مطامع أو نوايا لرتكيا يف حدود أي بلد أو أرايض أي بلد، أو شؤونه الداخلية. 

فرتكيا كبلد دفع أمثانا باهظة جراء اإلرهاب، تعارض بشكل قاطع وواضح كافة أشكال اإلرهاب والتنظيامت اإلرهابية.

تركيا بلد قدم اعرتاضات محقة للغاية ومعقولة جّدا ضد مخططات الرصاعات واألزمة يف الحرب العاملية األوىل قبل 

100 عام. ألننا نريد السالم يف منطقتنا، نريد الصداقة واألخوة، ونريد العدالة، وليس لدينا طلب آخر أبدا.

وأريد أن أؤكد يشكل خاص عىل رضورة أن يتعامل الجميع بشكل حذر ودقيق حيال األخبار الصادرة يف هذه األيام 

بحق تركيا يف الصحف العاملية، واملجالت واملحطات التلفزيونية، أو وسائل التواصل االجتامعي. إن املنزعجني من 

دعواتنا اإلنسانية ودعواتنا للسالم والعدالة، يسعون لتشويه صورتنا من خالل وسائل اإلعالم.

نستضيف مليوين الجئ سوري

أحبايئ الشباب،

إن تركيا متتلك معايري الدميقراطية األكرث تقدًما يف منطقتها، وتعزز تلك الدميقراطية يوميًا. انظروا، هل تعرفون أيها 

الشباب، أن هناك مليوين الجئ من سوريا والعراق لجؤوا إىل تركيا اآلن، منهم مليون و700 ألف من سوريا، و300 

ألف عراقي. وتركيا تعتني بأولئك بتوفري احتياجات الصحة والتعليم واللباس وما يخطر عىل بالكم من خالل تلبية 

كافة احتياجاتهم عىل أراضيها. ومليون من هؤالء الالجئني يف لبنان، و500 ألف يف األردن. حسًنا، هل تعرفون كم 

مهاجرًا سوريا استقبلت أوروبا بأرسها؟ 130 ألفاً. حسًنا، هل تعرفون باقي بلدان العامل كم من سوري أخذوا ؟ مل 

يأخذوا أحدا تقريبًا.

ال ميكنكم إيجاد حل يف العراق من خالل اإلقدام عىل قصفه بالطائرات، وال يف سوريا من خالل اإلقدام عىل اليشء 

نفسه. إذا كنا نسعى إىل الحل هنا، فاألمر الذي ينبغي القيام به هو: الكف عن منطق "يجب أن يتوىل السلطة يف 

ذاك البلد، الشخص الذي أريده" إذ ال تستطيعون إيصال الدميقراطية وإرادة الشعب إىل رأس السلطة من خالل 

هذا املنطق. ماذا عليكم أن تفعلوا إذن؟ األمر الذي ستقومون به هو: إزاحة هؤالء الدكتاتوريني من رأس السلطة 

وهؤالء األشخاص الذين ميارسون إرهاب الدولة، واإلتيان بصناديق االقرتاع إىل أمام الشعب، وتسليم زمام السلطة 

إىل من يختاره الشعب، وبعكس ذلك لن يحل السالم يف هذه البلدان.

تركيا اآلن تتبنى رأيا، ما هو هذا الرأي ؟ نقول، إن العامل أكرب من خمسة، هل العامل سيظل مرهونا للدول الخمس؟ 

وهل  وبريطانيا. حسًنا  وفرنسا،  والصني،  وروسيا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  الخمس؟ هي  الدول  من هي هذه 
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نحن سنظل محكومني لقرارات هذه الدول الخمس، يعني هل ميكن القبول بإدارة العامل من خالل كيان تشكل يف 
الظروف التي تلت الحرب العاملية األوىل؟ وهذه البلدان الخمس متمثلة بثالث قارات، آسيا وأوروبا وأمريكا فحسب. 
وعند اعتبار األديان ميكنني القول، توجد ضمن هذا الكيان مجموعتان دينيتان فقط. عىل سبيل املثال ال يوجد أي 
بينها، هل ميكن تقبل هذا املنطق وهذه املقاربة؟ يف حني يجب أن ينضم املسلمون واملسيحيون  بلد مسلم من 

واملوسويون والبوذيون جميعهم  إىل آلية اتخاذ القرار. 

نقول تعالوا لنجعلها 15 بلدا أو 20 بلدا، بدال من خمس. فلتكن هذه البلدان كلها دامئة العضوية وصاحبة القرار يف 
إدارة العامل، وصاحبة السلطة، ولنتخذ هذه الخطوة. ال يحق ألحد أن يجعل مصري اإلنسانية بأرسها محكوما لخمسة 
بلدان. وأي قرار يصدر من شفتي إحدى هذه الدول، يرهن معه كل يشء. عامل كهذا، ال ميكن وصفه بأنه عامل حر، ال 

ميكن وصفه بأنه عامل دميقراطي.

نحن متفوقون عىل أوروبا يف حرية الصحافة والتعبري

إىل جانب ذلك يتحدثون كذلك عن حرية الصحافة وحرية التعبري. إن بلدنا مع ثقافة التعايش، وبذلك بات منوذجا 
التعبري  الصحافة وحرية  الذي أصبحت أوروبا تشهد تراجعا يف حرية  الوقت  ونجام ساطعا حاليًا يف منطقته. ويف 

وثقافة التسامح تجاه االختالفات، فإن تركيا عىل عكس ذلك، تسعى إىل توسيع نطاق الحريات.

تركيا تعد إحدى أقوى البلدان يف القرن الـ 21، من خالل دميقراطيتها التي تتطور باستمرار وتتقدم معايريها يوميًا. 
وبنفس الوقت، فإن تركيا متثل ضامنا للسالم يف القرن الـ 21.

وعندما تولينا السلطة نهاية عام 2002 كان الدخل القومي يف بالدنا 230 مليار دوالر، أّما األن فارتفع إىل 820 مليار 
دوالر. كان حجم صادراتنا 36 مليار دوالر، ولكنه اآلن وصل إىل 160 مليار دوالر. ويف السياحة، كان عدد السياح 
الوافدين إىل بلدنا سنويًا 13 مليون سائح عندما تولينا السلطة ، وعائداتنا من السياحة ما بني 8 و8٫5 مليار دوالر، 

واآلن عدد السياح القادمني إىل بلدنا وصل إىل 42 مليون سائح وعائداتنا وصلت إىل 40 مليار دوالر.

األصدقاء األعزاء،

الحرب  فإن  الوقت  نفس  كثريا. ويف  أم  كان  قليال  متفاوتة  بنسب  األوىل  العاملية  بالحرب  تأثرت  العامل  بلدان  كافة 
العاملية األوىل، كان لها أثر عميق عىل حقوق البرش يف املنطقة التي اجتاحتها خاصة.

هنا أريد أن أضع خطًا عريًضا تحت هذه النقطة: التاريخ مع األسف كُتب دامئًا من قبل املنترصين أو القوى املهيمنة، ونعرتض 
بشدة عىل هذا. نعتقد بأن التاريخ يجب أن يُكتب من قبل املؤرخني وليس من جانب املنترصين أو القوى املهيمنة. فاملنترصون 
واملهيمنون ال يكتبون التاريخ بشكل صحيح، ال ميكنهم نقل الحقائق التاريخية بشكل صحيح. إن األحداث املؤملة التي مرت عىل 

التاريخ عىل أنها أحداث 1915، قُرئت مع األسف حتى اليوم بعني تاريخية مكتوبة من قبل املنترصين واملهيمنني.

هذا العام، هو الذكرى املئوية ألحداث 1915، وعىل مدار 100 عام، فإن ما قام به األتراك لألرمن واألرمن لألتراك مل 
يتم الحديث عنه ونقاشه بشكل صحيح أبًدا، ومل تتم الكتابة عنه بشكل صحيح. وعىل مدار 100 عام فإن الدعاية، 

وتوجيه الرأي العام والسياسة القذرة، كانت سبّاقة أمام التاريخ والحقائق التاريخية.
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هنا سأقول أمرًا: إذا كانت الجالية األرمنية صادقة، نحن نفتح كامل أرشيفنا. وحتى اآلن وصل عدد الوثائق التي تم 
فحصها أكرث من مليون. وإذا كان لدى أرمينيا معلومات ووثائق من هذا القبيل فلتفتحها، ولتقدم الدول األخرى ما 
لديها. لنوظف املؤرخني، لنوظف علامء السياسة، من أجل أن يجروا عملهم يف هذا املجال. لينهي العلامء تحضرياتهم، 

وليقدموا ذلك للسياسيني. وبعدها نعمل ونصدر القرار النهايئ، ونسوي هذا األمر.

يجب البحث يف أحداث 1915 بشكل صحيح

أعزايئ الشباب،

ال ميكن تدوين الوقائع التاريخية و قراءتها بشكل صحيح، عرب اتخاذ قرارات سياسية يف الربملانات واعتبار األحداث 
غري الصحيحة عىل أنها صحيحة. ال ميكن التعامل باملوضوعية مع التاريخ إذا بقينا تحت تأثري العواطف ومشاعر اآلالم 
التي حدثت. نعلم أن الجالية األرمنية تقود حملة سلبية فيام يتعلق بأحداث 1915 مبناسبة إحياء الذكرى املئوية 
لها. ونحن كرتكيا ال نسعى إىل استخدام أساليب الدعاية وحمالت توجيه الرأي العام، إذ ليس لدينا أي مشكلة يف هذا 
املوضوع. وكنا دامئًا نناشد برضورة بحث وتأويل أحداث 1915 بصورة صحيحة وذلك بصدر رحب وصدق. وكام قلت 

آنفا إننا سعينا دوما إىل العمل مع األرشيف يف نطاق أوسع.

نحن من قام مبد يد الصداقة ألرمينيا، ويعرف من يتابع هذا امللف جيًدا تلك الرسالة ) املوجهة إىل رئيس أرمينيا ( التي 
كتبتها يف 23 أبريل/ نيسان من العام املايض، لقد كّنا قاب قوسني أو أدىن من تحسني العالقات، وفتح صفحة جديدة يف 
هذا السياق. مع األسف، ذهبت جهودنا سدًى جراء أعامل الجالية األرمنية. ويف الذكرى املئوية هذا العام، نكرر مجدًدا 

دعواتنا الصادقة، ونقول تعالوا لنتعاون من أجل إخراج هذه املسألة من دائرتها السياسية ونحولّها إىل العلم والعلامء.

يف تاريخ 24 أبريل/ نيسان من هذا العام، سنقوم بتنظيم مراسم دولية كبرية يف تركيا مبناسبة إحياء الذكرى املئوية 
لحرب "جناق قلعة "، أرسلنا دعواتنا للعديد من البلدان، وبعض الدول أكدت مشاركتها، وننتظر تأكيدات جديدة. 
ووجهنا الدعوة إىل دولة أرمينيا. وكنا نود قدومهم، وتواجدهم يف جناق قلعة يوم 24 أبريل / نيسان، ليشعروا بتلك 
األجواء، ويسعوا لفهم ما حدث يف التاريخ من خالل تواجدهم بني مئات اآلالف من شهدائنا هناك. ولكن مل يقوموا 
لقواعد  السالم والحوار من خالل ترصيحات منتهكة  أمام  الطريق  بذلك، فأرمينيا أظهرت مرة أخرى موقًفا يغلق 

اللباقة.

لن نتخىل عن جهودنا للسالم والحوار بخصوص أحداث 1915، وسنستمر يف تناول املسألة يف ضوء علم التاريخ، وليس 
من خالل تشويه السياسة الدولية عن طريق الدعاية وتوجيه الرأي العام.

انظروا، قبل الحرب العاملية األوىل مبارشًة، فقد ماليني املسلمني أرواحهم يف البلقان جراء االشتباكات وأثناء النفي. 
ونحن ال نتهم أحدا بارتكاب مجازر عرقية بناء عىل ذلك. ونذكر أن األحداث التاريخية يجب أن تقيّم ضمن مراحلها 
وظروفها الخاصة. ال شك أن إحياء ذكرى األحداث األليمة واستذكار الضحايا أمر مهم، لكّن السعي للحصول عىل 
نتائج سياسية ودبلوماسية من خالل ذلك يخدم أمرًا آخر. إذ نحن نحرتم الذكريات، ولكننا ال نسمح أبًدا بقيادة حملة 

عدائية ضد بلدنا وشعبنا من خالل ذلك.
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يجب أن نستخلص الصداقة والسالم من التاريخ وليس العداوة

أعزايئ الشباب، أعزايئ األصدقاء،

علينا يف تركيا أن نبث األمل ملجتمعاتنا مبستقبل حافل بالسالم يف كافة الظروف ويف أي مكان، من أمريكا الالتينية إىل 
آسيا، ومن أفريقيا إىل أسرتاليا والقارة األمريكية. والحقائق التاريخية والراهنة تظهر رضورة التصالح بدال من النزاع، 
العامليني. ومثلام يتجىل يف حرب جناق قلعة التي  والتسامح بدال من الكراهية، وذلك من أجل السالم واالستقرار 
وقعت قبل 100 عام، فإن الرتكيز عىل السالم والصداقة بدال من استنتاج العداوة من التاريخ، من شأنه أن يحملنا 

إىل مستقبل مرشق.

سنسعى إىل تعزيز وتكثيف التعاون بني تركيا وبلدان أمريكا الالتينية مبا فيها كولومبيا. ال شك أن للثقافة والتعليم 
دورا هاًما يف هذه النقطة، ولدينا رغبة يف تعزيز التعاون الثقايف والتعليمي مع كولومبيا من أجل مستقبل أفضل.

أريد اإلعراب هنا عن رسوري البالغ إزاء االهتامم برتكيا والثقافة الرتكية واللغة الرتكية، الذي ظهر يف كولومبيا بالفرتة 
األخرية.

أتابع عن كثب األعامل الناجحة لـ "مركز أمريكا الالتينية  للدراسات واألبحاث والتطبيقات )LAMER(" الذي تم 
تأسيسه عام 2009 ضمن جامعة أنقرة. وأشكر أمام حرضاتكم رئيس جامعتنا السيد نجايت، وفريق العمل املرافق له. 
ويف هذا اإلطار، يجب أن نبذل جهوًدا من أجل زيادة مثل هذه املؤسسات يف كال البلدين وبشكل متبادل. وأشكر 

رئيس جامعتنا العزيز مجدًدا أمام حرضاتكم.

ويف ختام كلمتي، أمتنى أن تسري ندوة "1915: أطول عام يف اإلمرباطورية العثامنية"، بشكل ناجح، وأبارك مجدًدا لكل 
من ساهم يف تنظيم هذه الندوة، وأقدم شكري لكافة املشاركني واملساهمني. 

وأريد اإلعراب مجدًدا عن امتناين لوجودي يف كولومبيا، وأقدم شكري لكم مرة أخرى عىل حسن ضيافتكم، وأحييكم 
جميًعا بكل محبة واحرتام، مع متنيايت لكافة الشباب والشابات بالنجاح يف سنوات دراستهم وتعليمهم. 
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مؤمتر يف املعهد الدبلومايس املكسييك ماتيوس رومريو - مدينة مكسيكو 

املكسيك يف 12 فرباير / شباط 2015

مشكلة اإلسالموفوبيا وصلت إىل حالة مؤذية

أيها السادة، اإلداريون املحرتمون يف املعهد الدبلومايس املكسييك، أحييكم باملحبة واالحرتام.

أود أن أتحدث عن مدى شعوري باالمتنان لالجتامع معكم يف مؤسسة محرتمة مثل أكادميية املكسيك الدبلوماسية. 

وأشكر السادة وزير الخارجية والسفري للطفهم تجاهي وحسن استقبالهم وثنائهم خالل تعريفهم يب قبل قليل. 

قبل كل يشء، فإن عالقات تركيا مع أمريكا الالتينية تعود إىل أمد بعيد جدا، حينام تم اكتشاف أمريكا يف القرن 

الخامس عرش فإن اإلمرباطورية العثامنية كانت قوة بحرية وذات هيمنة يف البحر األبيض املتوسط. لقد قام مؤرخنا 

القارة األمريكية يف مؤلفه بعنوان "كتاب بحرية" بشكل مفصل وناجح للغاية مقارنة  الشهري "بريي ريس"  برسم 

بظروف وإمكانيات تلك الفرتة. 
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منذ عام 1800، بدأ العديد من ذوي األصول العثامنية من مواطنينا، بالهجرة إىل القارة األمريكية وعىل وجه الخصوص 
املكسيك، كام أن ميناء بريوت كان مبثابة مركز ونقطة انطالق للمهاجرين آنذاك. لقد جاء الناس من مختلف األديان 
واألعراق واملدن، إىل الواليات املتحدة وأسسوا ألنفسهم حياة جديدة يف هذه البالد. وقسم من املواطنني العثامنيني 
الذين رحلوا إىل الواليات املتحدة ومل يستطيعوا دخولها، لجؤوا إىل املكسيك والدول األخرى، العتبارهم تلك البالد 

جزءا من أمريكا.

هذه األرايض احتضنت "التوركو"

أُطلق يف القارة األمريكية عىل املسافرين من تركيا، ومرص، وسوريا، ولبنان وفلسطني عرب جواز السفر العثامين اسم 
الذين يبلغ تعدادهم حوايل ربع مليون  "التوركو"  ولُّقبوا بذلك. وأريد أن ألفت أنظاركم إىل أن هؤالء األشخاص 
نسمة، فضلوا املجيء إىل هذه األرايض بدالً من جاراتها من الدول األوروبية.  ولكونهم ميّالني تقليدياً للتجارة، فقد 
عملوا وأنتجوا وأضافوا قيمة للدول التي استقروا فيها. وال زال موجودا يف بلدنا حتى اآلن مصطلح "البيع باألجل" 
البيع باألجل إىل  انتقل نظام  تجارياً. ولقد  للتكافل االجتامعي إىل جانب كونه مصطلحاً  والذي يعّد وسيلة مهمة 
القارة األمريكية عرب هؤالء الناس. حتى أنه خالل حرب البلقان عام 1912، تجّمع ثالثة آالف شخص من ذوي األصول 

العثامنية، من دول القارة األمريكية وسجلوا أسامءهم كمتطوعني يف الجيش للمشاركة يف جبهات القتال.

نعم فإن هؤالء الناس الذين جاؤوا من قيرصي، ومالطيا، والالذقية وبريوت، سعوا لتطوير ونهضة الدول التي استقروا 
فيها وبذلوا جهودا من أجل تقدمها. وهذه األرايض احتضنت "التوركو" وجعلتهم جزءا ال يتجزأ منها. وبداية عالقاتنا 

مع املكسيك بدأت يف تلك الفرتة. 

وخالل االحتالل الفرنيس سنة 1864، أرسل ماكسيميليان أرشيدوق )أمري( هابسبورغ والذي كان إمرباطور املكسيك 
آنذاك، ممثالً إىل القرص العثامين لبيان صعوده إىل العرش. وعقب ذلك عينت الدولة املكسيكية عام 1865، سفرياً لها 
لدى الدولة العثامنية. وبهذا الشكل بدأت عالقاتنا وال زالت مستمرة. وخالل عام 1910 أي العام الذي وقعت فيه الثورة 
املكسيكية، أهدى املجتمع املهاجر من الدولة العثامنية إىل دولة املكسيك برج ساعة. ومبناسبة الذكرى املئوية الثانية 
الستقالل املكسيك والذكرى املئوية لثورتها تم إصالح برج الساعة هذا، عام 2010. وإين أنظر إىل قيام حكومتنا والحكومة 

اللبنانية والجامعة اللبنانية املتواجدة يف املكسيك بهذا اإلصالح، عىل أنه إشارة إىل االستمرار التاريخي للعالقات.

السادة الضيوف،

كام هو معلوم لديكم فإن عام 2015 يصادف الذكرى املئوية للحرب العاملية األوىل. ولقد شاركت يف اجتامع أكادميي 
تم تنظيمه لهذه املناسبة يف كولومبيا، وأُتيحت يل الفرصة ملشاركة آرايئ املتعلقة باملوضوع كامال.  وكام أسلفت هناك، 
فإن مراكز القوى العاملية والتي تحافظ عىل وجودها حتى اآلن، قد تشّكلت عقب نهاية هذه الحرب. إال أنه ولألسف 

فإن توزع القوى هذه مل يكن منصفا وعادال.

حتى أن العديد من االختالفات، واالشتباكات، والنزاعات املستمرة يف العامل إىل اآلن، ترجع يف أساسها إىل التوازنات 
املصطنعة  الدول  عىل  املاضية  عام   100 طوال  قط  االستقرار  يحل  ومل  األوىل.  العاملية  الحرب  عقب  أنشئت  التي 
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واملجتمعات املمزقة وداخل الحدود التي تم رسمها باملسطرة دون رعاية أية استمرارية تاريخية، واجتامعية، وثقافية 
وطبيعية. فقد تم دفع قسم كبري من العامل عمداً إىل داخل دوامة مستمرة منذ مائة عام وال يزال مصريها مجهوال.

هناك اختالل كبري يف بنية األمم املتحدة

نحن نذكر يف كل فرصة ويف كل محفل، اعوجاج القوى داخل األمم املتحدة وخاصة يف مجلس األمن. ما هو هذا 
االعوجاج؟ أرجو من الشباب االنتباه لهذا جيداً؛ العامل أكرب من خمس دول، وليس عبارة عن هذه الدول فقط، وإننا 
نسعى عرب ترديد هذه املقولة إىل مشاركة العامل أجمع بهذه الحقيقة. وإن مناقشة مرشوعية نظام دويل عاجز عن 
عرقلة االختالفات السياسية، واألزمات االجتامعية واالقتصادية أمر ال بد منه عاجالً أم آجالً. وليس بوسع رعاة النظام 

الدويل الذين ميسكون بزمام آليات اتخاذ القرار، أن يستمروا أكرث يف إلقاء املسؤولية عىل عاتق بقية الدول.

حيث وصل هذا االعوجاج يف آلية العمل إىل مستوى ال يطاق وخاصة بالنسبة لدول مثل تركيا، واملكسيك، والربازيل، 
والهند وأندونيسيا. ما هذا االعوجاج؟ توجد اآلن 5 دول دامئة العضوية لدى مجلس األمن، هل يكون اعرتاض إحدى 
هذه الدول األعضاء عىل قرار ما، ملزماً للعامل؟ نعم يكون ملزما. إذاً فهل العامل مجرب عىل ما سيصدر عن شفتي الدولة 
الواحدة هذه؟ هذا غري ممكن، وال يجب أن يكون كذلك. إذاً فكيف يكون األمر عىل هذا الشكل؟ خمس دول، وثالث 
قارات؛ آسيا، وأوروبا وأمريكا. وإذا نظرنا إىل األمر من جانب املجموعات الدينية، هل بني هؤالء دولة مسلمة؟ ال. 
هل هناك بوذيون؟ أيضاً ال يوجد. إذاً فهناك بنية مكونة من غري املسلمني فقط، وأقصد هنا الغالبية، أي ال توجد 
هناك عدالة من ناحية التمثيل الديني أيضاً. حسناً، أليست الجمعية العامة لألمم املتحدة أو مجلس األمن مكان، تم 
إنشاؤه لتأمني وتجيّل العدالة؟ أمل يتم تأسيسهام من أجل تقاسم الحريات بشكل عادل؟ لكن يف الواقع هل يستطيع 

مجلس كهذا توزيع وتأمني العدالة؟ هل بإمكانه تأسيس العدالة يف توزيع الحريات؟

إن منطقة الرشق األوسط غارقة اآلن يف الدماء. هل لألمم املتحدة فعل يُذكر إزاء ما يجري؟ نحن الذين ندفع الثمن، 
يستضيف بلدي حالياً مليوين الجئ سوري وعراقي. ونتكفل بكل ما يلزمهم من املأكل، واملرشب، وامللبس، والصحة، 
والتعليم. حيث تجاوز حجم إنفاقنا لالجئني السوريني حتى اآلن 5٫5 مليار دوالر باستثناء املساعدات اإلنسانية. يا 
ترى ما هو حجم األموال التي قدمتها األمم املتحدة يف هذا الخصوص؟ 250 مليون دوالر فقط. أقول إننا أنفقنا 5٫5 
مليار دوالر. أين تلك الدول التي متلك أمواال طائلة، أين األمم املتحدة، وأين مجلس األمن التابع لها؟ ليس هناك 
أحد، تركيا تناضل وتكافح وحدها. كذلك فإن هناك مليون الجئ يف لبنان أيضاً. وإن الوضع االقتصادي اللبناين معلوم 
وواضح لدى الجميع. هل هناك أحد ميد يد العون للبنان؟ ال أحد. األمر ذاته يف األردن. فهناك 500 ألف الجئ يف 
األردن. هل هناك يد عون مُتّد إىل األردن؟ أيضاً ال يوجد. واآلن أتساءل؛ يا ترى ما هو عدد السوريني املتواجدين اآلن 
يف أوروبا؟ 130 ألف شخص، نعم يف أوروبا الكبرية هناك 130 ألف الجئ فقط. لكن يف تركيا وحدها هناك مليونا 
الجئ سوري وعراقي، ومليون آخر يف لبنان ويف األردن 500 ألف الجئ. برأيكم هل نستطيع القول بأن هذا العامل 
عادل؟ هل تدرون ما يقوله لنا األوروبيون يف زياراتهم إلينا؟ "نحييكم، أنتم تعتنون مبليوين إنسان عىل أراضيكم، إن 
هذا الذي تقومون به يفوق التقدير"  لكن عند الحديث عن النقود فال يوجد يشء من هذا القبيل، ويكتفون فقط 
بتقديم النصائح لنا. يباركون ويحيون لكن عندما نأيت إىل النقود فليس هناك يشء يُذكر. نحن نبحث عن الصدق 

واإلخالص. إن الناتج اإلجاميل القومي لنا وللغرب واضح وظاهر.
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ينبغي إزالة العضويات الدامئة يف مجلس األمن

ينبغي أن تحظى جميع املؤسسات السياسية، واالقتصادية واالجتامعية من أصحاب الرأي يف النظام العاملي، ببنية 

لألمم  التابع  األمن  دامئني يف مجلس  أعضاًء  الخمس  الدول  تكون هذه  وملاذا  وتأثرياً.  عدالة وشمولية  أكرث  متثيلية 

املتحدة؟ نحن بدورنا نقول؛ ملاذا خمس دول؟ يجب علينا اآلن أن نجتمع ونجلس سوياً لنتناقش ونطالب بإصالح 

هذا النظام. ويجب إزالة العضويات الدامئة، فلنفرتض بأننا سنتفق عىل 20 دولة، عندئذ يجب إخضاع هذه الدول 

العرشين لتناوب مستمر. ولنفرتض مثالً أنه يجب أن يأيت الدور لكل دولة كل عرش سنوات، حينها متارس هذه الدولة 

وظيفتها ملدة عامني، ويف نهاية العامني، تتدخل الدول العرشون، وهكذا يصبح لكل دولة حق التصويت وإبداء الرأي. 

وعىل هذا املنوال أيضاً يجب أن يضم مجلس األمن دوال أعضاء متثل كل دين وقارة تحت مظلتها.

يجب أال يكون هذا املكان حكراً ألحد. علينا أن نرى ونظهر للجميع بأن العامل وكل الدول لها رأي هناك. ولذا أقول 

"العامل أكرب من خمسة". أي من غري املمكن إخضاع وحكم 190 دولة إلرادة هذه الدول الخمسة. هذا أمر غري ممكن، 

ال أحد يتفوه بيشء إما لخوفه أو لخشيته عىل مصالحه. سنتحدث، ألننا ال نستطيع تأسيس هذه العدالة ما دمنا 

صامتني. ألن هذ األمر حاجة ملحة ال ميكن تأجيلها.

إن فاتورة عدم التزام املؤسسات واملنظامت الدولية مبسؤولياتها، يدفعها األبرياء باملوت، والدمار والبؤس يف أماكن 

عدة حول العامل. فعندما ننظر إىل الوضع يف سوريا، والعراق، وفلسطني، ومرص والعديد من املناطق األخرى، نراها 

ريادياً يف هذا  النظام الدويل أن يلعب دوراً  تعيش حوادث مأساوية تجرح مشاعر وضمري اإلنسانية. ويجب عىل 

الخصوص. إذ أن املنظامت التي ينبغي أن تتدخل لحل هذه املشاكل، نراها تلعب دوراً تحفيزياً تجاه هذه األحداث 

بسبب اعوجاج بنيتها. فالعدالة، والطأمنينة، واألمن والرفاه ليس حكراً فقط عىل املواطنني الذين يعيشون يف بلدان 

معينة. بل يجب عىل كل إنسان من بني سبعة مليارات شخص يف عاملنا أن ميتلك هذه الحقوق واإلمكانيات. ولن يحّل 

األمان يف ضمري اإلنسانية ما دامت دماء األطفال والنساء واألبرياء تسيل يف سبيل املآرب السياسية القذرة. وباألخص 

فإن أسلوب ازدواجية املعايري املتبع يف موضوع اإلرهاب، بات يشكل تهديداً عىل اإلنسانية جمعاء.

نحن كرتكيا، نسعى ألن نكون ضمري اإلنسانية جمعاء

إنّنا يف بلد كرتكيا، نسعى جاهدين لنكون صوت وضمري اإلنسانية جمعاء، دون تصنيف اإلرهابيني إىل إرهايب جيد 

وآخر يسء. وحادثة كارولينا يف الواليات املتحدة األمريكية مثالً، قام إرهايب بقتل ثالثة مسلمني وهم يف منازلهم. ندرك 

بأن اإلدارة األمريكية ضد تنظيم داعش، نعم ونحن ضد هذا التنظيم أيضاً.   وداعش هو تنظيم إرهايب، ويجب علينا 

فعل ما يلزم من أجل مكافحته. حسناً، اآلن أخاطب اإلدارة األمريكية؛ أنتم تتكلمون يف موضوع داعش، وتقولون 

بأنكم تفعلون ما بوسعكم من أجل القضاء عليه. داعش تنظيم إرهايب، ولكن يف الوقت نفسه، يأيت معتوه إرهايب 

ويقتل هؤالء الثالثة لكونهم مسلمني. أتساءل اآلن؛ سيد أوباما؟ ملاذا تصمت إزاء ذلك؟ سيد بايدن، ملاذا أنت ساكت؟ 

سيد كريي، ملاذا أنت صامت أيضاً؟ أما عندما يكون األمر متعلقاً برتكيا، يجدون 80 شخصاً مزيفاً ومستأجراً ضدها، 

ويرسلون رسالة لها، وأنتم بدوركم تبدؤون حملة ضد تركيا من هناك.
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أنتم كقامئني عىل هذا العمل األكادميي، يجب أن تنظروا إىل املستقبل من منظور مختلف جداً. ال ترضوا بأن تعريوا 
الحق، واإلنصاف،  أطر  أن تستخدموها ضمن  لكم. حيث يجب  ملكاً  اإلرادة  تبقى هذه  أن  إرادتكم ألحد، يجب 
والعدالة، والحرية. فالعامل مل يعد متمركزا حول الغرب، بل عىل الجميع أن يتقبّل بعد اآلن حقيقة تحّول العامل إىل 
بنية متعددة املراكز عرب رشقها، وشاملها، وجنوبها وغربها. وهذا ليس مقترصاً عىل الناحية السياسية فحسب، بل األمر 
نفسه من الناحية االقتصادية والتجارية أيضاً. أنا شخصياً ما زلت أنتظر متابعًة وعزماً وتعليقاً ما من السيد أوباما، 
والسيد بايدن والسيد كريي بخصوص مقتل األبرياء الثالثة. كام أنني بالطبع ألعن قاتلهم املتوحش.  ويجب توضيح 

هذه الحادثة يف أقرص وقت، وإن مل يتم العثور عليه، فال يحق لإلدارة األمريكية حينها الحديث بخصوص داعش.

يجب تطوير التعاون بيننا وبني املكسيك يف قمة دول مجموعة العرشين

باتت الدول غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية "OECD" مسيطرة عىل أكرث من نصف الناتج االقتصاد العاملي. 
أما مجموعة العرشين فقد بدأت تزيد من أهميتها من خالل عكسها توازن القوى الحالية بشكل أعدل نسبياً.  أعتقد 
بأننا سنحقق تعاوناً مثمراً مع املكسيك خالل قمة دول مجموعة العرشين التي نرتأس دورتها هذا العام. وعلينا أن 
نفعل هذه املجموعة التي تم تأسيسها لتأمني استقرار االقتصاد العاملي، لكن بشكل مختلف عام كانت عليه حتى 
اآلن، علينا الحصول عىل نتائج جيدة. ما دام األمر كذلك، فعلينا تناول مسألة الشمولية عىل نطاق واسع. يجب أن 
يكون هناك تعاون فيام يخص االستشامرات يك نصل منها إىل نتائج. وعلينا أيضاً النجاح يف مجال التطبيق. سرتكز 
قمة مجموعة العرشين هذا العام عىل مصطلحات ثالث. علينا االتجاه إىل تحمل مسؤولية أكرث فيام يخص مشاكل 

اإلنسانية وعىل رأسها التخلف وتوزع الدخل وغريها من املشاكل الكبرية التي تعاين منها اإلنسانية.  

ونحن بدورنا، سنقوم خالل ترؤسنا للقمة بالخطوات واملبادرات الالزمة يف هذا السياق. ونُعترَب اآلن يف وضع القامئني 
عىل العمل فيام يخص الدول األقل منواً. هل تدرون ما كمية الدعم السنوي التي كانت تقدمها تركيا قبل 12 عاماً 
خالل اجتامع الجهات املانحة؟ 45 مليون دوالر. إال أنه اعتباراً من نهاية السنة املاضية فإن كمية املساعدات والدعم 

الذي قدمته تركيا ارتفع إىل 4٫5 مليار دوالر. والرتتيب الثاليث األول هو عىل الشكل التايل: أمريكا، وبريطانيا وتركيا.

أعزايئ الضيوف؛

عىل الرغم من األزمات املختلفة التي تحدث بجوارها، فإن تركيا نجحت بفضل بنية دميقراطيتها القوية واقتصادها 
املتنامي، يف التموضع مبرتبة مختلفة. إىل جانب الحلول التي أوجدناها ملشاكلنا الذاتية، فإننا نلفت األنظار من خالل 
دورنا الريادي الذي توليناه يف املسائل اإلقليمية والدولية أيضاً. وعالقاتنا مع االتحاد األورويب، ومع الواليات املتحدة 
األمريكية وحلف شامل األطليس "ناتو"  مستمرة بشكل قوي. إىل جانب ذلك، لقد قمنا وال نزال، بتأسيس عالقات 

وثيقة جداً مع بلدان قارات كانت تعّد بعيدة جغرافيا، كبلدان قارة إفريقيا، وآسيا وأمريكا.

انطالقاً من هذا املفهوم فإننا نطور عالقاتنا بشكل رسيع، مع أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. ويف عام 2006 كنا قد 
وضعنا قيد التنفيذ خطة العمل املتعلقة بأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. وأسسنا رشاكات اسرتاتيجية متتد لغاية 
وقتنا الحارض، مع الربازيل واملكسيك من بلدان املنطقة. كام أن لدينا عالقات متفاوتة املستويات مع ست منظامت 
إقليمية. وقد زرت خالل شهر واحد فقط أثيوبيا، وجيبويت والصومال. وال مير القادة عادة، بجيبويت والصومال. أما 
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نحن فقد أنشأنا مشفى حديثا هناك. يتسع لـ 200 رسير، وقمنا بافتتاحه. كام افتتحنا أيضاً معهداً للتمريض يستوعب 
450 طالباً. كذلك قمنا بإنشاء مطار، وطريق رسيع يصل املطار باملدينة. واآلن تقوم إحدى الرشكات الرتكية بإدارة 
وتشغيل ميناء مقديشو ومن هناك يتم تأمني مورد معنّي للصومال. وباإلضافة إىل ذلك نقوم اآلن بإنشاء مبنى سفارتنا 
هناك ونخطط إلنهائه قبل نهاية العام، وسيكون مبنى كبرياً وذا طابع معامري عرصي خاص بنا.  املسألة هي تعليم 

كيفية اصطياد السمكة، وليس بتقدميها جاهزة. ومن ناحية أخرى نسعى إلحالل السالم يف الصومال.  

ينبغي مناقشة وتقييم كيفية التعامل مع الدول األقل منواً أو املهددة باإلرهاب. ألن اإلرهاب ليس حدثاً موضعياً، أو 
محلياً. لذا يتوجب علينا أن نستمر مبكافحتنا لإلرهاب باإلجامع من خالل نضال دويل.  وانطالقاً من هنا، فإننا نطّور 
ونوّسع شبكة ممثلياتنا الدبلوماسية بشكل متسارع يف األماكن التي يهددها اإلرهاب. وتضاعف عدد سفاراتنا يف 
املنطقة خالل السنوات األربعة املاضية ليصبح 12 سفارة بعد افتتاح سفاراتنا يف كل من كولومبيا، والبريو، واإلكوادور، 

وجمهورية الدومينيكان، وباناما ويف كوستاريكا. 

هدفنا هو رفع حجم التبادل التجاري مع املكسيك إىل 5 مليارات دوالر بحلول عام 2023

يتشابهان  البلدين  املنطقة، يف مرحلة متقدمة ومتطورة جداً.  وإن  املكسيك من بني دول  ال شك أن عالقاتنا مع 
يف امتالكهام املقاييس االقتصادية، والبنية السكانية الشابة والديناميكية. كام تتواجد إمكانيات تجارية واقتصادية 
ضخمة بني بلدينا. وحددنا اليوم هدفاً لنا، وهو بلوغ حجم تبادلنا التجاري مستوى 5 مليارات بحلول عام 2023، 
حيث بلغ يف العام الفائت مليارا و257 مليون دوالر. ولقد حققنا تطورا مهام يف العالقات التجارية واالقتصادية مع 
املكسيك، ثالث أكرب رشكائنا يف منطقة أمريكا الالتينية. إال أننا ال نرى ذلك كافياً. وأعتقد أنه عقب االنتهاء من توقيع 

اتفاقية التجارة الحرة، سنزيد من حجم تجارتنا مع املكسيك خالل فرتة قصرية، إىل مستويات متقدمة جداً. 

ونهدف إىل عقد اتفاقيات تجارة حرة مع جميع دول تحالف املحيط الهادي التي تعد املكسيك من مؤسسيه ونحن 
عضو مراقب فيه. وإننا عىل قناعة بأن هذا هو الطريق الوحيد لتجاوز الخلل التجاري املوجود حالياً مع دول املنطقة 

والذي يزداد تأثريه سلبا عىل بالدنا.

السادة الضيوف؛

إحدى الجغرافيات األخرى التي نوليها اهتامماً إىل جانب أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، هي القارة األفريقية. 
سفارة.   39 إىل  ليصل  الرقم  هذا  تضاعف  واآلن  سفارة،   12 اإلفريقية  القارة  يف  سفاراتنا  عدد  كان  عاماً   12 وقبل 
ونستهدف افتتاح سفارات يف جميع البلدان اإلفريقية.وبينام كان مجموع حجم تبادلنا التجاري مع هذه املنطقة 
لرؤية  فرصة  ووجدت  دوالر.  مليار   21 من   2014 عام  الرقم  هذا  اقرتب  فقد   ،2005 عام  دوالر  مليارات   7 دون 
النتائج امللموسة لسياستنا البناءة واملستمرة يف هذه القارة، من خالل حضوري شخصياً القمة الثانية للرشاكة الرتكية 

-األفريقية واملقامة يف ماالبو خالل شهر نوفمرب/ ترشين ثاين الفائت.

كام أن عالقاتنا تشهد تطورات أيضاً مع دول منطقة آسيا واملحيط الهادئ التي باتت أحد أهم مراكز الثقل االقتصادي 
يف العامل. رفعنا عالقاتنا مع الصني، وإندونيسيا، واليابان، وجمهورية كوريا وماليزيا، إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية. 

وبفضل سفاراتنا التي افتتحناها أو التي نفتتحها، فإننا نزيد يوماً بعد اآلخر من تواجدنا امللموس يف هذه املنطقة.
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ال شك بأن مساعداتنا التنموية واإلغاثية املتزايدة، هي إحدى انعكاسات املواقف اإلنسانية لرتكيا، تجاه املسائل العاملية.

أصدقايئ األعزاء؛ 

إن مرشوع تحالف الحضارات الذي أطلقناه مع صديقتنا إسبانيا تحت مظلة األمم املتحدة، كان مبادرة مثالية يف 
هذا الصدد. واملثال اآلخر عن هذا املوضوع، هو مبادرة الوساطة من أجل السالم التي أطلقناها يف سبتمرب/ أيلول 
2010 مع فنلندا. كذلك فإن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، الذي قمنا بتأسيسه مع الواليات املتحدة األمريكية 

عام 2011، هو أحد أنشطتنا الفعلية يف سبيل تحقيق السالم واالستقرار الدوليني.

سنبذل الجهود من أجل جعل مجموعة دول العرشين G-20 أكرث فاعلية

العام  هذا  الدورية  رئاستها  نتوىل  التي  العرشين  مجموعة  ألعامل  كبرية  أهمية  نويل  أننا  خصيصاً  أوضح  أن  أود 
وسنستضيف قمتها يف شهر نوفمرب املقبل وإننا نسعى لزيادة فعالية وشمولية مجموعة دول العرشين التي متثّل 

85% من اقتصاد العامل، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العامل. 

الفعالة مع الدول اإلسالمية، ودول آسيا الوسطى،  القيام بالعديد من األعامل  إىل جانب ذلك، نحن مستمرون يف 
وبلدان البحر األبيض املتوسط، ودول البحر األسود والعديد من املؤسسات واملنظامت الدولية. وعازمون عىل تكثيف 

جهودنا يف هذا الجانب خالل الفرتة القادمة.

السادة الضيوف األعزاء

يف الوقت الذي يواجه فيه العامل مشاكل عديدة، يتعني علينا نحن القادة أن نحاسب أنفسنا وأن نتحد ونطور آليات 
تتوافق مع متطلبات العرص لحل تلك املشاكل، وأن ندافع عن فكرة وجوب التعامل مع مشاكلنا املعارصة، مبفهوم 
تجديدي بقدر ما هو بناء.  وإال فلن يكون من املمكن أبداً الخروج بأمان وسالم من عملية التغيري والتحول الكبرية 

التي منر بهام اآلن.

الدويل واألمن والسالم،  التضامن  الوحيد املخول يف تحقيق  املنتدى  املتحدة ستستمر يف كونها  وبالطبع فإن األمم 
إىل جانب حل القضايا العاملية. ولكن، هناك 350 ألف إنسان ميوتون يف سوريا، أين األمم املتحدة من ذلك؟ هل 
تفعل شيئاً؟ ال. تقوم إرسائيل بقصف مدينة غزة، وعىل إثر ذلك يُقتل هناك 2500 طفل وامرأة، أين األمم املتحدة؟ 
هل ترفع صوتها إزاء ما يحدث؟ ال. لقد صدر حتى اآلن حوايل 150 قرارا اتخذتها األمم املتحدة ومجلس األمن ضد 
إرسائيل، ومل يُنّفذ أي منها. ولكن إذا ما حاولنا نحن عدم تنفيذ قراراتها فإنها تقيم الدنيا وال تقعدها، أين العدالة هنا؟

أمس كنت يف كوبا. يقول السيد راؤول: هناك 138 دولة عضوا يف األمم املتحدة يرفضون الحظر املفروض علينا، وعىل 
الرغم من هذا ال يزال هذا الحظر قامئاً. هل هذه هي عدالتك أيها العامل، هل ميكن أن يكون ذلك عدالً؟ 

كذلك األمر فيام يتعلق باالعرتاف بفلسطني كدولة، حيث وقفت مثاين دول إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية يف 
هذا الشأن. واعرتفت األغلبية العظمى من الجمعية العامة لألمم املتحدة بدولة فلسطني. لكن عىل الرغم من هذا 
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فإن وضع فلسطني واضح للجميع. وما زالت القنابل تنهمر عليها. أين العامل من هذا؟ إن أهل غزة يعيشون اآلن 
داخل سجن مفتوح. والبد من أخذ اإلذن من إرسائيل إلرسال أي يشء لهم حتى ولو كان صندوق طامطم.

إن اللقاءات التي تعقد يف األمم املتحدة وبالتحديد يف مجلس األمن، دون التوصل إىل قرار، ال تخدم أي هدف سوى 
إلحاق الرضر بهذه املؤسسة. إن األمم املتحدة تفقد اعتبارها. لذلك فإننا ندافع عن فكرة تحّول مجلس األمن إىل 
مؤسسة أكرث دميقراطية وشفافية وفعالية، تعتمد عىل متثيل أشمل، يخضع للمساءلة. وبهذا الشكل فقط سيتمكن 

مجلس األمن من الترصف برسعة ودون تردد يف مواجهة التحديات الحالية.

إن وقوف مؤسسة ما موقف املتفرج دون فعل أي يشء بينام تشهد سوريا واحدة من أكرب املآيس اإلنسانية يف التاريخ، 
يعني أن تلك املؤسسة ال تفي بواجباتها تجاه اإلنسانية. نحن يف تركيا، أظهرنا وال زلنا نظهر كرم الضيافة إلخوتنا 
السوريني املتواجدين عىل أراضينا. وسخرنا كل إمكاناتنا ملساعدة إخواننا هؤالء، ومتكينهم من مواصلة حياتهم بشكل 

طبيعي. وما زلنا نفكر، ترى ماذا بوسعنا أن نقّدم أكرث لهؤالء، هذا ما نفكر به ونحسبه اآلن. 

أما بالنسبة للوضع يف سوريا فإن األمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. إن مناخ الفوىض الذي ظهر يف سوريا يف البداية، مل 
يكتف بإحراق املنطقة فحسب، بل بدأ يف التحول إىل تهديد مميت بالنسبة لكل العامل.   

القضية الفلسطينية.. جرح اإلنسانية الدامي 

إن القضية الفلسطينية التي متثل أساس العديد من املشكالت الحالية يف الرشق األوسط، هي جرح اإلنسانية الدامي 
من وجهة نظرنا. إذ يجب إنهاء الظلم، واالعتداءات وغصب الحقوق التي يتعرض لها الفلسطينيون يف أرسع وقت 
الواليات املتحدة األمريكية، ال  الغربية وعىل رأسها  الدول  التي تستند إىل دعم عدد كبري من  ممكن. إن إرسائيل 
تعمل عىل حل القضية بل تفعل ما بوسعها لتعقيدها أكرث. واآلن أصبح التطرف والتشدد والحركات اإلرهابية التي 
تتغذى من هذا الوسط، مستهدفا العامل أجمع.  مع أننا نبهنا وحذرنا جميع العامل منذ البداية من هذا الخطر. وجهنا 
تحذيراتنا من خالل الخطابات التي ألقيناها يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخالل اللقاءات الثنائية أيضاً. لكن 
لألسف بعض البلدان اعتربت هذا األمر مسألة إقليمية وفضلت عدم إيالئها اهتامماً إىل أن وصلت املشكلة ألراضيها. 

وعندما بدؤوا باالهتامم بها كانوا قد تأخروا كثرياً من ناحية، ومن ناحية أخرى مل يتم تناول املشكلة كام ينبغي.

ولألسف نرى أن ما تعرضوا له من أزمات اقتصادية واجتامعية عىل مدى الستة أو السبعة أعوام املاضية بدأت يف 
إفساد نسيج املجتمعات الغربية. وإننا دامئا نحذر مخاطبينا هناك بشأن عدم السامح للتيارات العرقية واملعادية 
لألجانب باالنتشار يف أوروبا. ما هي املعاداة لألجانب؟ ما هذا املوقف املعادي لألفكار واملشاعر الدينية املخالفة 
لكم؟ إنني قائد أعلن معاداة السامية جرمية يف حق اإلنسانية وعندما قلت أنا إن"معاداة السامية جرمية يف حق 
اإلنسانية" مل يكن أحد قد تكلم يف هذا الشأن قبل ذلك. ولكن عندما قلنا إن عليهم اعتبار اإلسالموفوبيا أيضاً جرمية 
يف حق اإلنسانية، مل يتعاملوا مع األمر بالطريقة ذاتها وابتعدوا عنها، وما زالوا ال يتحدثون يف هذا الشأن. وملاذا تعترب 
معاداة السامية جرمية يف حق اإلنسانية وال تكون اإلسالموفوبيا أيضاً كذلك؟ هيا وضحوا مواقفكم وأعلنوها. لألسف، 

منطق اإلرهايب الجيد واإلرهايب اليسء ما زال مستمراً.
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ما حدث يف فرنسا ليس حرية اعتقاد وال حرية فكر

ما حدث يف فرنسا ليس حدثاً عادياً، ولكن ال ميكن ألحد تصنيفه عىل أنه حرية اعتقاد أو حرية فكر. وهذه ليست 
حرية اعتقاد وال حرية فكر. فليس من حق أي صحفي أو كاتب، التدخل يف مجال حرية صاحب عقيدة أو صاحب 
فكر آخر.إن الحرية ليست مطلقة، بل لها حدود. أنت حر إىل أن تصل لحدود حريتي. فإذا دخلت مجال حريتي فهذا 
يعني أنك انتهكت تلك الحدود. علينا أن نعي هذه النقطة جيداً. يقولون إنها مجرد رسوم كاريكاتورية. فلتكن ما 
تكون، ليس من حقكم قط اإلساءة إىل نبي دين ما حتى ولو عرب رسوم كاريكاتورية.فنحن نكّن الحب والوّد لسيدنا 
عيىس عليه السالم، ولسيدنا موىس عليه السالم، بالقدر نفسه الذي نكّن فيه الحب لسيدنا محمد صىل الله عليه 

وسلم. دون أن نفرّق بني أحد منهم.

بعد اآلن يجب فهم األمر وتفسريه من ذلك املنطلق. الزالوا يدافعون عن أنها مجرد رسوم كاريكاتورية. حتى البابا 
غضب أيضاً، وقال "إن أساء أحدهم لوالديت، سألكمه وأصفعه وأرديه عىل األرض". أمل يقل هذا؟ نعم قاله. إن مشكلة 
اإلسالموفوبيا يف يومنا هذا، مهمة بقدر أهمية املشاكل األخرى، ووصلت إىل مرحلة مؤملة بقدر املشكالت األخرى. 
وليست هناك أية مشكلة يف العامل ميكن حلها عرب اإلساءة ملشاعر ومعتقدات 1٫7 مليار إنسان تحت مسمى الحرية 
أو الدميقراطية. بل عىل العكس متاماً، هذا النوع من التعامل مع األحداث يشجع عىل التطرف واالنحراف، ويهيئ 

األرضية لإلرهاب.

تركيا كبلد فقد عرشات اآلالف من أبنائه كضحايا لإلرهاب، تدرك أن مكافحة اإلرهاب ال تكون باتخاذ التدابري األمنية 
فحسب. بل للمشكلة أبعادها النفسية، واالجتامعية وأبعادها االقتصادية أيضاً. ويجب أن نتناول املشكلة من خالل 
تقييم جميع هذه الجوانب. ونحن بدورنا، سنستمر يف العمل من أجل سالم وأمن اإلنسانية جمعاء والعامل كله ومن 

أجل ترسيخ املتطلبات املستقبلية يف جو من العدل والرفاهية. وهذه مسؤوليتنا التاريخية واإلنسانية.

العاملية، وترغب برؤية السالم،  أود أن أوضح مرة أخرى، أن تركيا دولة منت حساسيتها تجاه املسؤوليات  وختاماً 
واالستقرار والنهضة االقتصادية قد حلّت يف منطقتها ويف العامل أيضاً. وأعتقد أن هذا الشوق يفرّس سبب استمرار 
تركيا يف كونها واحة االستقرار واألمن، عىل الرغم من مناخ الفوىض واألزمات يف املنطقة. مرة أخرى أحييكم بكل الود 

واالحرتام، وأشكركم عىل اهتاممكم. 
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حفل توزيع الجوائز لرشكات املقاوالت العاملة يف الخارج – أنقرة يف 15 فرباير / شباط 2015

نحن مل نقل "دقيقة One Minute" يف وجه إرسائيل 

فقط، بل بوجه كل الظاملني

 ، األعزاء  الضيوف  األعامل،  عامل  ممثلو  املحرتمون،  السادة  األعضاء،  والسادة  األتراك  املقاولني  اتحاد  رئيس  السيد 
السيدات والسادة، أحييكم بأطيب األمنيات، وأوّد أن أعرب عن رسوري باللقاء معكم من خالل حفل توزيع الجوائز 

لرشكات املقاوالت العاملة يف الخارج.

أشكر كالً من اتحاد املقاولني األتراك ووزارة االقتصاد، لتنظيمهام هذا االجتامع بكم مرة أخرى من خالل هذا الحفل.

وأهنئ بشكل خاص الرشكات الـ 42 الرتكية التي صنفت ضمن أكرب 200 رشكة مقاوالت يف العامل، عىل نجاحاتها يف 
هذا املجال. وأهنئ أيضاً رشكاتنا الخمس التي صنفت ضمن أكرب 225 رشكة استشارات فنية عىل مستوى العامل. كام 
أتقدم بالشكر باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن كل الشعب الرتيك للرشكات الحائزة عىل الجوائز، بكافة كوادرها بدءاً 

برؤسائها ومهندسيها، وصوالً إىل العاملني يف أشغال البناء وأشكر كل من ساهم يف تحقيق هذا النجاح. 
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طوال فرتة عميل برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حتى اليوم بذلت وال أزال، كل ما يف وسعي من أجل نجاحكم 
الذي هو مصدر فخر لدولتنا يف كل مكان بالعامل. أحمد الله عىل أن هذه املساعي وتلك الجهود مل تذهب سدى. 
آخر مرة شاركت فيها بهذا الحفل التكرميي كانت عام 2010. وكان عدد الرشكات التي حازت عىل جوائز حينها 33 
رشكة، أما اآلن فقد ارتفع هذا العدد إىل 42 رشكة. وكان متوسط تكلفة املشاريع املقامة عام 2010 أقل من 40 مليون 
دوالر. وهذا الرقم تجاوز 82 مليون دوالر خالل السنة املاضية. ويف هذه القامئة التي نحتل فيها املرتبة الثانية بـ 42 

رشكة، تتصدرها الصني بـ 62 رشكة. فيام بقية الدول جميعها تلينا يف القامئة.

وعند النظر إىل التوزع الجغرايف للمشاريع التي قامت بها رشكاتنا عام 2014، نرى بأن رابطة الدول املستقلة، والرشق األوسط 
وقارة أفريقيا كان لها نصيب 98% من هذه املشاريع. أي أن أغلب األعامل واملشاريع القامئة، ترتكز يف محيطنا القريب ممن 
نعتربهم أشقاء، ونتشارك معهم التاريخ واملايض الثقايف. يسألوننا يف بعض األحيان منزعجني، ويقولون: "ملاذا تتواجدون يف 

الرشق األوسط، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا الجنوبية، وملاذا تذهبون إىل تلك املناطق، وملاذا تهتمون بها؟".

لقد انطلقنا ليلة األحد من األسبوع املايض، وأجرينا جولة إىل أمريكا الجنوبية شملت كولومبيا، وكوبا، واملكسيك، واستغرقت 
هذه الجولة حتى ليلة الجمعة. واجهنا املوقف املعارض ذاته. وكان معنا خالل الجولة السيد مدحت رئيس اتحاد املقاولني، 
والعديد من األصدقاء الذين هم بيننا اآلن. وكيف لنا أن نضمن مصالح رجال أعاملنا ومقاولينا وتعزيزها يف أمريكا الجنوبية، 
إن مل نجر زيارات منتظمة لتك البلدان، ونعزز عالقاتنا الرسمية، ونطور صداقاتنا الشخصية معهم؟ بالطبع سنقوم بكل هذا 
يك تفتح األبواب أمامنا نتيجة لهذه العالقات. ولقد ضاعفنا من حجم أعاملنا خالل السنوات الـ 12 -13 األخرية، بنسبة عرشة 

أضعاف يف بعض الدول، ويف بعضها اآلخر ضاعفناه إىل مئة ضعف ما كان عليه.

نسافر  وأحياناً  البالد.  خارج  نجريها  وجولة  زيارة  كل  أعاملنا يف  رجال  نصطحب  أننا  إىل  انتباهكم  ألفت  أن  أريد 
الجولة األخرية. ونحاول قدر  الحال يف  بطائرتني، وأحيانا بثالث، ويف بعض األحيان نذهب بطائرة واحدة كام كان 
الزيارات، لقاءات يجريها رجال  املستطاع عقد اجتامع مجلس لألعامل يف كل وجهة نتوجه نحوها. ويتخلل هذه 

أعاملنا مع نظرائهم عىل مستوى القطاعات، ويعقدون اجتامعات واتفاقيات متبادلة.

سنستمر يف تثبيت إحدى قدمينا يف تركيا ونجول باألخرى أنحاء العامل

رأينا القدرات الكبرية التي ميتلكها قطاع البناء واملقاوالت يف دول أمريكا الجنوبية، يف إطار الزيارة التي أجريناها 
األسبوع املايض. لقد أعرب رؤساء جمهوريات تلك الدول بشخصهم إلينا، عن رغبتهم يف العمل معنا. ورشحنا لنظرائنا 
الخصوص  األرض. وأوصيناهم عىل وجه  التي يرشفون عليها يف شتى أصقاع  املشاريع  إنجازات مقاولينا يف  هناك، 
باالستفادة من خرباتهم. وأعتقد أن رجال أعاملنا الذين رافقونا خالل زيارتنا، قاموا مببادرات مفيدة ومثمرة جدا بتلك 

البالد. وسيصل مستوى هذه العالقات إىل مراحل متقدمة جدا، عندما يجرون لبالدنا زيارة مامثلة.

البعض يدعي أننا نذهب لتلك البالد بغرض السياحة والتنزه. رمبا هم ال يسافرون خارج البالد إال لهذا الهدف. يف 
حني أننا، يف جميع الزيارات الخارجية واللقاءات الثنائية نناقش كيفية تحقيق مكاسب لصالح بالدنا، ومتهيد طرق 
العامل،  أنحاء  باألخرى  ونجول  تركيا  قدمينا يف  إحدى  بتثبيت  اآلن سنستمر  وبعد  أعاملنا.  رجال  أمام  االستثامرات 
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مستلهمني ذلك من مثال موالنا جالل الدين الرومي يف الفرجار. سرندد دوماً "لن نتوقف، وسنواصل املسري". ألننا 
منتلك أهدافا لعام 2023. وعلينا العمل والسعي أكرث من أجل جعل تركيا بني أكرب عرش دول متطورة، مع حلول ذلك 
العام. عندما قلت سابقاً أنني "لن أكون رئيس جمهورية يكتفي بتوقيع األوراق يف أنقرة فحسب، بل سأكون رئيساً 
نشطاً، وساعياً وساكباً للَعرَق"، عارضني حينها بعض األشخاص. بالله عليكم هل يتحقق النجاح بالجلوس؟ يوجد هنا 
اآلن خرية من رجال أعامل بلدنا، أسألكم؛ هل حققتم نجاحاتكم وأنتم جالسون يف مكانكم، هل من املمكن تحقيق 

نجاح عرب الجلوس يف مكانك؟ كيف بلغتم املرتبة الثانية عىل مستوى العامل، أمل يكن ذلك بالعمل والجد والسعي؟ 

بالطبع سنعمل، وسنسعى وسنسكب عرق الجبني. واآلن من اعتادوا عىل مامرسة السياسة واملعارضة وهم جالسون، 
ينتقدوننا. مع أن الذي يستحق النقد هو هم، واألمر الذي ينبغي أن يكون غريباً، هو وضعهم. فهؤالء ال ميتلكون 
مشاريع وال رؤية مستقبلية، وحتى الحلم يفتقرونه، أما العمل والسعي، فحدث وال حرج. إًذا يف هذه الحالة ملاذا 
سيعتمد عليك هذا الشعب يف تسليم البلد، وملاذا سيضع مستقبله رهنا يف أيديك؟ ملاذا عىل هذا الشعب أن يعتمد 

عىل من ال تثقون أنتم به وترضونه حارساً لورش عملكم؟ هذا الشعب ال يثق بهم بالفعل.

هناك انتخابات يف السابع من يوليو/ حزيران. أرى أن عىل تركيا يف هذه االنتخابات، أن تناقش عىل نطاق واسع ما يتعلق 
بـ "تركيا الجديدة" والنظام الرئايس والدستور الجديد. البلدان الثالث التي زرناها مؤخراً، كلها تُدار بالنظام الرئايس. وأوّل 
ما يقع عىل عاتق املجلس )الربملان( الذي سيتشكل عقب االنتخابات، هو مناقشة هذا األمر والحصول عىل نتيجة بأرسع 
وقت. فإن مل يكن نظام البالد ديناميكياً، وال يفتح الطريق أمامكم أو إن كان يشّكل عقبة، فمن غري املمكن تحقيق 
أهداف البالد. ولذا نحن مضطرون التخاذ هذه الخطوات لتحقيق هذه األهداف. هذا رأيي وتوصيتي الشخصية، ويف 
الوقت نفسه خالصة تجربتي السياسية عىل مدى أربعني عاما. وأنا ال أكتفي بقراءة ما بني صحف الكتب فقط. فالجانب 

النظري وحده ال يجلب النجاح. فإذا اتحد الجانب النظري مع العميل، حينها فقط تحققون النجاح.

معارضو النظام )الرئايس( ال ميلكون مشاريع مستقبلية

ال نعلم ما يريده معارضو هذا النظام وأّي تركيا يحلمون بها بعد االنتخابات. ونحاول فهم هؤالء، لكن لألسف ليس 
لديهم يشء. ليس لديهم أية مشاريع أو توقعات ال من أجل مستقبل هذا البلد، وال من أجل ضامن وصول الشعب 
إىل مستوى أكرث سعادة وأكرث رفاهية. لذا نحن سنواصل العمل معكم سوياً. كونكم أنتم متواجدون من أجل اإلنشاء، 

ومن أجل اإلحياء، أما هؤالء فليس فيهم ال إنشاء وال إحياء.

لن ندع بقعة يف العامل ال يف آسيا الوسطى، وال يف الرشق األوسط، وال يف أفريقيا، وال يف جنوب آسيا وال يف أمريكا 
الجنوبية، إال وسنزورها، ولن نرتك عمال واستثامرا يفوتنا يف تلك البالد. ولله الحمد، نجري زيارات خارجية وندرك 
أن شأن بالدنا يف أفضل حال. ألننا إن مل نذهب ونرى بأم أعيننا لن ندرك هذا الخصوص. لن نقارن أنفسنا مبن هم 
أقل شأنًا مّنا، وإمنا هدفنا سيكون متابعة من يتقدمنا، وسنسعى للوصل إىل ما وصل إليه. وسنصطحب مؤسساتنا 
الرسمية عىل مستوى الحكومة، يف جوالتنا الخارجية، ورجال أعاملنا، ومنظامت مجتمعنا املدين، ومؤسساتنا اإلغاثية 
مثل وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )TIKA(، وإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية )AFAD( والهالل األحمر الرتيك، 

ومعهد يونس إمرة، وجامعاتنا.
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أعزايئ األصدقاء؛

الهدف من جوالتنا الخارجية ال يصب يف منبع كسب األموال واألعامل فحسب، أو يأيت يف إطار العالقات الدبلوماسية. 
ونحن نتميز عن بقية البلدان األخرى، بأننا نعترب مواطني تلك البلدان أصدقاء لنا وهذا هو الفارق بيننا وبني بقية 
الدول. زياراتنا تعترب مبثابة زيارة األخ ألخيه، والصديق لصديقه، ونحن بهذه الطريقة نزور تلك البلدان. ألننا منتلك 

مع تلك الشعوب تاريخا وثقافة وتصورا مستقبليا مشرتكا.

أمريكا الجنوبية التي زرناها مؤخراً عىل سبيل املثال، كم هي بعيدة عنا، تبدو وكأنها ال عالقة لها بنا أليس كذلك؟ 
استغرق وصولنا إىل كولومبيا أربع عرشة ساعة دون توقف. يف حني أن األمر عىل العكس متاماً، كام الحال يف كامل 
قارة أمريكا، يف بلدان أمريكا الجنوبية أيضاً، هناك مئات اآلالف ولرمبا املاليني من إخواننا الذين هاجروا من هذه 
األرايض واستقروا هناك اعتباراً من عام 1800. ويوجد بني هؤالء من بلغوا مراتب هامة يف البلدان التي استقروا فيها، 
يف مجاالت السياسة، والتجارة، والثقافة. وإن األلفة التي سنؤسسها من خالل هؤالء األشخاص، وحدها تكفي لتثبيت 
أقدامنا يف أمريكا الجنوبية.  كذلك الحال عندما تنظرون إىل جنوب آسيا، تبدو وكأنها بعيدة جداً عنا، يف حني أننا أسسنا 
هناك عالقات جدية وهامة جداً خالل العهد العثامين. األمر ذاته ينطبق عىل أفريقيا. تعلمون قبل فرتة زرنا أثيوبيا، 
وجيبويت، والصومال. أقوى دول العامل ال يدخلون إىل هذه املناطق، أما نحن فندخل. منطقة البلقان، وآسيا الوسطى 
والرشق األوسط، هذه األقاليم باألصل جزء ال يتجزأ منا. كام أن نطاق حدود قلوبنا واسع أكرث. يكفي أن نصل إىل تلك 

املناطق، وما تبقى سيكون هيًنا.

وإىل جانب هذا، يجب أن نتميز يف األماكن التي تطؤها أقدامنا. إذ علينا أن نكون ممثيل الرحمة وصوت الوجدان يف عهد 
ضاعت فيه الرحمة. هذا ما يجب أن نتميز به. فالدول الغربية يف مراحل متقدمة جداً من ناحية الغنى والرفاه.  يف حني 
أنكم عندما تنظرون إىل أفريقيا، وإىل آسيا، وإىل أمريكا الجنوبية، تجدون مشهداً مختلفاً متاماً. فالرفاهية املوجودة عند 

الغرب، مبنية عىل قواعد دموع، وآهات، ودماء، وجهود وموارد مليارات الناس الطبيعية يف تلك املناطق.

وال  واملقهورين،  والفقراء  واملضطهدين،  واملظلومني،  الضعفاء،  حساب  عىل  بالدنا  يف  الرفاهية  نحقق  ال  نحن  أما 
نستطيع فعل ذلك. وذلك من منطلق ما متليه علينا معتقدانا، وثقافتنا وتاريخنا.

ال نستسيغ لقمة الخبز املبللة بالدموع 

بالنسبة لنا، الرثوة املبنية عىل دموع املظلومني، ودماء املقهورين، تتحول إىل ثوب من النار، يحرقنا جميعاً. إذ إننا 
ال نؤسس حضارة قامئة عىل استغالل جهود وموارد اآلخرين، بل ال ميكن فعل ذلك.  فالخبز املبلل بالدموع ال ميكن 
أن ميّر من حلقنا. واملال امللّوث بالدماء ال يجلب لنا السعادة قط. من أجل هذا، نحن ال نفتأ نذكر سوريا، ومرص، 
وفلسطني وميامنار، ومن أجل هذا ننادي ونقول بأن "العامل أكرب من خمسة". 196  دولة حول العامل، ترتقب ما تنطق 
به شفاه خمس دول أعضاء لدى مجلس األمن. هل ميكن لنظام كهذا النظام أن يكون عادال، هل من املمكن لهذا 
النظام أن ميثل نظام حقوق، هل من املمكن أن يكون هناك عامل حريات مثل هذا يف ظل النظام الحايل؟ بالطبع ال، 

ويستحيل أن يكون.
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لهذا السبب، تؤدي اعوجاجات، وأخطاء ونقائص النظام الدويل إىل سحق اإلنسانية يف كل فرصة، ونحن بدورنا أيضاً، 

نرصح بهذا بأعىل صوتنا. فإن قلنا "دقيقة" One minute يف منتدى دافوس، فقد قلناها من أجل هذا. ومل نقلها يف 

وجه إرسائيل فحسب، بل قلناها يف وجه جميع الظاملني يف العامل. وفعلنا ذلك باسم حامية جميع املظلومني. وعندما 

نادينا السيد أوباما "أين أنت أيها الرئيس ؟ "، عقب قتل إخواننا من الرتكامن السوريني يف أمريكا وهم يف منازلهم، 

بشكل جبان، كنا حينها ننادي وجدان العامل أجمع، هذا ما كان يهّمنا.

نحن نؤمن بأن قيمة اإلنسان ليست متعلقة بدين، وال بدولة، وال بعرق وال بلون. حتى أن روح وحياة كل فرد من 

بني اإلنسان الذي هو أرشف املخلوقات مقدسة. ال ميكننا القبول مبواقف الذين أقاموا الدنيا ومل يقعدوها من أجل 

21 شخصا قتلوا يف باريس، يف حني نراهم صام بكام عميا تجاه مقتل 350 ألف بريء يف سوريا. يجب رؤية هذا أيضاً. 

هل نسمع لهم صوتا؟ ال. ملاذا يلتزمون الصمت؟ وحني يُقتل 350 ألف شخص يف سوريا، وال يرتفع صوت لالتحاد 

األوروب، وكأن األمر عبارة عن أن الواليات املتحدة األمريكية تأيت وتقصف، فقط وال يشء غريذلك. يجب علينا التأين 

والتفكري، وهذا ما يليق بهذا الشعب.

ويف الحقيقة، االعوجاج ذاته ينطبق عىل بعض الجهات يف بالدنا أيضاً. حيث حاولوا إثارة الفوىض يف تركيا من أجل 

قُتلت وُحرقت من قبل  التي  ابنتنا  يُسمع لهم أي صوت جراء مقتل  أثناء االحتجاجات، يف حني مل  قتلوا  أشخاص 

اإلرهابيني، داخل الحافلة التي ركبتها للذهاب إىل منزلها. هؤالء بعيدون عن بلدهم، وشعبهم، وقيمهم اإلنسانية، 

األيام  يف  بوحشية  قتلت  التي  أوزغاجان،  ابنتنا  مقتل  رأيهم عىل  بحسب  يحتجون  أنهم  درجة  إىل  ثقافتهم،  وعن 

املاضية، عرب الرقص. أي نوع من أنواع االحتجاج هذا، قبل كل يشء اقرؤوا سورة الفاتحة عىل روحها، وإن كنتم ال 

تعرفونها، فتمنوا أن يتغمدها الله بالرحمة، وقّدموا العزاء ألرستها. بدال من هذا يرقصون، هل لهذا الفعل محل من 

اإلعراب يف ثقافتنا؟ وكأين بهم يحتفلون مبوتها. ثقافتنا ال تسمح لنا باالحتفال باملوت واآلالم، ويف النهاية النار تحرق 

شعبنا.  ولجميع  وملحبيها  التعازي ألرستها،  وأقدم  أوزغاجان،  ابنتنا  أخرى عىل  مرة  أترّحم  بدوري  وأنا  تقع.  حيث 

وبعد أن تم إلقاء القبض عىل مرتكبي هذه الجرمية البشعة، والعمل اإلجرامي. سأتابع القضية شخصياً يك ينالوا أشد 

العقوبات التي يستحقونها.

العنف ضد املرأة جرح يدمي بالدنا

السادة األعزاء؛

لألسف إن مسألة العنف ضد املرأة، جرح يدمي بالدنا ألن اإلنسان هو أرشف املخلوقات، أي أطهر وأرشف ما ُخلق. أريد 

لفت انتباهكم، إىل أن اإلنسان ال يوصف إال بإنسانيته، حيث أنه مل يحدد بالرجل أو املرأة أو الطفل، وإمنا أطلق عليه 

اسم اإلنسان. باإلضافة لذلك فإن للمرأة لدى ثقافتنا مكانة مميزة وخاصة. حيث أننا عندما نذكر السالجقة، ال بد وأن 

نذكر معهم "تركان خاتون"، وعند ذكر العثامنيني نذكر معهم "األم خيمة"، و"باال خاتون" ، و"نيلوفر خاتون" ، كام ال نذكر 

السلطان سليامن القانوين دون املرور عىل والدته "حفصة" ، وال دون املرور عىل "زبيدة خانم"، عند ذكر مصطفى كامل 

أتاتورك. كذلك فقد تحّملت النساء مسؤوليات كبرية أيضاً عند تأسيس جمهوريتنا، وقدمن التضحيات الكثرية.
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وعند إعداد العملة الورقية من فئة الخمسني لرية، قلت للمعنيني عندما وضعوا أمامي دارستهم حول شكل العملة، 
"إنه يوجد يف تاريخنا نساء لهن إنجازات كبرية، فلنضع صورة إحداهّن عىل هذه العملة "وعىل ذلك وضعنا صورة 
السيدة "فاطمة عليّا خانم"  إحدى أبرز روائيات أواخر العهد العثامين وبدايات العهد الجمهوري. وعىل الرغم من 
هذا، نشهد أحياناً إلغاء شخصية املرأة تحت ذريعة العادات والتقاليد، وأحياناً أخرى تحويلها إىل وسيلة وأداة متعة 

بحجة الحداثة. 

أقولها من هنا وبرصاحة: كّل من ميارس العنف ضد املرأة، ألنها ضعيفة وألنها ال تستطيع أن تحمي نفسها وألنها 
عاجزة، فهو شخص دينء ومقهور كائنا من كان. ومامرسة العنف ضد املرأة خيانة ألمانة الله. بالنسبة إلينا ال فرق بني 
من كانوا يقومون بوأد بناتهم بسبب جنسهم وهّن أحياء يف الجاهلية، وبني من ميارس العنف ضد املرأة الستعراض 
من  وبني  الجاهيل،  العهد  يف  كمتاع  املرأة  ويشرتون  يبيعون  كانوا  من  بني  أيضا  نفرق  ال  وكذلك  أمامها.  عضالته 

يسوقونها اليوم كسلعة ومتعة سواء يف اإلعالم أو يف الشارع أو يف أماكن العمل. 

ولقد سعيت طوال مسرييت السياسية من أجل منح املرأة املكانة التي تستحقها وعىل كافة األصعدة. وناضلت مع 
النساء وما زلت معهّن ضد مامرسة العنف تجاههّن، ولحاميتهّن من تحويلهّن إىل أداة للمتعة. وبذلت ما بوسعي 
ضمن الحزب الذي أسسته لنيل املرأة حق التمثيل مبستوى يعادل الرجل يف ذلك. كام شكلنا منظمة نسائية تعترب 
األنشط، واألكرث انتشاراً عىل مستوى تركيا. وعىل الرغم من هذا أدرك أن النساء مل يتمكّن بعد من الوصول إىل مستوى 
التمثيل السيايس الكايف، إال أننا يجب أن نعرتف أيضاً أنهّن قطعن شوطاً يف هذا الشأن، باملقارنة مع املايض، وال ميكن 

قياس ذلك الزمان بيومنا هذا.

كذلك خالل فرتيت يف رئاسة الوزراء، قمت بالعديد من األعامل من أجل إصالح وتطوير األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
للمرأة. وسعينا عرب التعديالت الدستورية والقوانني والترشيعات، إلنقاذ املرأة وحاميتها من الالمساواة الجنسية التي 
تتعرض لها يف كافة املجاالت. وبإنشائنا "لجنة مساواة الفرص للرجال والنساء"عام 2009، قمنا بوضع هذه القضية 
تحت رقابة وإرشاف املجلس )الربملان( بشكل دائم.  ويعّد القانون املتعلّق بحامية األرسة والحد من العنف ضد 
ببداية عهد جديد يف هذا  املجال. وإنني عىل قناعة  الذي أصدرناه عام 2012 مبثابة ثورة حقيقية يف هذا  املرأة، 

الخصوص، بفضل األنشطة العديدة الجارية يف بالدنا.

كذلك قمنا بتنفيذ العديد من املشاريع واإلجراءات التي تتيح التمييز اإليجايب للمرأة يف مجال التعليم والتوظيف. 
ومؤخراً أجرينا تغيري حزمة من القوانني التي تحّفز توظيف املرأة. ال شك أن جميع هذه الخطوات هامة، لكن األهم 
من هذا هو تطوير اآلليات االحتياطية والجزائية اإلضافية التي تسّد النقائص أثناء تطبيق التغيريات القانونية هذه. 

بهذه الطريقة فقط ستتغري املفاهيم الخاطئة يف األذهان )حول املرأة( عىل املدى البعيد.

أتوجه بالتحديد لكم أيها السادة الذين تشّكلون األغلبية الكربى آلليات اتخاذ القرار؛ كان من املمكن أن تصيب هذه 
الحادثة ابنة واحد منكم، لذا فإن مل نول االهتامم الالزم لهذا األمر، لن يكون باإلمكان تحقيق أي خطوة إيجابية يف هذا 
الخصوص. شخصياً أمتنى أن تتحول املشاعر التي ظهرت بوفاة ابنتنا أوزغاجان، لبداية عهد جديد يف هذا املنحى. كام 
أنني أدين بشدة جميع من يسعون لجعل هذه الحادثة األليمة، ومسؤوليتنا االجتامعية، وسيلة وأداة للسياسة اليومية. 
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يتوجب علينا إيالء الحساسية القصوى ملبادئ العدل واألخوة

أعزايئ الزمالء؛

ذكرنا آنفاً استغالل جهود اآلخرين، ولقمة الخبز املبللة بالدموع. إن حساسيتنا هذه ليست محدودة عىل املستوى 
العاملي فحسب، وال ينبغي أن تكون كذلك. فنحن مضطرون إلظهار الدقة ذاتها يف األعامل التي نقوم بها أيضاً. أنتم 
متثلون بلدكم يف مكان عملكم فضال عن أنفسكم، إذ أنكم ال تتواجدون يف تلك املناطق كرشكات تجارية فقط، بل 
كانعكاس ملموس وكوجه نقي لهذا الشعب. نحن شعب يرى اإلنسان عىل أنه أمثن وأقدس املخلوقات. وهذا الوصف 
اإلنساين جاٍر يف كل مكان وكّل آن. من املؤكّد أنكم ستجنون األرباح من أعاملكم، وستكسبون املال، ال أحد يعرتض 
عىل هذا. لكن إىل جانب هذا، يجب عليكم الترصف عىل ضوء الرسالة التي تحملونها. وأطلب منكم بناء عالقاتكم 
من هذا املنطلق مع الجميع، بدءاً من عاّملكم، واملقاولني الفرعيني الذين تأخذون منهم البضائع وتعملون معهم 

وحتى أدىن شخص تتعاملون معه.

إىل جانب متيّزكم بالجودة والعمل االقتصادي عن باقي رشكات البلدان األخرى يف القطاّع ذاته، عليكم أيضاً التميّز 
بتطبيق مفهوم مركزية اإلنسان واألساس املبني عىل الحق. بل برأيي كام أشار السيد مدحت آنفاً، عليكم أن تطوروا 
"ثقافة الرشاكة"بشكل مميز جداً. رمبا يبدو التنافس أمراً مفيداً يف زماننا، إال أنني أرى أنه بنفس الوقت استغالل 
الشخص لآلخر. نحن شعب يتقاسم ما لديه، ويتضامن مع الغري، وميتلك لثقافة األخوة. لذا إذا أردنا االستمرار وفق 
أيضاً، ولينفذ  التايل  بالنسبة للمرشوع  لندير هذا املرشوع سوياً، كذلك  تعال  أن نقول:  التقاسم هذه، علينا  ثقافة 
املرشوع الثالث صديَقان آخرَان لنا، صدقوين يف اليوم الذي نرّدد هذا، لن يستطيع أحد الوقوف أمام الشعب الرتيك.

وعليكم القيام بأنشطة املساعدات واإلغاثة يف جميع البلدان التي تتواجدون فيها، فمن الرضوري أن تقوموا بهذا 
العمل، إما بشكل مبارش، أو من خالل املنظامت اإلغاثية الحكومية أو منظامت املجتمع املدين.  وعندما تنجزون 
مشاريعكم هناك، ال تكتفوا برتك األبنية، والجسور، والطرق املشيدة وراءكم، بل اتركوا أيضاً قلوباً قد كسبتموها. ثقوا 

بأنه عندما تترصفون بهذا الشكل، سوف يرتفع شأنكم وسرتون بأنه سيتم اختياركم من بني اآلخرين.

بلدنا سواء من ناحية  إليها  التي وصلت  كذلك عليكم أن ترّسخوا هذا األمر خالل أعاملكم داخل بالدنا. فاملكانة 
القدرات املالية والفنية، والقوة البرشية، أو سواء من ناحية البنية التحتية القانونية، ال ميكن قياسها عىل ما كانت 
عليها يف املايض. رصاحة، أنا ال أريد بعد اآلن رؤية أية ورشة أو مكان عمل ال متتلك رشوط عمل موافقة لطبيعة عمل 
اإلنسان، أو غري موافقة ملعايري أمان وسالمة العامل. هذا غري مقترص عليكم فقط، بل إننا مكلفون بتأمني تلك الرشوط 
مع جميع من تتعاملون معهم وسط العمل، ومع الرشكات الفرعية أيضاً. نهتم بتحسني رشوط العمل، بالقدر الذي 
نويل به االهتامم لزيادة التوظيف. هذا ليس أمرا ترشيعيا فحسب، بل منط عقلية كذلك، علينا إيجاد الحل لهذا. ال 
شك أننا سننمو، وسنزيد من قوتنا، وسنكسب، لكن دون أن نتسبب باآلهات ألحد، ودون أن نعتدي عىل حق أحد.

سننمو ونتطور بشكل يالئم معتقداتنا، وتاريخنا، وثقافتنا وكرامتنا ودون أن نخّل بقيمنا الحضارية. إن زيادة مستوى 
رفاهيتنا كدولة وكمجتمع يفتقران إىل الرحمة، والوجدان والشفقة، خيار من غري املمكن أبداً اختياره بالنسبة لنا، 
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وال ينبغي أن يكون كذلك. 

وأنا أؤمن بأن جميع إخوتنا من رجال وأصحاب األعامل، سيظهرون الحساسية الالزمة بأعىل درجاتها يف القيام 

سيتّوج  أعاملنا،  رجال  من  واحد  كل  بأن  أيضاً  قلبي  أعامق  من  وأؤمن  واألخوة.  العدل  مبادئ  وفق  بأعاملهم 

نجاحاته باألخالق الحسنة، واالستقامة وبحب الخري.

ومع هذه األفكار، أبارك مرة أخرى رشكاتنا يف مجال املقاوالت واملقاوالت التقنية الحائزة عىل الجوائز، وأمتنى لهم 

دوام النجاح. كام أمتنى خالل األعوام القادمة رؤية عدد الرشكات يف هذه القامئة وقد فاقت الـ 42 رشكة بكثري وليس 

العكس.

أحييكم بكل املحبة واالحرتام.
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مراسم وضع حجر األساس ملرشوع "تاناب" – قارص يف 17 مارس/ آذار 2015

منطقة أوراسيا بحاجة إىل مرشوع "تاناب" 

السيد رئيس جمهورية أذربيجان، والسيد رئيس جمهورية جورجيا، السادة الضيوف، أحييكم بكل املحبة واالحرتام، 

 ،)TANAP(  "متمنياً أن تعود مراسم وضع حجر األساس ملرشوع خط أنابيب ترانس أناضول للغاز الطبيعي "تاناب

والذي يشّكل العمود الفقري ملرشوع السيل الجنويب للغاز، بالخري لبالدنا وشعوبنا وملنطقتنا.

وأشكركم كاّل عىل حدة، لترشيفكم بالدنا مبناسبة هذه املراسم واجتامعكم مع إخواننا مبدينة قارص. وآمل من الله 

أن نتقاسم معا هذه الفرحة أيضا يف عام 2018 الذي سيبدأ فيه ضخ الغاز.

يف أغلب األحيان فإن مشاريع النفط والغاز الطبيعي يف العامل، توحي بالنزاعات، والرصاعات، واملعارك، والحروب 

واالستعامر. وأنا أؤمن بأّن هذا املرشوع سيُذكر مع السالم واالزدهار واالستقرار. ونحن مل نكن يوماً نسعى إىل جلب 

الرفاهية واالزدهار لنا مستغلني مصائب املجتمعات والدول األخرى، ومل نقبل مبثل هذه النظرة ألنفسنا. وأعلم أيها 

السادة الرؤساء، أنكم تحملون الرؤية نفسها.
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ندرك جميعاً مسؤولياتنا لنجعل العامل ينعم مبزيد من العدل والحياة واالستقرار. وأنا عىل قناعة تامة بأننا نستطيع 

من خالل هذا املرشوع، أن نستحدث مقاربة جديدة يف استخدام املوارد الطبيعية.

وأمتنى من أعامق قلبي، أن يكون مرشوع خط األنابيب هذا، الذي سيمتد من الحدود الرشقية إىل الحدود الغربية 

لرتكيا، وسينقل غاز "شاهدنيز"  إىل أوروبا، ناقال السالم واالستقرار إىل جانب الغاز الطبيعي. وكام هو معلوم فإن 

عملية نقل الغاز الطبيعي توصف بثالث ميامت )م م م( ، هي : املُورِّد، واملُوِصل واملُستهلك. بطبيعة الحال فإن 

أذربيجان هي بالدرجة األوىل يف موضع املورد، من جانب آخر فنحن وجورجيا يف موضع املوصل وكذلك املستهلك، 

أما الطرف الثالث فهو أوروبا التي ستكون الطرف املستهلك.  رأينا من خالل الحربني العامليتني الكبريتني، وكذلك من 

خالل العديد من الحروب واالشتباكات الكبرية والصغرية، أنه إذا مل تُسخر املوارد االقتصادية لخدمة اإلنسان، فإنها 

تكون سببا لكوارثه.

ونحن بدورنا نعلن من خالل هذا املرشوع، عن عزمنا لتسخري املوارد التي منلكها، لخدمة مواطنينا باإلضافة لخدمة 

شعوب املنطقة واإلنسانية. أشكر كل واحد منكم عىل حدة، ألننا بدأنا خطواتنا عىل هذا الطريق معا.

نهدف إىل رفع الصادرات إىل 500 مليار دوالر بحلول 2023

السادة رؤساء الجمهورية، الضيوف األعزاء؛

لقد حققت تركيا خالل السنوات الـ 12 املاضية تقدماً كبريا جداً يف مجايل الدميقراطية واالقتصاد، بفضل اإلصالحات 

الكبرية التي قامت بها. سعينا خالل هذه الفرتة، لتعويض نواقص املايض عرب تنمية مستوى بالدنا يف كافة املجاالت 

بثالثة أضعاف ما كان عليه، وتنفيذ استثامرات خاصة بالبنى التحتية األساسية، وتحسني رشوط االستثامر.

ورفعنا خالل هذه الفرتة مستوى دخل الفرد من 3500 دوالر إىل 11 ألف دوالر. كام رفعنا حجم صادراتنا من 36 

مليار دوالر. وأضفنا  إىل  34٫5  مليار دوالر  السياحية من 12٫5  مليار دوالر. ورفعنا مواردنا  إىل 157  مليار دوالر 

لقد ساهمنا عرب  كم.  آالف و100   6 استلمناها  عندما  كان مجموعها  التي  الرسيعة  الطرق  إىل  مسافة 17590كم 

شبكة القطارات الرسيعة واملطارات، يف تأمني الوصول برسعة وأمان إىل كل زاوية من زوايا بالدنا. وبدأنا حملة متدن 

أصبحت منوذجا عىل مستوى العامل من خالل مشاريع اإلسكان الجامعية التي قمنا بإنشائها.

 ولقد رأيتم بأنفسكم أثناء قدومكم إىل هنا، كيف أن مدينتنا هذه أيضا هي مبثابة موقع إنشاءات. كام أننا بدأنا حملة 

متّدن أصبحت منوذجا للعامل، من خالل مشاريع اإلسكان الجامعية. وقمنا بتغيري بالدنا متاماً، من خالل استثامراتنا يف 

جميع مجاالت البنى التحتية، والسدود، ومنشآت الري، ومحطات معالجة املياه، ومشاريع التنمية الريفية. 

ونقوم اآلن بتحضرياتنا لتحقيق أهدافنا األساسية، أهداف عام 2023. وغايتنا هي التدرج إىل مصاف أكرب 10 اقتصادات 

يف العامل، من خالل صادرات تصل قيمتها إىل 500 مليار دوالر، ورفع دخلنا القومي إىل 2 ترليون دوالر، وتقليص نسبة 

البطالة والتضخم إىل خانات أحادية، عرب االستفادة بشكل أفضل من الكوادر الشابة واملتعلمة.
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يف هذا اإلطار، نخطط لجعل تركيا مركز توزيع للطاقة يف املنطقة. لقد أصبحت منطقة "جيهان"، إحدى أهم مراكز 

توزيع النفط يف العامل. ومع عودة األوضاع يف سوريا والعراق إىل طبيعتها، ستعزز من موقفها وستزيد من حجمها. 

ويحتل  األخرى.  الدول  مع  أيضاً  الطبيعي، مستمرة  والغاز  النفط  أنابيب  بخطوط  املتعلقة  مشاريعنا  فإن  وكذلك 

املشاريع. فكام أن هذا املرشوع ال يعد بديالً ألي  بني جميع هذه  "تاناب" مبساره وأهدافه، مكاناً خاصاً  مرشوع 

مرشوع آخر، فإنه ال يوجد مرشوع بديل عنه أيضاً. لذا فإنه عندما ننشئ مرشوع ممر غاز السيل الجنويب الذي يعد 

فريدا من نوعه، بعد إمتامنا مراحل إنشائه يف األناضول واليونان، نكون قد شكلنا صلة قوية بني أوروبا ومنطقة بحر 

قزوين. 

منطقة أوراسيا بحاجة إىل هذا املرشوع أكرث من حاجة أذربيجان وجورجيا وتركيا له. وكام ذكرت قبل قليل، فإنه إىل 

جانب وظيفته االقتصادية، سيحظى مبساهمته يف السالم واالستقرار بقدر كبري.

هدفنا البدء بضخ الغاز الطبيعي يف 2018

يستحق مرشوع "تاناب" الذي وضعنا حجره األساس من خالل طوله البالغ 1٫850 كم وكلفته البالغة 10 مليارات 

دوالر، هذه املهمة بجدارة. وأمتنى أن يبدأ عام 2018 تدفق الغاز الطبيعي عرب هذا املرشوع الذي سيضخ يف املرحلة 

األوىل 16 مليار مرت مكعب، لتزداد هذه الكمية عرب مراحل إىل 22 مليار مرت مكعب، ومن ثم إىل 31 مليار مرت مكعب.

وأمتنى أن يجلب املرشوع، الخري ملدننا التي سيمر منها خط األنابيب وهي؛ أردهان، وقارص، وأرزينجان، وبايبورت، 

وغوموشهانة، وغرياسون، وسيواس، ويوزغاط، وقريشهري، وقرييق قلعة، وأنقرة، وأسيك شهري، وبيالجيك، وكوتاهية، 

وبورصة، وبايل كسري، وجنق قلعة، وتكريداغ، وأدرنة.  ونأمل أن يستكمل خط األنابيب البالغ طوله ضمن أراضينا 

1850 كم ويدخل الخدمة عىل وجه الرسعة، وسيمّر هذا الخط من 20 مدينة، و67 قضاء و600 قرية من رشق بالدنا 

إىل غربها.

مرة أخرى أتوجه بالشكر للرؤساء األعزاء، وللضيوف الكرام لتفضلهم بالقدوم إىل بلدنا بهذه املناسبة.

أمتنى النجاح للرشكات التي ستعمل يف املرشوع، وللمهندسني، والفنيني والعامل.

وأشكر كل من بذل جهداً وساهم يف وصول املرشوع إىل هذا املستوى. 

مرة أخرى أرجو أن تكون مراسم وضع حجر األساس ملرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول "تاناب"، 

وسيلة تعود علينا بالنفع والخري، وأقول دفع الله عنه اآلفات والحوادث.

وأخرياً أحييكم بكل املحبة واالحرتام. 
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معرض "وثائق الحرب العاملية يف مئويتها األوىل"  وافتتاح املؤمتر الدويل إلداريي األرشيف 

إسطنبول يف 19 مارس/ آذار 2015

الحرب العاملية األوىل مل تنته بعد!

الضيوف األعزاء، السيدات والسادة، أحييكم من أعامق قلبي، آمل أن يكون معرض "وثائق الحرب العاملية األوىل يف 
مئويتها األوىل" ، والندوة املُنظّمة، وسيلة خري لبلدنا وشعبنا.

وأرحب بالحضور من العلامء واملشاركني الذين قدموا من داخل البالد وخارجها، لحضور املؤمتر أو املعرض، وأشكرهم 
عىل مساهمتهم يف دعم تاريخنا وثقافتنا.

كام أهنئ املديرية العامة ألرشيف الدولة لتنظيمها هذا الربنامج الشيق والقيّم، وأبارك ملديرها العام وكذلك فريق 
عمله، وأشكرهم عىل مساهامتهم يف دعم تاريخنا وثقافتنا بشكل خاص.

بعد انتقال األرشيف العثامين إىل هذا املبنى الحديث مبنطقة "كاغيت خانة" ، كنتيجة الهتاممنا البالغ يف هذا األمر، 
بدأ بتقديم خدمات أكرث جودة من ذي قبل. إال أنني أرى بأنه من الفائدة، ذكر بعض الحقائق هنا. هناك من ينتقد 
حتى هذا املبنى. فليقولوا ما يشاؤون، أؤمن بأننا أنشأنا عىل هذا املكان مبنى لألرشيف يليق بإرث أجدادنا وتاريخنا.



162

توجد اليوم 64 دولة مستقلة ضمن الحدود التي كانت خاضعة لسيطرة وتأثري الدولة العثامنية. وتحتاج كل دولة 

من هذه الدول الـ 64، بشكل من األشكال، إىل معلومات وبيانات األرشيف العثامين. وبإمكان الباحثني يف الدول التي 

ارتبطت بالدولة العثامنية، أقوى دولة يف ذاك العرص، أن يقطفوا أثار تاريخهم وماضيهم يف هذا املكان.

وعار علينا إن مل نقّدم نحن خدمة تليق بهذا اإلرث العظيم، ونقرص تجاه أجدادنا والعامل أجمع. وأكرث املنتقدين لهذا 

املرشوع، هم أولئك الذين باعوا ذاكرة هذا الشعب وأرشيفه إىل خارج البالد، عىل أنها عبارة عن أوراق خردة. وإننا 

سنستمر بأعاملنا هذه، من أجل نقل هذا الكنز القيّم الذي يُعترب ذاكرة شعبنا، بشكل سليم إىل األجيال القادمة.

األمم تحافظ عىل وجودها من خالل تاريخها وتعيش معه، وتتغذى من جذورها

أصبح بإمكان باحثينا، إجراء أعاملهم البحثية يف جو مريح للغاية مع دخول هذا املبنى يف الخدمة. وميكن كذلك االطالع 

عىل الوثائق يف أماكنها بفضل معرض األرشيف العثامين املقام عىل هذه املساحة الواسعة هنا. كام تم رفع عدد خرباء 

األرشيف العاملني لدى املؤسسة إىل حد كبري. ومع هذا املبنى الجديد وزيادة عدد املوظفني فيه، ازدادت استفادة 

الباحثني من الوثائق املقدمة لهم بشكل مضاعف مام كان عليه إىل جانب ترميم الوثائق املهرتئة يف ظروف أفضل. 

وكام تعلمون فإن عملية ترميم الوثائق يف األرشيفات مهمة للغاية.  لقد تضاعفت عملية نقل امللفات والوثائق إىل 

الوسائط الرقمية، مع دخول هذا املبنى يف الخدمة، مثانية أضعاف ما كانت عليه يف السنوات املاضية. وكنت قد 

قلت للمسؤولني، خالل افتتاح هذا املبنى العرصي، بهذه القاعة أيضاً: "يجب متكني طالبنا من اكتشاف أمانة أجدادنا 

وهذا الكنز القيم". حيث زار هذا املكان حتى اآلن 20 ألفا من طالبنا، وأُتيحت لهم فرصة استنشاق رائحة هذا الجو، 

ورؤية هذه األوراق العظيمة، وااللتقاء بإرث أجدادهم الغني، والنظر إىل ماضيهم وتاريخهم من وجهة نظر أوسع. 

وإن شاء الله نكون عىل قدر الحس باملسؤولية تجاه أجدادنا وحضارتنا ونحمل الراية التي ورثناها منهم نحو األمام.

إخويت األفاضل؛

ما أجمل األبيات التي قالها املرحوم محمد عاكف: "يعرّفون التاريخ بأنه عبارة عن تكرار، هل كان ليتكرر لو أخذوا 

منه العرب"  نعم فإن األمم تحافظ عىل وجودها من خالل تاريخها وتعيش معه، وتتغذى من جذورها. ونحن بدورنا 

ال ننظر قط إىل التاريخ عىل أنه عبارة عن تكدس لألحداث التي وقعت وانتهت يف املايض. عىل العكس متاماً، فبقدر 

ما هو تاريخنا هو مستقبلنا أيضا. ماذا نقول؟ نحن املستقبل الذي جذوره ضاربة يف املايض. ومن هذا املنطلق فإن 

التاريخ حي.

العرب منذ بدايته وحتى نهايته. ولألسف كان هناك إهامل وكسل لفرتة طويلة، فيام يخص  فالتاريخ ميلء بوثائق 

البحث يف تاريخنا، وقراءة الوثائق التي بأيدينا وتقييمها بشكل جيد. حتى أنه أُميل عىل هذا الشعب، عرب األجيال بأن 

تاريخه يبدأ من عام 1923، وتم تقييد األذهان بهذا الشكل. نعم قد تكون الجمهورية الرتكية تأسست عام 1923، إال 

أن جذورنا متتد إىل أعمق من ذلك بكثري. علينا القبول أوال بأن الجمهورية الرتكية ليست دولتنا األوىل بل هي األخرية. 

وأن مايض دولتنا ميتد إىل أكرث من 2200 عام، وشارة رئاسة الجمهورية، ترمز إىل ذلك.
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 يجب علينا استخالص العرب من انتصار جناق قلعة، وهزائم البلقان

هناك العديد من األحداث واألمثلة التي وقعت قبل 2200 عام املاضية، إذ يجب علينا استخالص الدروس والعرب منها. 
وأكرث مثال ملموس عىل ذلك هو وجوب استخالص العرب الهامة من الحرب العاملية األوىل التي تسّمى هذا املعرض 
وهذا املؤمتر باسمها. أما معركة جناق قلعة التي هي أكرب انتصاراتنا خالل آخر مئتي عام املاضية، فإحدى أكرب أنواع 
الخزي فيها هي هزائم البلقان. إذ يجب استخالص العديد من الدروس والعرب من هزائم البلقان أيضاً كام هو األمر 
بالنسبة النتصار جناق قلعة. كذلك من بني األحداث التي يجب االتعاظ منها معركة صاري قاميش، إحدى الصفحات 

الهامة يف تاريخنا الحديث والتي نصادف مئويتها األوىل.

إنه من السهل جداً، قراءة التاريخ من يومنا هذا ومحاكمة العبيه وإصدار أحكام عليهم يف الوقت الحارض. إذ يخرج البعض 
اليوم ويستهزؤون من قولنا بأننا "قد حاربنا دوال سبعة" يف التاريخ، ويضحكون بسخرية من املقولة. كام يستخفون بالقول 
"نحن مل نُهزم، بل اعتُربنا مهزومني لهزمية األملان" . بل إن هناك البعض وصلوا إىل درجة قصوى من فقدان العقل والوعي 

واإلدراك مبا تحمله حرب جناق قلعة من معنى ويجرؤون عىل القول "إن العثامنيني كانوا دمية يف جرب جناق قلعة".

أود بالتحديد الرتكيز هنا عىل نقطة معينة؛ إّن إحدى أهم صفحات تاريخنا امليلء باالنتصارات الهامة، هي الحرب 
العاملية األوىل التي قاتل فيها جيشنا بكل عزم وإميان عىل الرغم من كل الحرمان وقلة اإلمكانيات التي كانت حينئذ. 
وال ميكن التقليل من شأن هذا النجاح من خالل انتقادات أولئك الذين ال يعرفون حدودهم، والذين اعتادوا عىل 
ازدراء تاريخهم ومل يأخذوا نصيبهم من الوفاء بالعهد واالفتخار القومي. ولو استطاعوا التقليل من شأن ذلك النجاح، 
ملا كنا نحن اليوم هنا. لقد حاربنا بالفعل ضد سبع دول يف الحرب العاملية األوىل. حيث اشتبك جنودنا بكل شجاعة 

يف العديد من الجبهات، من القوقاز إىل غاليسيا، ومن سيناء إىل العراق، وأعلوا علمنا بكل بسالة.

انتصارنا اآلخر الذي ينبغي أن نذكره بفخر، هو انتصار كوت العامرة. حيث أرس جيشنا بقيادة خليل باشا، 13 جرناالً 
جندي   1000 البالغة  العسكرية  وحداتنا  استطاعت  الغرب،  طرابلس  ويف  املعركة.  هذه  يف  إنكليزياً  ضابطاً  و481 
باإلضافة إىل املدنيني هناك، إيقاف جيش قدره مئة ألف، بكل شجاعة. وبعد مللمة وحداتنا العسكرية لجراحها عقب 
كارثة صاري قاميش، قامت بقيادة نوري باشا مع جيش القوقاز اإلسالمي، بتحرير باكو وجميع املنطقة من األعداء.

هناك نضال ومقاومة مجيدة خالل الحرب العاملية األوىل

إن الكفاح والنضال الذي قدمه هذا الشعب خالل الحرب العاملية األوىل يف ثالث قارات وسبعة أقاليم، يحتوي حقاً 
عىل مقاومة مجيدة وأحداث مليئة بالعرب. حيث يروي لنا يحيى كامل روح تلك األيام بأبياته التالية:

 تلك العاصفة هي الجيش الرتيك، يا رب

الجيش الذي يقاتل يف سبيلك، يا رب

حتى يعلو اسمك املؤيد يف اآلذان

اُنرص آخر جيش لإلسالم 

الحمد الله، أن جيش اإلسالم األخري، قام مبا عليه بدءاً من حرب جناق قلعة حتى كوت العامرة، ورفع رأس الرشف ألمتنا عالياً.
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من األسامء األخرى للحرب العاملية األوىل "حرب التقاسم األوىل". وهذا التعريف هام للغاية. كان تقاسامً ألرايض 

الدولة العثامنية التي كانت متسك بيدها مفاتيح النفط، والطرق التجارية يف البحر املتوسط وقناة السويس. وعند 

النظر إىل األحداث من وجهة النظر هذه، نتمكن من الفهم والتقييم الصحيح ليس للاميض فحسب، بل لحارضنا 

وألحداث الفرتة التي نعيشها. 

إذ أننا يف الواقع ال نستطيع فهم ما يحدث اليوم يف كًل من سوريا، والعراق، ومرص وليبيا إال من خالل الرجوع إىل 

بالكفاح  بدورنا سنستمر  أيضاً. ونحن  اآلن  بذلك  الوقت، ويقوم  ينبغي عليه يف ذلك  قام شعبنا مبا  املايض. حيث 

معتقدين بوجود قدر فوق جميع األقدار. أؤمن بأن تضحيات هذا الشعب، ورصخات العامل اإلسالمي املظلوم، ستلقى 

ما تستحق عاجالً أم آجالً.

إخويت األحبة، أعزايئ الزمالء؛

نرى بشكل واضح يف يومنا الحايل، أّن الحرب العاملية األوىل يف الحقيقة مل تنته بعد. وأن أحد القوسني الطويلني اللذين 

فتحتهام هذه الحرب مل يغلق بعد. ويف نهاية هذه الحرب كان هدف من رسموا حدود جغرافيتنا، تفريق أفئدتنا 

وأرواحنا أيضاً عن بعضها البعض من خالل الحواجز التي وضعوها بني الشعوب. مهام كانت هناك أزمات، ونزاعات 

ودماء ُمسالة يف منطقتنا ويف جغرافيتنا، نرى بأنه يكمن وراءها النظام الذي تم تأسيسه عقب الحرب العاملية األوىل.

اتفاقية سايكس بيكو التي ُوقّعت نهاية الحرب مل تجلب للمنطقة سوى االضطرابات، والفوىض، واآلالم، والدموع 

س يف هذه الفرتة واملستند إىل الفوىض، جارياً يف منطقتنا ويف  والظلم، وعلينا إبصار هذه الحقيقة. ما زال النظام املُؤسَّ

العامل. إذ إّن الحدود التي رُسمت نتيجة هذه االتفاقية، مل تُرسم للحد من الخالفات العرقية، والدينية واملذهبية، بل 

عىل العكس لزيادتها. وميكننا رؤية هذه النية بكل وضوح عند اطالعنا عىل مذكرات ووثائق تلك الفرتة.

نحن مل ننظر قط إىل الرشق األوسط، ودول البلقان، والقوقاز وشامل أفريقيا، كنظرة أولئك

هل تعلمون ماذا يقول العميل اإلنكليزي لورانس الذي يُعترب من أهم مصادر الفتنة املستمرة إىل يومنا هذا يف الرشق 

األوسط، هذا هام للغاية، حيث يقول: "إن هذه املعركة ليست معركة ضد جيوش األتراك، بل ضد عقولهم وقلوبهم" 

. نعم، هذا هو لورانس...الذين يحاربوننا كانوا يُدركون جيداً أنهم لن يتمكنوا من إقامة أنظمتهم يف تلك املناطق 

قبل اقتالع عقولنا وأفئدتنا منها.

ومع إعادة ظهور الوجود الرتيك بتاريخه، وحضارته، وقلبه النابض يف املنطقة مع بداية عام الـ 2000، بدأت األالعيب 

نفسها تدور يف املنطقة. نحن مل ننظر قط إىل الرشق األوسط، ودول البلقان، والقوقاز وشامل أفريقيا، كنظرة أولئك، 

وال ننظر اآلن وال نية لدينا لفعٍل كهذا. إن هذه املناطق الجغرافية بنظرنا، ليست قط مبثابة لوحات شطرنج ميكن 

لعب جميع األالعيب فوقها، وعلينا رؤية هذا بهذا الشكل.

نظرنا إىل هذه املناطق وإىل أناسها، بنظرة األخوة، ويف أسوأ االحتامالت نظرة صديق، وسعينا لتحقيق ما يحققه األخ ألخيه. 

وسنستمر بالقوة التي نستمدها من تاريخنا وثقافتنا، يف مكافحة ومواجهة من يحاولون تغطية الدم بالدم، والظلم بالظلم.
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شتات األرمن يحاولون حقن فئات املجتمع بالعداء ضد األتراك

أعزايئ الزمالء؛

بينام نحتفل نحن بعام 2015 عىل أنه الذكرى املئوية األوىل لنضالنا وانتصاراتنا املجيدة، يحاول البعض تحويل هذا 

العام إىل راية ملناهضة ومعاداة تركيا.

حيث يحاول الشتات األرمني يف جميع أنحاء العامل، حقن فئات واسعة من املجتمع بالعداء تجاه تركيا من خالل 

الحمالت املستندة إىل مزاعم اإلبادة الجامعية. أريد لفت انتباهكم إىل أن هدف هذه الحمالت هو معاداة بلدنا 

وشعبنا بشكل مبارش، أكرث من أن تكون إحياء للجراح واآلالم التي عاشها األرمن يف فرتة من فرتات التاريخ.

ونحن بدورنا ثابتون منذ البداية عىل موقفنا املبديئ، والراسخ والصادق. ماذا نقول نحن؟ الذي نقوله هو: ال شك 

يكن  التاريخ. ومل  الحال يف جميع فرتات  الحرب كام هو  أعوام هذه  ومآيس حدثت خالل  رمبا هناك جراحاً  وأنه 

األرمن وحدهم من تأثروا بهذا. إذ أن أكرب املجازر املرتكبة بحق املسلمني يف دول البلقان والقوقاز، حدثت يف هذه 

الفرتة. وهناك مئات اآلالف من املسلمني ممن تعرضوا ملظامل األرمن، بقدر املظامل التي تعرض لها األرمن عىل أرايض 

األناضول. وهذا موثّق بالسجالت.

فهذه الحادثة ليست مسألة ميكن استخدامها كأداة للسياسات اليومية، وباألخص للسياسات الدولية. وأنا بدوري 

أنادي دوماً وأقول؛ أيها الشتات األرمني، أيتها القيادة األرمينية: "تفضلوا فإن أرشيفنا ووثائقنا موجودة هنا. لدينا اآلن 

مئات اآلالف من الوثائق املُصنفة. ماذا لديكم أنتم من الوثائق، أخرجوا سجالتكم. فلنوظف املؤرخني، والقامئني عىل 

األرشيف، وعلامء السياسة، بل حتى علامء اآلثار والقانونيني أيضاً، فليأتوا وليدققوا هذه الوثائق والسجالت، كل يشء 

ظاهر للعيان، ولنبحث عن الحقيقة هنا" .

اللويب، واللجوء إىل طرق غري أخالقية  إليها، وتشكيل جامعات  النقود  الدول ودفع  التجوال يف  من  لن تجنوا شيئاً 

ومن الحمالت املعادية لرتكيا. إذ ال نستطيع الوصول يف هذا الشأن إىل الحقيقة التي نحتاجها جميعاً، عرب استصدار 

القرارات ضد تركيا يف برملانات ومجالس شيوخ الدول األخرى، ورفع دعايات يف ساحات املدن أو عرب تنظيم الربامج 

والندوات. نحن نعلم جيداً كيف يتم فعل هذا. وندرك جيداً كيف تُنظّم هذه الحمالت.

أرمينيا مل توافق عىل طلبنا فتح سجالت األرشيف لكلينا

املكان الذي ينبغي اللجوء إليه للبحث فيه عن الحقيقة، هو سجالت األرشيف هذه. إال أننا مل نتلق رداً إىل يومنا 

هذا لندائنا الذي وّجهناه. قلنا لنذهب إىل دول ثالثة، ونقوم بإجراء أبحاث هناك أيضاً؛ إال أنه ليس هناك رّد إيجايب. 

أيضاً.  إيجايب  رّد  أي  نلق  مل  كذلك  األمر،  تطلب  إن  جيشنا  أرشيف  لفتح سجالت  حتى  مستعدون  بأننا  أخربناهم 

فلنشّكل لجنة مشرتكة مكونة من مؤرخينا، وعلامئنا، وليقوموا مبا عليهم يف سجالت األرشيف هنا أو يف دول أخرى. 

فلتجمع هذه اللجنة جميع املعلومات والسجالت والوثائق ولتضع لنا يف النتيجة الصورة النهائية حول هذا األمر.



166

إال أنه يتم اإلرصار عىل غض الطرف عن عروضنا هذه. ملاذا؟ ألن الهدف ليس الوصول إىل الحقيقة، بل االعتداء عىل 
تركيا وإلحاق الرضر بها من خالل التصورات املختلقة. ليس هناك يشء سوى هذا األمر فحسب.  فال يؤاخذنا أحد 
مبا نقول، إذ ليس لدينا ما نخفيه يف هذا الشأن. إن أردنا نحن مالحقة اآلالم والجراح التي عاشها شعبنا فقط خالل 

األعوام الـ 100 -150 األخرية، نجد أضعاف املزاعم األرمنية من الكالم الذي نتكلمه، والحساب الذي نطالبه.

وأعتقد أننا منتلك مصادر أكرب يف هذا الشأن، كلام تم تصنيف األرشيف العثامين، واتسعت دائرة البحوث التاريخية 
وبحوث األرشيف يف بلدنا. لذا من أجل هذا فنحن نستثمر يف هذه األماكن. وعىل عاتقنا مسؤوليات كبرية نحن 
العثامنية يف  التي اتخذناها مؤخراً حول تدريس  وبالتحديد جامعاتنا. ومن بني هذه املسؤوليات، الخطوة  جميعاً 
مدارسنا. ملاذا قمنا بهذا؟ ألنه يتوجب إتقان العثامنية بشكل جيّد جداً ملعرفة وحل ما يف هذه املصادر. ويف حال 

إتقان العثامنية كام ينبغي، أؤمن بأن هذه السجالت والوثائق ستستمر باالزدياد بشكل أكرب.

وأنا بدوري كرئيس للجمهورية يف هذا البلد، أكرر مرة أخرى من هنا، رغبتي يف تكثيف األعامل املتعلقة بالبحوث 
التاريخية وبسجالت األرشيف. وسأستمر بعد اآلن كام كنت من قبل، بدعمي للمشاريع املتعلقة بهذا الخصوص. 

وأوّد مرة أخرى قبل اختتام حديثي، أن أشكر جميع املنظمني واملساهمني الذين شاركوا يف هذا الحفل الرائع والقيّم 
بالشكر واالمتنان  املئوية األوىل النتصارنا يف معركة جناق قلعة. مستذكراً  الذكرى  ذي املحتوى. وأبارك مرة أخرى 
واالحرتام جميع شهدائنا ومحاربينا وعىل رأسهم الذين كانوا يف حرب جناق قلعة وحرب االستقالل، راجياً من الله 

لهم الرحمة.  آمل أن يكون املعرض واملؤمتر جالبا للخريات لبلدنا وشعبنا، وأحييكم جميعاً بكل املحبة واالحرتام.
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قمة السالم يف الذكرى املئوية األوىل ملعركة جناق قلعة – إسطنبول يف 23 أبريل/ نيسان 2015

علينا استخالص العرب من الحربني العامليتني وتطوير 

املبادرات بعدها

السادة الضيوف، أعزايئ األصدقاء، السيدات والسادة؛ أحييكم بكل املحبة واالحرتام.

أهال وسهالً بكم يف بلدنا ويف إسطنبول. وأشكركم فرداً فرداً لقبولكم دعوتنا لحضور احتفاالت إحياء ذكرى املئوية 
األوىل للمعارك. وأحيي من هنا مئات اآلالف من الناس من كل أمة، ممن قُتلوا يف االشتباكات الحاصلة، أو توفوا نتيجة 

إصابتهم بالجروح واألمراض خاللها.

وباملناسبة أشكر من شارك وساهم يف هذه الندوة، ويف الجلسة رفيعة املستوى ويف األنشطة األخرى.

أمتنى أن تشّكل قمة السالم نقطة تحول يف تأسيس السالم العاملي وتقويته. كام أشكر سلفاً، جميع ضيوفنا وأشقائنا 
ممن سيشاركون غداً يف احتفاالت اإلحياء يف جناق قلعة.



168

السادة الضيوف؛

بداية؛ باسمي شخصياً وباسم شعبي، أتوجه بالشكر للمتواجدين بيننا اآلن من رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، 
وممثيل الدول، ملشاركتهم لنا مشاعرنا يف هذه اللحظات.

قبل مئة عام من اليوم، فارق الحياة وودعها العديُد من الجنود األتراك واآلنزاك واإلنكليز والفرنسيني ومن مختلف 
الشعوب واألمم، تاركني أحالمهم ومستقبلهم يف موقعة جناق قلعة. حيث قام إخواننا القادمون من مختلف أنحاء 
بالدنا، إضافة إىل من قدموا من رساييفو، ومن سكوبيه، ومن بريزرن، ومن كوموتيني، ومن باكو، ومن باطوم، وغزة، 

والقدس، وبريوت ومن حلب، بالنضال جنباً إىل جنب، وسقطوا سوياً عىل هذه األرض.  

لقد كانت معركة مبثابة مفتاح للحرب العاملية األوىل، حيث فتحت األحداث الجارية يف هذه الجبهة، األبواب أمام 
العديد من التطورات الهامة وعىل رأسها ثورة أكتوبر/ ترشين األول عام 1917 يف روسيا.

التي  النجاحات  وفيام يخص مثن  واحد،  آن  الجبهات يف  العديد من  األوىل عىل  العاملية  الحرب  لقد حاربنا خالل 
حققناها هنا، فقد قدمنا من أجل ذلك خرية أجيالنا وأكرثهم تعلاّمً. 

جميع الجنود املشاركني يف معركة )جناق قلعة( يستحقون الذكر بالتقدير والتبجيل

وأما الدول التي جاءت بسفنها الحربية قبالة جناق قلعة، فقد عادت بالقدر نفسه من الخسائر والهزمية. جميع 
الجنود املشاركني يف هذه املعركة، مهام كانت رتبهم ومواقعهم، يستحقون بالفعل أن نذكرهم بالتقدير والتبجيل. 

واحتّل كل واحد منهم مكانه الرشف يف التاريخ، كشجاع ناضل يف حرب النبالء.

نعم، املعارك كانت حروبا لشدتها، إال أنها يف الوقت ذاته كانت نضاالً احتوت صوراً مذهلة لرسائل روح السالم التي 
نريد إرسالها من هنا.

وهناك مناذج قليلة يف التاريخ للحروب التي تجسدت فيها القيم اإلنسانية كام يذكر ذلك الجرنال الفرنيس وهو يف 
حرية، كيف أن الجندي الرتيك كان يلف جراح الجندي املقاتل يف صفوف أعدائه قبل إصابته. ولقد سمعنا من جندي 
الشجعان لخبزهم  اقتسام  )األنزاك: قوة عسكرية مكونة من جنود فرنسا، وبريطانيا، ونيوزيلندا وأسرتاليا(  أنزايك 
ومائهم القليل أساساً، بالتساوي مع األرسى الذين وقعوا تحت أيديهم. ويروي لنا جندي أنزايك آخر ذهب للحرب 
يف شبابه، كيف أن جندياً تركياً واجهه يف أحد املعارك، إذ كان يحاول دوماً رده إىل حيث أىت بدالً من أن يقتله. حقاً 

هناك قصص عديدة مشابهة لهذه، ال يتسع الوقت لذكرها.

علينا التفكري مليّاً يف حدوث إحدى أكرث الحروب دموية يف التاريخ اإلنساين، بشكل يقّدم لنا العرب والدروس من أجل 
مستقبلنا. وأعتقد بأن الدروس التي سنستخلصها من هنا، ستضيئ لنا حارضنا ومستقبلنا.

الضيوف األعزاء؛

إين أرى أهمية الرسالة التي نرسلها من هنا إىل مجتمعاتنا وإىل العامل أيضاً، عرب اجتامعنا يف قمة السالم بعد مئة 
عام ومبشاركة واسعة.وأترك للمؤرخني مناقشة تفاصيل املعركة واحتامالتها املختلفة. النقطة التي يجب علينا كقادة 

الرتكيز عليها، هي كيفية تجنيب بالدنا النجرار مرة أخرى إىل دمار كهذا. 
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ويقدم التاريخ لنا العديد من النامذج والدروس املؤملة يف هذا الخصوص. إن النظام العاملي الذي جعل الجندي األنزايك يأيت 

من آالف الكيلومرتات ليواجه الجندي العثامين قبالة جناق قلعة قبل مئة عام، أصبح اليوم يف حالة أكرث تعقيداً وتداخالً.  

ومن غري املمكن يف ظل النظام العاملي الحايل، أن تجرد دولة ما نفسها متاماً عن األزمات التي تعيشها دولة أخرى. 

فإن النار املشتعلة يف أي مكان حول العامل، ال بد وأن تقذف برشارتها ملكان آخر عاجالً أم آجالً. فالتحركات السكانية 

التي تبدأ يف مناطق األزمات، تؤثر أوالً عىل دول الجوار وثم تنترش يف جميع أنحاء العامل.

وإن أية دولة تغض الطرف عن التهديدات العاملية للمنظامت اإلرهابية، ال بد وأن تواجه النتائج املؤملة لهذا التهديد ولو بعد 

حني. وإن الذين يديرون ظهورهم لألزمات االقتصادية، واالجتامعية والسياسية لدى البلدان األخرى، ال يغرون سوى أنفسهم.

ال أحد منا ميلك بيتاً مستقالً ومحكامً، يكون آمناً مبجرد إغالق األبواب وانغالقنا عىل أنفسنا. لذا عىل كل دولة أن 

تكون حساسًة تجاه األزمات التي تحدث يف جميع أنحاء العامل، إىل جانب األزمات التي بداخلها وضمن إقليمها. علينا 

أن نحول التعاون من أجل انتشار السعادة، واالستقرار والرفاه يف جميع أنحاء العامل، من حالة اختيارية إىل رضورة 

ال بد منها.  وليست الدول هي وحدها من تتحّمل املسؤوليات يف هذا الشأن، بل املنظامت الدولية أيضاً تقع عىل 

عاتقها مسؤوليات يف هذا األمر.

الحرب العاملية األوىل ما زالت مستمرة بشكل خفي

هذه هي األسباب الكامنة وراء انتقاداتنا املوجهة آللية عمل وبنية مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. ولهذا السبب أردد 

وأقول: "العامل أكرب من خمسة". ألنه ال ميكن أن يكون مصري العامل أجمع، متعلقا بني شفاه دولة ما، وال ينبغي أن يكون كذلك. 

وكذلك هناك حاجة ألن تكون املنظامت اإلقليمية وعىل رأسها االتحاد األورويب، أكرث فاعلية، وأن تتحمل دوًرا رياديًا 

أكرب يف هذا الخصوص. وهذا حال العراق، وسوريا اللتني تقعان بجوارنا، وكذلك حال فلسطني واليمن، أال يتوجب 

علينا أن نسأل أنفسنا، يا ترى ملاذا ال تُحّل هذه األمور عىل الرغم من كل ما يحدث؟

علينا البحث عن نظام عاملي ال يكتفي بالتدخل عند ظهور املشكلة، بل يطور آليات ومقرتحات قبل وقوعها ويقوم 

بتنفيذها. وال ميكن لنظام عاملي عاجز عن التفريق بني الظامل واملظلوم، أن يحظى برشعية يف الضمري اإلنساين.  

إن مل نبارش نحن قادة الدول، من اآلن بتطوير مبادرة يف هذا الشأن، لرمبا نضطر الحقا للقيام بذلك وبأمثان باهظة 

جداً. أعتقد أن الحربني العامليتني اللتني وقعتا يف القرن املايض، والنزاعات املستمرة يف العديد من مناطق العامل، قد 

قدموا لنا تحذيرات كافية يف هذا الخصوص.

أصدقايئ األعزاء؛

توجد اآلن 64 دولة مستقلة ضمن حدود اإلمرباطورية العثامنية التي استمرت عىل مدى 600 عام كأقوى وأكرب دولة 

يف هذه املنطقة الجغرافية. نستطيع أن نرى حتى عند النظر إىل هذه املنطقة الجغرافية وحدها، بأن اآلثار السلبية 

للحرب العاملية األوىل ال تزال مستمرة إىل اآلن، وبعبارة أوضح أقول إن الحرب العاملية األوىل مستمرة بشكل خفي إىل 
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اآلن. والنظام الذي أسس عقب هذه الحرب، ال يتناسب مع مجراه الطبيعي، ال من الناحية الجغرافية، وال اإلنسانية 
وال الثقافية. فالحدود املصطنعة واملرسومة باملسطرة ليست حالً، بل هي مصدر لألزمات، والحروب التي أُبقيت حية، 
من خالل التحريض العرقي، والديني واملذهبي، والتي بدأت تجتاز الحدود وتفتح الباب أمام تأثريات إقليمية ودولية.

لقد وصل النظام القائم عىل استعامر واستغالل قسم من العامل لينعم قسمه اآلخر باالستقرار والرفاهية، إىل نقطة 
تهدد استقرار ورفاهية الجميع. 

إننا مجبورون جميعاً عىل القبول بأن الوضع الذي تم تأسيسه عقب الحرب العاملية األوىل، وصل إىل نقطة غري قابلة 
لالستمرار. ومن الواضح أنه لن يؤدي اإلرصار يف هذا األمر سوى لزيادة حجم اآلالم والتهديدات.وال داعي للذهاب 
بعيدا من أجل رؤية ذلك، بل يكفي النظر إىل الرشق األوسط الذي هو بجانبنا. حقيقة فإن الوضع الذي تعيشه 
العامل، خطري جدا. يوجد اآلن يف بالدنا مليونا الجئ. مليون  التي احتضنت أقدم حضارات  منطقة الرشق األوسط 
و700 ألف منهم قدموا من سوريا، و300 ألف من العراق. حجم املبالغ التي أنفقناها إىل اآلن بلغ 5٫5 مليار دوالر. 
أما الدعم الذي وصلنا من األمم املتحدة فهو 250 مليون دوالر فقط.ومل يعد بوسع أية دولة أو أي مجتمع، تحّمل 

مسؤولية مقتل أكرث من 300 ألف إنسان يف سوريا.

الذين مل يحركوا ساكنا إزاء ما يحصل يف سوريا، هم رشكاء يف الكارثة

إنكم تعلمون بأن الذين يهربون عرب القوارب يف البحر املتوسط وبحر إيجة، يغرقون يف مياه تلك البحار.ماذا يقولون؟ 
فليغرقوا وليموتوا. أليس هؤالء برش؟ أين هو اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟ ملاذا ال نسعى إلنقاذ هؤالء؟ جميعنا 
نتحمل املسؤولية يف هذا الخصوص. نحن ال نريد أن يغرقوا. قوارب خفر السواحل لدينا تذهب وتنقذهم وتأيت بهم، 

نحن نعتني بهم ونقدم لهم الطعام ومن ثم نرسلهم إىل بلدانهم.

وال ميكن ألي توازن سيايس، أو ظرف دويل، أن يربر نزيف هذا الكم من دماء األبرياء. عندما تحاولون الدفاع عن 
إنسانية فحسب، بل تؤدون يف  بكارثة  تتسببون  فإنكم ال  السوري،  الشعب  مصالح قوى معينة، بدال من مطالب 
الوقت نفسه إىل تهديد عاملي.كل الذين مل يرفعوا أصواتهم ومل يتخذوا موقفاً تجاه ما يحدث يف سوريا، مشاركون يف 

تحمل مسؤولية هذه الكارثة.

كذلك األمر بالنسبة إىل العراق، ال ميكن ألحد أن يقبل بنقل االحتالل، والحروب الداخلية، والتوترات العرقية واملذهبية 
إىل مستقبل العراق. إن ما تعرض له العراق يف ظل ضغوطات ما يسمى بتنظيم داعش اإلرهايب ليشء محزن جدا، يف 
حني يفرتض أن يكون العراق أحد أكرث دول العامل رفاهية واستقراراً، ملا ميتلكه من ثروات طبيعية. لقد رأينا من خالل 

التجارب، وما زلنا نرى، الظروف الصعبة يف القضاء عىل تنظيم داعش وغريه من التنظيامت اإلرهابية. 

وال بد من أن أوضح بأن هذا التنظيم ال عالقة له باإلسالم ال من قريب وال من بعيد. ألن ديننا هو دين السالم، وإن 
قتل إنسان واحد يف ديننا مبثابة قتل الناس جميعاً. وإحياء شخص واحد مبثابة إحياء اإلنسانية جميعاً. وطاملا أن األمر 
كذلك، فال ميكن ملن يدعي انتسابه لهذا الدين أن ميسك سكيناً ويذبح األطفال والنساء. يجب حل املشاكل السياسية، 
واالجتامعية واالقتصادية التي يستند إليها هذا التنظيم، فالحكومة العراقية واملجتمع الدويل وحدهام يستطيعان 

هذا من خالل تعاونهام يف إطار حقوق اإلنسان، والدميقراطية والقانون.
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 وبحثت هذا األمر بشكل مطّول مع الرئيس العراقي السيد فؤاد معصوم املتواجد بيننا اآلن، نراقب عن كثب وندعم 

الجهود املخلصة التي يبذلها.

أما آخر املناطق التي بدأت تحرقها هذه النريان فهي اليمن. من املحزن حقاً تحّول األزمات التي ينبغي حلها عرب 

الحوار والتفاهم بني األطراف، إىل حرب أهلية من خالل تحريض ودعم الدول األخرى. نحن بدورنا سنستمر يف دعم 

الجهود الرامية لحل املشاكل يف اليمن بالطرق السلمية. 

من جهة أخرى يستمر الخالف اإلرسائييل - الفلسطيني يف كونه أكرب عائق أمام السالم الدائم واالستقرار يف الرشق 

األوسط. وسنستمر يف دعمنا لهذه القضية، حتى إنهاء االحتالل عن األرايض الفلسطينية والعودة إىل حدود ما قبل 

عام 1967. وال ميكن حل هذه املشكلة دون تأسيس دولة فلسطني وعاصمتها القدس الرشقية.

تاريخية  روابط  وإياها  تربطنا  التي  أفريقيا  شامل  يف  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية،  األزمات  حل  نأمل  كام 

عميقة، ضمن أجواء تضامنية. إن اهتاممنا بجميع هذه املناطق، هو لرغبتنا بإنشاء مستقبل مستقر ومزدهر مع 

إخواننا الذين منتلك معهم تاريخاً وجغرافيا، وثقافة مشرتكة.وأعتقد برضورة تقاسمنا جميعا هذا الهدف، من أجل 

إحالل األمن والسالم يف العامل.

ننظر إىل التطورات يف منطقة القوقاز ويف أوكرانيا باملنظور نفسه. وال ميكننا القبول مبا يجري يف أوكرانيا. وكذلك ال 

ميكننا القبول باحتالل شبه جزيرة القرم. وكذلك ملا يحدث يف دونيتسك، ويف لوهانسك. إن تاريخنا املشرتك وعالقات 

األخوة مع هذه املناطق، تدفعنا ألن نكون أكرث نشاطا وتقدما من أجل السالم واالستقرار.

العنرصية واإلسالموفوبيا تعرّضان مستقبل االتحاد األورويب للخطر

إن التيارات التي أخذت متيل إىل االنتشار داخل االتحاد األورويب، كالعنرصية، ومعاداة األجانب واإلسالموفوبيا باتت 

تهدد مستقبل االتحاد الذي نعّده مرشوعاً للسالم.

ويأيت يف مقدمة املترضرين من هذه السلبيات، مواطنونا الذين يعيشون يف هذه البلدان والبالغ عددهم 5 ماليني 

نسمة. إننا كرتكيا نتابع هذه التطورات عن كثب ونعرّب عن قلقنا يف هذا الخصوص بكل املناسبات. وإننا عىل قناعة 

بأن االتحاد األورويب العاجز عن حل مشاكله الداخلية، لن يكون له تأثري يف املسائل الدولية.

أصدقايئ األعزاء؛

إن اآلالم التي عاشتها منطقتنا خالل الحرب العاملية األوىل والخسائر التي تعرضت لها، ال ميكن رشحها يف أيام وال حتى 

شهور. إذ أننا شعب لديه 78 مقربة شهداء يف 34 دولة مختلفة، إضافة إىل 349 داخل حدود بالدنا الحالية.

إن دولة حاربت يف آن واحد عىل العديد من جبهات القتال إىل جانب حرب جناق قلعة، ال بد لها من أن تواجه 

مشاكل يف نظامها العام. ويف تلك الفرتة فإن جميع مواردنا البرشية الصالحة للخدمة العسكرية يف األناضول كانت 

يف الجبهات. لهذا السبب، بادرت العصابات األرمنية التي تحركت بتحريض من قوى مختلفة، باالعتداء عىل السكان 
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املدنيني عىل وجه الخصوص وارتكبت مجازر بحقهم، يف األناضول التي ظلت حينها ضعيفة دون وجود من يدافع 
عنها. وعىل خلفية ذلك، اضطرت الدولة العثامنية التي عاشت قبلها أزمات مشابهة يف دول البلقان وتعرضت لخسائر 
كبرية جداً، إىل اتخاذ بعض التدابري يف ضوء تجاربها السابقة. وإحدى هذه التدابري؛ تهجري السكان األرمن األناضول، 
إىل املناطق الجنوبية من البالد. ويف الفرتة ذاتها فإن ماليني الناس الذين توجهوا نحو بالدنا هربا من مناطق الحروب، 
كانوا يعيشون يف ظروف صعبة. كذلك األمر بالنسبة لألرمن الذين ذهبوا لجنوب البالد، فقد تعرضوا أيضاً لألزمات 

الناجمة عن قساوة الظروف ومشاكل األمن العام. 

نحن يف تركيا نعلم جيداً األزمات التي حدثت يف تلك الفرتة. وكلها مدونة يف سجالت أرشيفنا. وأريد أن أعرب هنا بكل 
صدق؛ عن أن املزاعم األرمنية بشأن أحداث عام 1915، ال تستند أبدا إىل مصدر أو دليل.

مستعدون أيضا لفتح أرشيفنا العسكري املتعلق بأحداث عام 1915

بعد هذا الحديث الذي له داللة خاصة، أريد أن أخاطب االتحاد األورويب مرة أخرى:

كنت رئيساً للوزراء عىل مدى 12 عاماً، واآلن أمضيت عاماً واحداً كرئيس للجمهورية. قلت يف جميع االجتامعات 
الدولية واملحلية التي حرضتها وما زلت أقول، بأننا مستعدون لفتح أرشيفنا، وأن هناك ما يقارب مليوناً من الوثائق 
واملعلومات.  أقول: إن كانت هناك سجالت أرشيف لدى أرمينيا يف هذا الخصوص، فليفتحوا أيضاً سجالتهم، وإن كان 
هناك أرشيف لدى دولة ثالثة، فلتفتح هي األخرى سجالتها. بل أزيد عىل ذلك وأقول "نحن مستعدون حتى لفتح 
سجالت أرشيفنا العسكري أيضاً".  ال يوجد لدينا أي قلق وال خشية يف هذا الخصوص، ألن أجدادنا مل يظلموا أحدا. 

يوجد اآلن يف بالدنا حوايل 80 ألف أرمني، نصف هؤالء هم مواطنون أتراك، أما النصف اآلخر فقد قدموا إىل بالدنا 
من أرمينيا هرباً من الفقر. لكننا مل نطردهم، ومل نرسلهم مرة أخرى إىل بالدهم. ويوجد لدينا 40 ألف ضيف قدموا 
من أرمينيا، و40 ألفا آخرون هم من مواطنينا. فلتسأل الـ 40 ألفاً من مواطنينا األرمن: "هل هناك ظلم يف تركيا؟" . 

نحن نعيش معهم جنبا إىل جنب يف بالدنا.

لقد قمنا برتميم الكنيسة األرمنية األرثوذوكسية يف جزيرة آق ضامر مبدينة وان، من أموال خزينة الدولة، أثناء فرتة 
رئاستي للوزراء. يقوم مواطنونا األرمن، واآلخرون القادمون من شتى أنحاء العامل بأداء عباداتهم هناك سنوياً. كل 
يشء ظاهر وواضح، فنحن لسنا متخوفني. إن االعتداءات املوجهة ضد بلدنا وشعبنا، من خالل تلفيق أمور سخيفة 
ضدنا، تخفي وراءها نوايا خبيثة جداً، ومن غري املمكن قبولها من طرفنا.  كام أننا مل نتجاهل أي نوع من أنواع اآلالم، 
فإننا ال نرىض أيضا بتأجيج اآلالم. فبقدر ما نشعر به من حزن تجاه 4 ماليني مسلم ماتوا خالل هجرتهم إىل األناضول 
من مناطق البلقان والقوقاز ومن املناطق املحيطة بنا، فإننا نشعر مبستوى الحزن ذاته تجاه األرمن الذين فقدوا 

أرواحهم، وهذا هو املفهوم الذي نتبناه.

أخص بالذكر اآليت: األرمن الذي فقدوا أرواحهم خالل هذه األحداث هم من مواطني الدولة العثامنية. أي أننا ال 
نتحدث هنا عن عدو محتل، بل عن مواطني بلدنا. وهؤالء أمانة لدينا. هل من املمكن أن نشعر بالفخر ملوت أمانة، 
عىل العكس متاماً نحزن لذلك. برأيكم هل من املمكن لشعب عاش جنبا إىل جنب مع هؤالء الناس عىل مدى ألف 
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سنة، أن يتخذ فجأة موقفاً عدائياً تجاههم؟ من غري املمكن أبداً تقبّل مسألة جعل األرمن وسيلة للحمالت املعادية 
لبلدنا وشعبنا عرب تصدير موضوعهم من بني 30 مليون إنسان من ضحايا الحرب العاملية األوىل. نحن بلد ال ينظر 
إىل تاريخه من منظور عدايئ، بل من نافذة الصداقة كام حدث يف معركة جناق قلعة. ال أحد يجني فائدة من جعل 

التاريخ وسيلة للعداء والكراهية، ويف املقدمة املجتمع األرمني.

فبقدر صحة رسائل السالم والصداقة التي سرنسلها من خالل الحفل الذي سنشارك فيه غداً بجناق قلعة، صحيحة، 
فإن املواقف العدائية التي ستتخذ يف التوقيت نفسه، من خالل املزاعم األرمنية يف العديد من أماكن يف العامل، خاطئة. 
نحن مل ننظر يوماً إىل أصل املظلوم وعقيدته، ولغته أو لونه؛ هكذا كان موقفنا باألمس واليوم كذلك. كام قال يونس 

أمره ذاك الذي نرث بذور املحبة والتسامح يف هذه األرايض قبل 700 عام، نحن أحببنا املخلوق من أجل الخالق.

عىل الذين يدعمون املزاعم األرمنية، أن يشاركوا آالم 4 ماليني من إخواننا الذين قتلوا يف تلك الفرتة

لقد نرشنا العام املايض رسائل مد يد السالم إىل األرمن، وهذا العام قام بذلك السيد رئيس الوزراء. وغداً ستُنرش يل 
رسالة ثانية يف هذا الشأن. لألسف فإن أيادي السالم املخلصة التي مددناها بقيت دوماً دون مقابل. والواقع بأنه ال 

أحد من الدول والسياسيني الداعمني للمزاعم األرمنية، ميتلك سجالً بريئاً ونظيفاً يف هذا الشأن مثل تركيا.

وأدعو الذين يدعمون الكراهية، والتخاصم، والعداء، بدال من الحوار والسالم والصداقة، أن يعيدوا النظر يف موقفهم. 
نحن بدورنا نحافظ عىل موقفنا الوجداين واإلنساين يف هذا الشأن. تحرّي حقيقة هذه املزاعم، ليس من مهام السياسيني 
أو الربملانيني. بل من مهام املؤرخني الذين سيدرسون الفرتة املمتدة من 1870 إىل 1920. وأدعو الذين يقولون بأنهم 
يشاركون آالم األرمن عرب دعمهم ملزاعمهم، إىل مشاركة آالم أكرث من 4 ماليني من إخواننا الذين قُتلوا يف تلك الفرتة أيضا.

كام أطلب منهم أال ينسوا أيضاً آالم عوائل دبلوماسيينا الذين قُتلوا عىل يد اإلرهابيني األرمن خالل اعتداءاتهم التي 
استمرت من عام 1970 وحتى 1990. وحالياً يقوم تنظيم "الجيش األرمني الرسي لتحرير أرمينيا"  )أصاال( بإطالق 
التهديدات. التضامن معاً يف وجه اإلرهاب العاملي رشط أسايس ليك نستطيع بالفعل حامية حقوق املظلومني وليك 

تسود العدالة والحقيقة يف هذا العامل. 

مكانة يف  لها  تكون  أن  ال ميكن  املعاكسة،  اآلراء  وتحظر  تاريخية،  األرمنية حقائق  املزاعم  تعّد  التي  العقلية  وإن 
الدميقراطية وال يف القانون. ال توجد بيننا وبني املجتمع األرمني أية خالفات ال يف املايض وال يف الحارض. هل تدرون 
الخالف مع من؟ الخالف مع الشتات األرمني الذي يستخدم هذا األمر كوسيلة استغالل، لتحقيق مآرب سياسية. 
ونحن مستعدون دامئا للقاء أصحاب الفكر السليم من املسؤولني يف أرمينيا، والحديث معهم حول إنشاء مستقبل 
املجتمع  نبحثها مع  املشرتكة  املشرتكة، وقضايانا  آالمنا  الخصوص. ألن  أية مشكلة يف هذا  لدينا  توجد  مشرتك، وال 
إنسانية  بأننا سنلتقي يف نقطة  ننجح يف تحقيق ذلك، أؤمن من قلبي،  الدول األخرى، وعندما  األرمني وليس مع 

ووجدانية مشرتكة.

غداً هناك مراسم يف البطريركية األرمنية بإسطنبول. وسيشارك فيها وزيرنا املسؤول عن شؤون االتحاد األورويب. وأنا 
أنا  القضايا  كنا نبحث هذه  للبلدية،  فيها من خالل رسالتي، ألننا لسنا غرباء. خالل فرتة رئاستي  بدوري سأشارك 
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وموطافيان الذي يعاين اآلن من املرض، ومل نكن بعيدين عن بعضنا يف هذه األمور. رغم وجود ود كهذا بيننا فإن 
البعض يسعى لبناء جدران بيننا.

أصدقايئ األعزاء؛

أريد أن أذكركم هنا بعبارة ملؤسس جمهوريتنا مصطفى كامل أتاتورك. يقول فيها: "الحرب جرمية ما مل تكن حياة 
شعب ما يف خطر". 

معركة جناق قلعة بالنسبة لنا كانت دفاعا عن النفس

ونحن يف تركيا، نتعامل وفقا لهذا املفهوم. بالنسبة لنا فإن حرب جناق قلعة، كانت معركة دفاعنا عن مقدساتنا، 
ووطنا ورشفنا. هل تتصورون؟ معركة دفاع لدرجة أنه تم خاللها ضم حتى طالب املرحلة الثانوية، حيث كانت قبضة 

سالحهم تصل إىل األرض. كانت كفاحاً لدرجة أنها اضطُرّت لضّم حتى هؤالء. 

والربيطانيني  األنزاك،  الجنود  قبور  أن  إذ  املقابلة.  الجبهة  قاتل ضدنا يف  الخصومة ألحد، وال ألي مجتمع  نغذ  ومل 
والفرنسيني يف جناق قلعة، خري دليل عىل ذلك. االحرتام الذي نبديه لشهدائنا، مل نبخل يف إظهاره تجاه هذه املقابر. 
التعظيم الذي نظهره ملقابر شهدائنا أظهرناه لذكرى الجنود الذين يرقدون يف هذه املقابر، من جنسيات مختلفة. 
وواصلنا دون انقطاع، حسن املعاملة التي قام بها األبطال تجاه بعضهم قبل مائة عام أثناء الحرب عىل جبهات القتال 

يف شبه جزيرة غاليبولو، إىل يومنا هذا تخليدا لذكراهم.

واصلنا وبشكل متزايد، محبتنا وتعاطفنا واحرتامنا تجاه الذين جعلوا من هذه الحرب نقطة انطالق لتاريخهم القومي 
كاألنزاك، وإّن املفهوم الذي نعرّب عنه بـ "روح جناق قلعة"  يعني اإلميان بالنجاح حتى يف أصعب الظروف، وتعبئة 
جميع اإلمكانات يف هذا الخصوص. إذا كان هدفنا هو تحقيق السالم بإخالص، فيجب أال يصيبنا حجم املصاعب 
واألزمات بامللل. علينا العمل من منطلق اإلميان بأننا نناضل من أجل مستقبل مشرتك لإلنسانية جمعاء، وليس فقط 
من أجل بالدنا وشعبنا. ونحن بدورنا عازمون عىل مواصلة هذا النضال إلحالل السالم، واالستقرار والقيم اإلنسانية 
مكان الحروب، واإلرهاب والعنف. وآمل أن يكون لدى ممثيل كل الدول الصديقة والشقيقة هنا، املشاعر نفسها. 

وأثق بأن كل واحد مّنا سيقوم مبا يرتتب عليه من أجل تحويل قمة إسطنبول للسالم، إىل قمة عاملية للسالم.

أشكر  كام  إسطنبول،  ومدينتنا  بالدنا  ولترشيفكم  دعوتنا،  الستجابتكم  أشكركم  شعبي  وباسم  باسمي  أخرى،  مرة 
ترشيفكم جناق قلعة بزيارتكم إليها غداً. أذكر باحرتام، مئات اآلالف من الجنود الذين فقدوا أرواحهم عىل اختالف 

جنسياتهم، وأطلب من الله الرحمة لشهدائنا. أحييكم بكل املحبة واالحرتام. 
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الدورة الـ 12 للمعرض الدويل للصناعات الدفاعية – إسطنبول يف 5 مايو/ أيار 2015

دعمنا للصناعات الدفاعية ليس من أجلنا فحسب، بل 

من أجل أصدقائنا أيضاً

عرش  الثاين  الدويل  املعرض  يكون  أن  وأمتنى  واالحرتام،  املحبة  بكل  أحييكم  األفاضل،  املشاركون  الكرام،  الضيوف 
للصناعات الدفاعية وسيلة للخريات. 

وأرحب بضيوفنا الذين أتوا إىل إسطنبول من 70 دولة مختلفة لحضور املعرض. أؤمن بأن هذا املعرض مهم أيضا من 
أجل تعزيز أوارص الصداقة والتعاون بني الدول واملؤسسات املشاركة فيه. وأهنئ من صميم قلبي كل من ساهم يف 

تنظيم هذا املعرض الذي يعد رابع أكرب فعالية حول العامل بهذا املجال. 

الضيوف األكارم،

إن تاريخ جمهوريتنا وإن كان يرجع إىل 92 عاماً إال أن تقاليد دولتنا تعود إىل آالف السنني وتاريخنا يف هذه الجغرافيا 
يعود إىل ألف عام. 
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عىل  عاما،   944 مىض  وقد  تأسيسها.  عىل  عاماً  و224  ألفني  مرور  بذكرى  العام  هذا  الربية  قواتنا  قيادة  تحتفل 
لتأسيس   653 الـ  الذكرى  بلغنا  ولقد  لألتراك.  وطن  إىل  األناضول  تحول  بشارة  كانت  التي  مالزكرد  معركة  انتصار 
معسكراالنكشارية الذي يعد من أهم القوات العسكرية يف تاريخنا. ويف هذا العام نحتفل مبرور 562 عاما عىل فتح 
إسطنبول. وإذا اقرتبنا أكرث إىل التاريخ الحديث نرى أنه قد مىض 189 عاما عىل تاريخ تأسيس أول جيش حديث لدينا 

يف القرن التاسع عرش.  

قد يكون تاريخ جمهوريتنا ممتدا لـ 92 عاما فقط، إال أن مؤسساتنا العسكرية عىل وجه الخصوص لها ماض عريق 
جًدا. وهناك العديد من األمثلة املهمة جداً يف هذا التاريخ العريق فيام يخص صناعة األدوات واملعدات العسكرية 
التي نطلق عليها يف الوقت الحارض اسم "الصناعات الدفاعية" . إن أقوى السفن الحربية يف العامل خالل الفرتة التي 
بدأت يف عهد السالجقة واستمرت يف عهد الدولة العثامنية قد تم تصنيعها يف الرتسانات املوجودة يف هذه املنطقة ويف 
هذه املنطقة أيضاً تم تطوير وسكب املدافع التي شكلت القوة األكرب بالحروب الربية وعىل رأسها فتح القسطنطينية. 
وكانت هذه املنطقة أهم مراكز الصناعات الدفاعية يف العامل حتى القرن السابع عرش. عقب ذلك انتقل التفوق يف 
هذا املجال إىل الدول األوروبية واستمر بهذا الشكل إىل يومنا هذا. إضافة إىل ذلك، تم إنتاج أسلحة ساهمت يف 
تحقيقنا انتصارات كبرية خالل فرتات عصيبة مثل حرب االستقالل، عرب استخدام اإلمكانات املحدودة بطريقة صحيحة.

حركة اإلنزال العسكري يف قربص الشاملية وفرتة مكافحة اإلرهاب أظهرتا أهمية الصناعات الدفاعية

لقد قمنا بتحقيق نقالت نوعية مهمة يف مجال الصناعات الدفاعية يف بدايات عرص الجمهورية، واضعني بعني االعتبار 
األزمات التي حدثت يف املايض. ولكن لألسف نرى أن هذه الجهود واملساعي تركت مكانها لرشاء املنتجات الجاهزة 
من الخارج خاصة يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية. وتم إغالق مصانع الطائرات، والرتسانات واملؤسسات األخرى 
وبُدئ بتأمني تلك االحتياجات من الخارج تحت مظلة حلف الناتو. وحركة اإلنزال العسكري يف قربص الشاملية، وفرتة 
مكافحة اإلرهاب التي اضطررنا ملواصلتها لسنني طويلة، أظهرتا لنا بشكل مؤمل حتمية تأسيسنا بأنفسنا لصناعاتنا 

الدفاعية. 

الضيوف الكرام؛

إن مساعينا لتأسيس صناعاتنا الدفاعية القومية التي تكثفت عقب هذه التجارب، كانت نسبة ارتباطها بالخارج عند 
حلول عام 2002، ال تزال مبستويات الـ 80%. أما اليوم فقد وصلنا إىل مرحلة نسّد بها نسبة 54% من احتياجاتنا يف هذا 
املجال. ونستهدف إنهاء االرتباط بالخارج كلياً يف مجال الصناعات الدفاعية بحلول عام 2023. وهناك اآلن رشكتان 

تركيتان بني أكرب مئة رشكة حول العامل يف هذا املجال.

إنفاق  وأصبح  دوالر.  مليارات  خمسة  املنرصم  العام  خالل  الدفاعية  الصناعات  مجال  يف  اإلنتاجية  قوتنا  تجاوزت 
صناعاتنا الدفاعية مليار دوالر سنوياً عىل مشاريع البحث والتطوير، أكرث القطاعات قامت باستثامرات يف البحث 
والتطوير والتكنولوجيا. وأعتقد بأن مشاريع الصناعات الدفاعية التي حرضتها شخصياً خالل العامني أو الثالثة املاضية 

فقط، كافية لتعطينا أفكاراً حول املسافة التي قطعناها يف هذا املجال.
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يف السادس عرش من مارس/ آذار هذا العام، شاركت يف افتتاح مركز الحرب اإللكرتونية والرادار يف مبؤسسة الصناعات 

كانون  الخامس عرش من ديسمرب/  الكائنة مبنطقة غولبايش. كام حرضت يف   )ASELSAN( اإللكرتونية العسكرية 

األول من املايض، مراسم التوقيع عىل مرشوع القمر الصناعي "TURKSAT 6A" يف منطقة غبزة.  كذلك شهدُت يف 

شهر يوليو/حزيران من العام الفائت، مراسم تسليم طائرتنا املروحية )ATAK(. كام حرضت يف سبتمرب/ أيلول عام 

2013 مراسم تسليم سفينتنا "MILGEM Büyükada" التي تُعترب إحدى مثار مرشوعنا لتصنيع الفرقاطة املحلية 

)MILGEM(. وكنت قد شاركت عام 2012 يف حفل إخراج طائرتنا "HURKUS "من مكان التصنيع. وإىل جانب 

هذا، وصل سري العمل يف تصنيع دبابة القتال الرئيسية )ALTAY( إىل مراحله األخرية. وأصبح النموذج األويل للدبابة 

جاهزاً. وقريباً ستنتقل إىل مرحلة اإلنتاج. نقوم بالعديد من املشاريع فيام يخص الطائرات بدون طيار. تم التوصل إىل 

 MILGEM" والنظام التكتييك للطيارات بدون طيار. وتم إمتام تصنيع سفينتنا "ANKA" املراحل النهائية يف مرشوع

Heybeliada" وإدخالها يف الخدمة. ويف إطار املرشوع نفسه يستمر العمل عىل تصنيع سفينتنا "بورغاز أدا" . وإىل 

جانب ذلك، تم تصنيع حوايل مئة سفينة عسكرية وقوارب خفر سواحل يف ترساناتنا من ثم تم تسليمهم إىل قيادة 

قواتنا البحرية وقيادة خفر السواحل. مرحلة تصميم طائرتنا الحربية املحلية ال زالت مستمرة. وبدأنا أيضاً مرشوعنا 

الخاص لتطوير طائرات الهليكوبرت التي تستخدم لألغراض العسكرية واملدنية. وبإسهامات من صناعاتنا الدفاعية تم 

إدخال طائرات خفر السواحل، يف الخدمة. حتى يومنا هذا تم تسليم 614 عربة من عربات "KIRPI" التي تحمي 

كروز،  مثل صواريخ  أسلحة  تصنيع  قادرين عىل  وأصبحنا  الرتكية.  املسلحة  القوات  إىل  األلغام،  تهديد  جنودنا من 

والصواريخ املضادة للدبابات والصواريخ املوجهة، باستخدام التكنولوجية املحلية. وإىل جانب تصميم وإنتاج أنظمة 

األقامر الصناعية، ما زلنا نواصل العمل من أجل إنشاء مركز محيل إلطالق األقامر الصناعية.

ونقوم بأنشطة مهمة جداً أيضاً فيام يخص أنظمة الدفاع الجوي. ومتكنا من إمتام تجارب صواريخ " HISAR" املصنعة 

من أجل الدفاع الجوي ذي العلو املنخفض واملتوسط. وال زالت جهودنا مستمرة بخصوص تصنيع مضاد الدبابات 

"MIZRAK". أحد مشاريعنا الهامة كذلك يف مجال الصناعات الدفاعية، قمنا بإنتاج بندقية املشاة الوطنية. نحمد 

الله أننا أنهينا هذا املرشوع أيضاً بنجاح. 

هدفنا يف الصناعات الدفاعية اعتبارا من اآلن هو التصميم الخاص بنا

الضيوف األكارم؛

بعد انتقالنا يف الصناعات الدفاعية، من الرشاء، إىل التصميم الجزيئ فإننا نهدف اعتبارا من اآلن إىل تحقيق تصميم 

خاص بنا يف الصناعات الدفاعية. جميع مشاريعنا الحالية تسعى لتحقيق ذلك. وال شك بأن نقلتنا النوعية يف مجايل 

الصناعة والتكنولوجيا، ال تقترص عىل الصناعات الدفاعية فحسب. بل هناك مجموعة واسعة من نشاطاتنا املستمرة 

الكهرومائية،  الطاقة  ومحطات  الرسيعة  القطارات  بحاويات  مروراً  املحلية،  اإللكرتونية  الرشائح  تصنيع  من  بدءاً 

والشمسية والهوائية. إن تركيا التي رفعت مستوى دخلها القومي خالل 12 عام من 230 مليار دوالر إىل 800 مليار 

دوالر، تهدف لرفع هذا الرقم إىل 2 ترليون دوالر بحلول عام 2023.
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تركيا التي واصلت منوها بشكل مستقر عىل الرغم من تأثريات األزمة العاملية، ستحقق أهدافها عرب تحقيقها منو أرسع 

خالل الفرتة املقبلة إن شاء الله. 

تركيا التي عززت قوتها وحققت منوا وتطورا يف جو من االستقرار واألمن، أصبحت مصدر أمل بالنسبة ملنطقتها أيضا. 

نسعى ملد يد العون لجميع املجتمعات املظلومة يف منطقتنا ويف بقية مناطق العامل، وأن نكون بلسام لجراحهم. نحن 

اليوم يف مقدمة أكرث الدول تقدمياً للمساعدات اإلنسانية. لقد كنا يف العام املايض يف املرتبة الثالثة بإنفاق 4٫5 مليار 

دوالر من املساعدات اإلنسانية. 

نستضيف عىل أراضينا ماليني األشخاص الذين فروا من االضطرابات والفوىض والحروب املوجودة يف البلدان املجاورة. 

عدد أشقائنا السوريني والعراقيني املتواجدين يف بالدنا، حوايل مليوين شخص. لقد بلغ حجم إنفاقنا ألشقائنا السوريني 

الذين لجؤوا إىل بالدنا منذ بداية األزمة يف بالدهم، إىل 5٫6 مليار دوالر.

أوروبا أغلقت أبواب قلوبها يف وجه السوريني

مقابل ذلك، فإن الدول األوروبية ظلت مكتوفة األيدي، تجاه غرق قوارب الالجئني املتجهة إليهم مبن يف داخلها، يف 

البحر األبيض. حتى أن بعض الدول رأت من إغراق القوارب والتخلص منها قبل مغادرتها للموانئ، حال لهذه املشكلة. 

ولقد أصبح البحر املتوسط اليوم مقربة للباحثني عن األمل، ولعرشات اآلالف من النساء والرضع الذين يف ِقامطهم 

وغريهم من الالجئني الذين يبحثون عن سقف يحتمون به.  وابتلعت مياه البحر املتوسط وأمواجه العاتية، أرواح 

آالف األطفال الفارين من الحروب، والفقر، والجوع واالشتباكات. ويف الوقت الذي ننتهج فيه سياسة الباب املفتوح، 

فإن الدول األوروبية أحكمت إغالق أبوابها الحدودية وكذلك أبواب قلوبها.ال ميكنكم بهذه الطريقة تحقيق أمن 

بالدكم وال أمن العامل. فإذا كانت هناك نار مشتعلة بجواركم، فإن رشارة تخرج منها ستالحقكم عاجال أم آجال. 

حل هذه املسألة ال يكون عرب إدارة ظهوركم تجاهها، بل الحل يف تسخري جميع اإلمكانات، للبحث عن سبل إخامد 

هذا الحريق من خالل توحيد الجهود. ال ميكن أن تكون أية سياسة، أو دبلوماسية أو مصالح، أهم من آالم ودموع 

وأوطاننا  بالدنا،  عن  الدفاع  الدفاعية...إن  الصناعات  معرض  املعرض؟  هذا  اسم  ما  انظروا..  البرش.  ماليني  وموت 

أن  إال  كقادة.  نحن  وواجبنا  جميعاً  حقنا  الصدد،  هذا  يف  الالزمة  االحتياطات  واتخاذ  لذلك  والتحضري  ومواطنينا، 

استخدام هذه اإلمكانات من خالل اغتصاب واستغالل حقوق املجتمعات األخرى، أمر ال ميكننا القبول به.

االستعداد الدائم للدفاع أمر حتمي ما دام هناك معتدون يف العامل. ونحن بدورنا ندعم ونعزز صناعاتنا الدفاعية 

انطالقاً من هذا املفهوم، ليس فقط من أجلنا وإمنا من أجل أصدقائنا وإخواننا أيضاً. نسّخر تجاربنا وخرباتنا ألصدقائنا 

يك يستفيدوا منها. لسنا فقط بصدد بيع املنتجات. بل نهدف لتأسيس رشاكات طويلة األمد، وتطوير مشاريع مشرتكة.

انطالقا من هنا، أمتنى مرة أخرى أن يكون املعرض الدويل الـ 12 للصناعات الدفاعية، وسيلة للخريات. وأبارك لكل من 

ساهم يف تنظيم هذا املعرض، وأعرب لكم عن محبتي واحرتامي. 
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حفل افتتاح مجموعة مشاريع بعنوان "بصمة واحدة يف أقاليم مختلفة" - أنقرة يف 7 مايو/ أيار 2015

الكيان املوازي بذل ما بوسعه من أجل عرقلة مشاريع 

)AKIT( وكالة التعاون والتنسيق الرتكية

السيدات  مختلفة،  دول   6 من  الحي  البث  عرب  يشاهدوننا  الذين  األحبة  إخويت  األفاضل،  زماليئ  الضيوف،  السادة 
والتنسيق  التعاون  أقامتها وكالة  التي  الست  األعامل  تكون  أن  قلبي، وأمتنى  أعامق  من  أحييكم جميعاً  والسادة، 

الرتكية، يف 6 دول مختلفة بتكلفة بلغت 18٫6  مليون دوالر، وسيلة للخريات.

وآمل أن تعود املشاريع التي نفتتحها اآلن؛ والتي تضم؛ مخبزا يف مدينة بشكك بقرغيزستان، ومقربة الشهداء األتراك 
مبدينة زايت مبيامنار، ومشفى أطلق عليه اسمي يف باكستان بتقدير منكم ، والطريق الرسيع املؤدي إىل مْعلَم الحكيم 
تونيوكوك يف منغوليا، ومدرسة الرشادية مبدينة نابلس الفلسطينية وجامع محمد عاكف أرسوي بكوسوفو، بالخري 

إلخواننا هناك، وأشكر جميع من يشاركنا فرحة افتتاح هذه الخدمات.
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وأهنئ فردا فردا موظفي "تيكا" التي قدمت هذه املشاريع التي ترفع رأس تركيا عاليا يف ربوع العامل. الحمد لله، لقد 
أصبح شعار "تيكا" اليوم، رمزا لألمل، والفرحة واإلثارة لدى الناس يف خمس قارات حول العامل. كام أعرّب عن تقديري 

لرئيس وكالة "تيكا" وفريقه، إلنجازهم هذه األعامل الناجحة.

لوكالة "تيكا"  ) TIKA ( دور كبري يف وصولنا إىل املركز الثالث عامليا يف تقديم املساعدات اإلنسانية

إخويت األعزاء،

تقدم وكالة "تيكا" التي أوصلت مساعدات إنسانية إىل 140 بلدا خالل السنوات الـ 12 املاضية، خدمات تلمس حياة 
الناس بشكل مبارش يف كل املجاالت، بدءا من التعليم وصوال إىل الصحة. ساهمت وكالة "تيكا" بشكل كبري، يف ارتقائنا 
العام املنرصم إىل املرتبة الثالثة عامليا يف تقديم املساعدات اإلنسانية، بقيمة بلغت 4٫5 مليار دوالر. والتوزّع الجغرايف 

للخدمات التي نفتتحها اليوم فقط، يكفي إلظهار سعة نطاق أنشطة وكالة "تيكا".

من جهة، نشاهد ألبانيا وكوسوفو، أي بالد البلقان موطن أوالد فاتحان )املنحدرين من نسل الفاتحني يف بالد أوروبا(. 
التي  الوسطى، وقريغيزستان. وإىل جانبهم، منغوليا يف آسيا الرشقية  ومن جهة أخرى نشاهد موطن أجدادنا آسيا 
تحتضن أهم شعارات تاريخنا القديم. ويف الطرف اآلخر، نجد باكستان شقيقتنا الوفية ونجمة آسيا الجنوبية. كذلك 
نشاهد ميامنار يف آسيا الجنوبية الرشقية التي تستضيف شهداءنا، ويعيش فيها مجتمع إسالمي هام. وطبعا فلسطني، 
له. نحن ندرك جيداً سعة نطاق هذه  تتعرض  الذي  الظلم  قلوبنا، بسبب  األوسط وأمل  الرشق  تعد مظلومة  التي 
املنطقة الجغرافية التي ال تلتقي إال يف مراسم افتتاح واحدة فقط، واملعنى الذي تحمله هذه املراسم. نحن نكافح 
من أجل صون كرامة جميع إخواننا، وإضاءة مستقبلهم، انطالقاً من نهج يحتضن ثالث قارات وسبعة أقاليم، عىل 

عكس الذين ال تبلغ أحالمهم حتى إحدى ومثانني والية من والياتنا.

ال يوجد لدينا شعارات جوفاء، وال استغالل. نحن مند يد العون فقط إلخواننا بكل إخالص، وعزة واحرتام، ونحيي 
آمالهم. ألننا قلنا دامئا: لن نكون مخدوعني، وال خادعني، نحن فقط مند يدنا إلخواننا بكل إخالص، وعزة واحرتام، 

ونحيي آمالهم.

هل ذهب الذين يتشدقون بآسيا الوسطى باسم القومية الرتكية، إىل النصب التذكاري للحكيم تونيوكوك الذي نفتتح 
اليوم الطريق الرسيع املؤدي إليه، ولو ملرة واحدة؟ هل يعرفون متحف الحكيم كاغان الذي أنشأناه من أجل الحفاظ 
عىل كتابات أورخون، والطريق املؤدي إليه، الذي أنشأناه نحن أيضاً؟ اقرتبنا من االنتهاء من أعامل البحث عن قرب 
السلطان ألب أرسالن يف مدينة مرو )برتكامنستان(. وهل سيخجل الذين ميارسون القومية الحامسية، وال يخربوننا 
مبكان القرب، رغم زعمهم مبعرفة مكانه، يك يخلقوا املصاعب لنا فقط؟ ال أظن. ألن هؤالء ال يجيدون سوى االستغالل. 

وال محل للخدمة يف مفهومهم. 

كذلك مددنا يد العون إلخواننا من كل عرق ومن كل دين يف سوريا والعراق. وبلغ حجم نفقاتنا لضيوفنا القادمني 
من سوريا إىل بلدنا حتى اليوم، 5٫6 مليار دوالر. وهناك اآلن من يضع هذا نصب عينيه، ويحولونه إىل أداة انتخابية 
لتوجيه التهم إلينا. بالله عليكم، هل يف تقاليدنا إغالق الباب يف وجه الضيف؟ هل يف ثقافتنا منع اإلمكانات املتاحة، 
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عن املضطهد، واملظلوم، والغريب والالجئ إىل بابنا؟ لكن الذين مل يعيشوا هذه القيم يف عاملهم، نعم بإمكانهم أن 
يلجؤوا إىل هذا الطريق. أما نحن فمضطرون للقيام مبا يليق بنا.

احتضن أجدادنا قبل 500 عام من اآلن، عرشات اآلالف من الناس من جميع الديانات، كانوا قد هربوا من الظلم 
اإلسباين. كام احتضنوا كل من جاء من أوروبا الرشقية، ومن روسيا، ومن القوقاز ومن مناطق أخرى يف كل فرتات 
التاريخ، وجد هؤالء ألنفسهم مكاناً وموطنا عىل هذه األرض. وكام أننا مل نرتدد يف فتح حدودنا أمام الفارين من الظلم 

خالل حرب الخليج، نفعل اليشء نفسه اليوم، وسنفعله مستقبالً أيضاً.

هؤالء الناس، هم أقارب مواطنينا القاطنني عىل طول الرشيط الحدودي، إىل جانب أنهم إخواننا من املنظور التاريخي 
والثقايف.

آالم تسليم إخواننا األذريني يف جرس بورالتان إىل العدو ال تزال حية يف قلوبنا

ال تزال آالم تسليم إخواننا األذريني يف جرس بورالتان إىل العدو، عقب الحرب العاملية الثانية، حية يف قلوبنا. والذين 
يتحدثون عن إعادة ضيوفنا السوريني والعراقيني قرساً إىل بالدهم، رمبا يريدون السري عىل خطى رئيسهم الوطني 

)عصمت إينونو(. لكن شعبنا العريق ال يسمح بتكرار هذا العار مرة أخرى.

أنتم، بدل تسليمنا لجنود  هل ميكن نسيان ما قاله أخونا األذري عقب حادثة جرس بورالتان؟ "حبذا لو قتلتمونا 
ستالني" . انظروا إىل هذا الحال، هؤالء ممثلو هذه العقلية.

نحن أبناء تقاليد وحضارة تُؤمن بأنه ما نقص مال من صدقة، عىل العكس هي تزيد الربكة. ونحمد الله أن إمكانات 
بلدنا وشعبنا تكفي وتزيد لسد احتياجات هؤالء اإلخوة.

نشكر الله أننا كام منتلك القدرة عىل القيام بأعامل إغاثية يف 140 دولة حول العامل، منتلك أيضاً اإلمكانات التي تتيح 
لنا احتضان إخواننا الذين بجوارنا. 

نحن نعمل من أجل فتح تركيا أبوابها لجميع إخوانها ويف مقدمتهم من هم بجوارها، وتحتضنهم وتتوحد معهم يف 
كل املجاالت أكرث، وليست تركيا التي تغلق أبوابها يف وجه إخوتها. وسنواصل العمل عىل ذلك.

إخويت األعزاء،

لدينا مكتسبات حضارية. وليس من السهل تحّمل مسؤولية هذا املايض العريق. وال ميكنكم إدراك سبب الدفاع عن 
جرس درينا، وجرس موستار وجرس كورنييتش، دون إدراك سياسة أجدادنا يف دول البلقان. ولن تدركوا املعنى الذي 
يحمله قرب صارو صالتوق يف بالغيه، دون معرفة مهمة الشيخ أحمد يسوي يف تركستان. والتاريخ املمتد من مدينة 
مرو )برتكامنستان( إىل كوسوفو، ومن هناك إىل إسطنبول وإىل جناق قلعة هذا يجيب عن تساؤلكم عن سبب ترميم 

قرب مراد الخداوندكار )مراد األول(.

ومراجعة ضامئركم، هي الطريق الوحيد لفهم تقدمينا مساعدات بقيمة مليار ونصف دوالر إىل 49 بلدا، األقل منوا، 
خالل السنوات الست األخرية. فنحن ننظر إىل جميع من قدمنا لهم مساعدات يف شتى أنحاء العامل، عىل أنهم "برش"  
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قبل كل يشء. كام نعترب املسجد، والجسور، والينابيع، والخانات، والقبور التي قمنا برتميمها، ذاكرة حية تشهد عىل 
حضارتنا. ونحافظ عىل الهوية اإلسالمية ملدينة القدس املمتدة ألكرث من 1400 عام، عرب األعامل التي نقوم بها يف 
األماكن املقدسة واملقابر باملدينة. هل ميكن لرتكيا الدفاع عن تاريخها، وثقافتها وحضارتها دون القيام بهذه األعامل؟ 
ألن  أداروا ظهورهم إىل ماضيهم وإخوانهم،  أتراك  أمام أجدادنا؟ كمسؤولني  أتراك  ألن نطأطئ رؤوسنا كمسؤولني 

نخجل أمام األجيال القادمة؟

لألسف ال يزال يف بلدنا جيل يستحي من أجداده، دعك من حامية إرث أجداده، يعارض حتى من يحيون هذا اإلرث. 
نشاهد بعض كتّاب الصحف، ينزعجون من استخدامنا لكلمة أجداد؛ ملاذا؟ ألن هؤالء ال جذور لهم، وألنهم أصحاب 

فطرة فاسدة.

يوجد يف إسطنبول قلعة تذكارية للسلطان محمد الفاتح. هذه القلعة ُشيّدت قبل فتح إسطنبول وهي مبثابة أثر 
تاريخي يدّل عىل بشارة الفتح. االسم الحقيقي لهذه القلعة هي "بوغاز كيسان"، أي قلعة روميل حاليا. وكام الحال 
يف كل أثر جميل يقومون بإنشائه، بنى أجدادنا ضمن هذه القلعة مسجداً جميالً من أجل مامرسة العاملني فيها 

لعباداتهم.  

وخالل الزالزل التي تعرضت لها املدينة يف القرن الثامن عرش امليالدي، تعرض مسجد بوغاز كيسان املشيّد من قبل 
السلطان محمد الفاتح، للهدم ومل يبق منه سوى املئذنة واألساسات. وفيام بعد، تم تحويل املكان الذي توجد فيه 
أنقاض املسجد، إىل مكان للمرسح والحفالت. ويف النهاية بدأت بلدية إسطنبول الكربى وبدعم من إحدى منظامت 
مجتمعنا املدين، بإعادة املكان الذي استُخدم كمرسح لعهود طويلة، بإعادة املكان إىل أصله الذي كان عليه أول مرة.

ويجري العمل اآلن عىل إعادة إنشاء املسجد الذي يعّد أمانة لنا من قبل السلطان محمد الفاتح. وال تزال عمليات 
اإلنشاء مستمرة، ومن املرتقب أن تنتهي عمليات البناء مع حلول شهر رمضان املقبل أو عيد الفطر عىل أبعد تقدير، 

ليفتح أبوابه أمام املصلني بإذن الله. إنها خدمة جميلة أليس كذلك؟ جزى الله القامئني عليها كل الخري.

إال أننا نرى خالل حفل تكرميي، من يقوم ويدعي أنه فنان ويقول: "نحن ال نريد مسجداً هنا، ولن نسمح بذلك". 
مهام قلتم. هذا املكان كان من قبل مخصصاً للعبادة أصالً. وكان يُستخدم لفرتة ما بشكل مخالف ملا أُنشئ عليه، 
واآلن تتم إعادته إىل أصله. وتقوم صحيفة الكيان املوازي بدورها، بدعم هؤالء عرب تخصيصها صفحة كاملة لخرب 
الحفل التكرميي هذا. إن الذين يخونون أمانة السلطان الفاتح، وال يدرون شيئاً عن قيم هذا الشعب، ال يرتددون يف 
االلتقاء مع منظمة الرش التي تستغل هذه القيم. حيث بدأت هاتان الفئتان اللتان تعاونتا بالرس خالل أحداث "غزي 
بارك"، بإظهار تعاونهام هذا علناً. بينام نحن بصدد إحياء آثار أجدادنا يف شتى بقاع العامل، يقوم هؤالء بعرقلة ذلك 

داخل بالدنا، بل ويحاولون حتى عرقلة إحياء أمانة السلطان الفاتح.

لن يتمكن الكيان املوازي وال االنفصاليون، من تثبيط عزميتنا عىل حامية آثار األجداد

ال مستقبل ملن ال يحمي ماضيه. واألمم التي ال تصون تاريخها وثقافتها ومعتقداتها محتّم عليها السقوط والزوال. 
وسنواجه كل من يعتدي عىل قيم شعبنا. سنواصل إحياء آثار أجدادنا داخل البالد وخارجها. ولن يثنينا عن ذلك أتباع 
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"غزي بارك" ، وال الكيان املوازي وال االنفصاليون. ولن يتمكن من ردنا عن ذلك أيضاً أولئك الذين يهاجمون رئاسة 
شؤوننا الدينية، يف الوقت الذي يدعمون فيه مواقف الفاتيكان ضد بالدنا.

يسعى الكيان املوازي بكل طاقاته، لعرقلة وتخريب مساعي وكالة "تيكا" ، كام يفعل ذلك مع كل املؤسسات التي 
يراها عائقاً أمام فعالياته، حيث سعوا جاهدين لعرقلة أنشطة البنك الزراعي الرتيك الذي يقّدم دعم االئتامن برشوط 
مناسبة إلخواننا يف البوسنة والهرسك. وعملوا عىل إظهار مؤسساتنا الوطنية يف كوسوفو، عىل أنها ذات صلة باإلرهاب. 
ونرى أيضاً محاوالتهم عرب سنني طويلة إلفشال أنشطة وزارة التعليم الوطني الرتيك، يف خارج البالد، وباتوا داعمني ألي 
نشاط يعادي بلدنا يف شتى أنحاء العامل. ولكن تركيا متلك القوة التي متكنها من اجتياز كل هذه العقبات. وسنواصل 

بإذن الله، إنجاز جميع مشاريعنا، عرب التضامن والتوّحد مع شعبنا، وإخواننا يف منطقتنا.

إخويت األعزاء،

أريد أن أعطيكم بعضا من مناذج أعامل الرتميم التي قامت بها وكالة "تيكا" مبناطق مختلفة يف أنحاء العامل، عّل وعىس 
أن يعترب ويستحي معارضو إحياء آثار السلطان الفاتح.

الرشيف.  القديس  الحرم  ضمن  املتواجدة  الصخرة  قبة  هالل  بتجديد  الخامسة  للمرة  قمنا  تركيا  كدولة  نحن 
وأصلحنا مدرسة ثكنة الخنساء العسكرية العثامنية يف جنني. وقمنا بتحويل أثر عثامين يف رام الله إىل مركز ثقايف 
وصالة للمعارض، وقمنا بإدخال مدرسة زنجرييل التي تعّد أقدم املؤسسات التعليمية يف أوروبا الرشقية، والكائنة 
يف باختشيساراي بالقرم، إىل موسوعة الثقافة العاملية. كذلك رممنا قرب الخان حاج غرياي الذي يعترب أشهر خانات 
القرم. كام قمنا برتميم وإعامر جامع مصطفى باشا يف مقدونيا، وجامع سنان باشا يف بريزرن بكوسوفو، وجامع 
وجامع  بصوفيا،  الله  القايض سيف  وجامع  األسود،  بالجبل  بودغوريستا  يف  النظام  وجامع  بريشتينا،  يف  الفاتح 
كاجي أوفا بالجزائر باإلضافة إىل مسجد ومجمع السليامنية بدمشق. كذلك قمنا برتميم مبنى الجامرك إىل جانب 
جامعي الحنفي والشافعي املتبقيني من العهد العثامين يف مدينة السواكن السودانية، وجامع ومقربة زيلع، واملبنى 
الحكومي يف مدينة زيلع الصومالية واملتبقي من العهد العثامين أيضاً ومبنى القنصلية العثامنية يف مدينة هرر 
العهد  أوائل  إليه  الالجئني  املسلمني  الذي حمى  النجايش  امللك  برتميم رضيح  تركيا،  كدولة  قمنا  األثيوبية. كام 
اإلسالمي، إىل جانب ترميم أرضحة ما يقارب ثالثني صحابيًا يف تلك املنطقة. ورممنا قرب وقلعة السلطان سليامن 

القانوين املتواجدين يف سيكتوار، بشكل يوافق أصلهام الذي كانا عليه من قبل.

وهناك مئات اآلالف من األمثلة املشابهة. ومل نكتف بأماكن العبادة فحسب، بل قمنا بحامية ورعاية جميع آثار 
أجدادنا. حيث أعدنا إنشاء املنزل الذي ولد وترىب فيه والد املناضل مصطفى كامل، يف قرية قوجاجيك مبقدونيا. 

وكذلك قمنا برتميم اإلعدادية العسكرية مباناصت، والتي تلقى املناضل مصطفى كامل تعليمه فيها.

إحياء مسجد بوغازكيسان املوجود ضمن قلعة روميل حصار، يعني حامية التاريخ

واليوم نقوم بافتتاح الجامع الذي أُنشئ من أجل أن ميارس طاهر أفندي والد شاعر استقاللنا محمد عاكف أرصوي، 
فيه وظيفته بعد إمتام تعليمه يف إسطنبول، إال أنه نتيجة لوفاته وعدم عودته إىل هنا، تم إحياء هذا الجامع من قبل 
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أقربائه. تعرض هذا الجامع الذي ُشيّد عام 1861، إىل الدمار خالل الحرب يف كوسوفو. وقامت وكالة "تيكا" بإصالحه 

من جديد وفتحته لخدمة أقرباء محمد عاكف أرصوي وأبناء بلده.

محمد عاكف، أحد مثقفينا الذي لفت انتباهنا إىل األزمات التي كانت يف تلك الفرتة والتي ما زالت مستمرة حتى 

يومنا هذا عرب قوله:  "الحضارة منذ أمد تشحذ أسنانها، تريد لكم متزيقا ثم ابتالعا". 

ويقول عاكف أيضاً ليعطينا جميعاً العربة واملوعظة: 

يقال إن للمرء من املايض نصيبا. يا لها من قصة ! 

قصة لخمسة آالف سنة، هل أعطت ولو نصف حصة؟

يعرّفون التاريخ بأنه عبارة عن تكرار،

 هل كان ليتكرر لو أخذوا منه العرب؟ 

نعم. علينا أن نستوعب تاريخنا جيداً، ونصون اإلرث الذي تركه لنا تاريخنا، حتى ال نقع يف تكرار األخطاء. لذا فإن 

إحياء مسجد "بوغازكيسان"  املوجود يف قلعة روميل حصار عرب الرتميم، يُعد صيانة للتاريخ. أما التصدي لهذا اإلحياء، 

فيعني تكرير األخطاء التي تتسبب يف متزقنا وابتالعنا.

إخواين الكرام؛

أمرهم..  بالكشف عن  نقوم  أيهم  نحتار  أننا  تاريخهم وحضاراتهم، حتى  عن  يدرون شيئاً  ال  الذين  أولئك  أكرث  ما 

أين هي هذه  أربع عواصم كبرية". حسناً،  لدينا سفراء يف  ليس  يقول:  املعارضة  علينا زعيم  املايض خرج  األسبوع 

العواصم الكربى وملاذا ال يوجد سفراء لنا هناك؟ إحداها عاصمة إرسائيل. إرسائيل التي تعتدي باستمرار عىل جرح 

قلبنا الدامي فلسطني، إرسائيل التي قتلت الفلسطينيني، وحولت حياتهم إىل سجن كبري. والبلد الثاين هو سوريا. بلد 

ذاك الظامل الذي قتل إىل يومنا هذا أكرث من 350 ألف مدين، ذلك الظامل الذي يقتل شعبه. البلد الثالث هو مرص. 

التي حدث فيها انقالب عسكري أطاح بالحكومة املنتخبة، والتي يحاكم فيها السياسيون باإلعدام. أما البلد األخري، 

فحتى هو ال يعرف ما هو وما املشكلة فيه.

أن  يظّن  إنه  الدرجة؟  بتاريخها وجغرافيتها إىل هذه  السخف والجهل  بهذا  أن يكون هناك وجهة نظر  هل ميكن 

الوقوف مع إرسائيل بدالً من الفلسطينيني، وبجانب األسد بدالً من الشعب السوري ومع االنقالبيني يف مرص بدالً من 

الوقوف إىل جانب الدميقراطية، سياسة خارجية. يفّضل الوقوف إىل جانب من ميارسون الطائفية ويتسببون يف انقسام 

البالد يف العراق، ومن الواضح جداً عدم علمه أي يشء مام يجري يف ليبيا. وبعد كل هذا، يخرج علينا ويحاول بنا 

العودة إىل زمن االئتالفات يف تركيا القدمية مع نيل دعم من تنظيم "الكيان املوازي" ، والحزب الذي يؤيده التنظيم 

االنفصايل. لقد رأينا ذلك يف انتخابات رئاسة الجمهورية أيضاً. كام تعلمون فقد اجتمع أربعة عرش حزباً ضدنا.
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عليك أوال تعلم احرتام مدارس األمئة والخطباء، ورئاسة الشؤون الدينية

عليك أوالً أن تتصالح مع تاريخ شعبك وثقافته وحضارته. عليك أوالً تعلّم احرتام املؤسسات التي خرجت من صميم 
هذا الشعب؛ عليك احرتام مدارس األمئة والخطباء، واحرتام رئاسة الشؤون الدينية.

لقد ألقى خطاباً يف والية قيرصي وقال فيه: "مل أدل بأي ترصيح حول إغالق مدارس األمئة والخطباء"، كيف ذلك؟! 
لقد قمت بإعالن "البيان االنتخايب"، والترصيح موجود داخل هذا البيان، وال يزال مكتوبا فيه. ماذا سنصدق؟ ما 
تتفوه به، أم ذلك البيان الذي نرشته. ماذا يقول ذلك البيان؟ يقول إنه سيطبق منط النظام التعليمي 4+8+1. 
ماذا يعني هذا؟ يعني إعادة إغالق املرحلة اإلعدادية من مدارس األمئة والخطباء. املسلم ال يُلدغ من جحر مرتني، 
وعلينا معرفة هذا جيداً. وبدون شك سنواصل مسريتنا بخصوص ذلك املوضوع بكل ثبات. بدالً من أن تقطع وعدا 
بإعادة إحياء كارثة النمط التعليمي ذي الثامين سنوات، عليك أن تتحدث عام ميكن أن تفعله من أجل معتقدات 
وتاريخ هذا الشعب. عليك أوالً أن تتعلم كيف تجعل حزبك محتضنا للشعب بأكمله. وقد صار أكرب حزب معارض 
يسري جنبا إىل جنب مع الحزب الذي يتحرك بأوامر التنظيم االنفصايل، ويسعى اآلن لنيل نتيجة يف االنتخابات عرب 
استفزاز الحساسيات الدينية، والعرقية واإليديولوجية. انظروا ما الذي يقوله ) زعيم هذا األخري ( ؟ "إن ميدان 
املعارضة  زعيم حزب  كان  باملناسبة  كعبتنا".  تقسيم  "ميدان  التعبري،  متعنتم يف هذا  كعبتنا"، هال  يعترب  تقسيم 
الرئييس يف املايض، يقول اليشء نفسه أيضاً. إذ كان أولئك يحملون العقلية ذاتها يف تلك الفرتة. ماذا كانوا يقولون؟ 
"فلتكن الكعبة للعرب، ويكفينا قرص تشانقايا". ويف يومنا الحايل يكرر هؤالء اليشء نفسه ويقولون: "فلتكن الكعبة 

للعرب، ويكفينا ميدان تقسيم". هل هناك فرق بينهام اآلن؟ كل واحد منهام أسوأ من اآلخر. 

إال أنني عىل يقني بأن إخواين األكراد، وإخواين املتدينني من األكراد، سيلّقنون الدرس املناسب لهذه املقاربة، وسيعطونها 
الجواب الالزم.

لقد عانت إيطاليا ما عانته من االئتالفات، لدرجة أنها أصدرت قانوناً متنع فيه االئتالف، وتجعل من حكومة الحزب 
العامل  القدمية.  بالعودة إىل عهد االئتالفات يف تركيا  إجبارياً. بينام هؤالء ماذا وعدوا الشعب؟ وعدوه  الواحد أمراً 
يبحث عن االستقرار، أما هؤالء راحوا يركضون خلف تخريب مناخ االستقرار واألمان. البلدان األخرى أخذت تختار 
النظام الرئايس من أجل دميقراطية أقوى، ومن أجل االستقرار واألمان، فيام هؤالء متمسكون بالنظام الربملاين التابع 
للحكم األحادي. إن شعبنا لن ينخدع. ولن يسمح باستعادة "تركيا القدمية" مرة أخرى. وأؤمن بأن شعبنا سيختار من 

يضع البصمة نفسها يف بلدان مختلفة.

وبهذه األفكار، مرة أخرى آمل أن تكون الخدمات الستة التي افتتحناها يف ست دول مختلفة، وسيلة للخريات. وأبارك 
مرة أخرى كل من ساهم يف تحقيق وتنفيذ هذه الخدمات. وأمتنى التوفيق لوكالة "تيكا" يف جميع أعاملها. كان الله 

يف عونكم.



187

منتدى قادة األعامل ملجموعة يب 20 برتكيا– إسطنبول يف 8 مايو/ أيار 2015

مساهامت مجموعة األعامل "يب 20" مهمة من أجل 

تحقيق هيكلية سليمة لالقتصاد العاملي

أصدقايئ األعزاء، أحييكم باملحبة واالحرتام، وأمتنى أن يكون منتدى قادة األعامل ملجموعة يب B20( 20( يف تركيا 
مثمرًا، وأشكركم عىل مشاركتكم واهتاممكم بورشة العمل املنظمة يف هذا اإلطار.

كام تعلمون، تتوىل تركيا الرئاسة الدورية ملجموعة العرشين منذ 1 ديسمرب/ كانون األول املايض. هذه املهمة، مع 
أنها فرصة تاريخية بالنسبة لبالدنا، إال أنها تُحّملنا مسؤولية كبرية. وتولينا لهذه املهمة يف فرتة أوشكت فيها القضايا 

االقتصادية العاملية عىل الوصول إىل حالة مزمنة، يزيد من مسؤوليتنا.

أصدقايئ األعزاء،

كمنتدى  قبوال   )G-20( ين  الع�ش مجموعة  2008، القت  عام  العالم  ي شهدها 
ال�ت االقتصادية  االأزمة  أعقاب  ي 

�ف
هذه  عقب  الزعماء  مستوى  عىل  قمة  أول  ين  الع�ش مجموعة  وعقدت  العالمي.  االقتصادي  للتعاون  أساسي 

ين بعقد اجتماعات منتظمة. االأزمة. ومنذ ذلك التاريخ، بدأ زعماء مجموعة الع�ش
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واتخذت خطوات مهمة تحت مظلة مجموعة العرشين، باتجاه إعادة االقتصاد العاملي إىل مسرية النمو القوي. ويتابع 
العامل عن كثب االجتامعات والقرارات التي تتخذ تحت مظلة هذا املنتدى. ونحن كعضو نشط يف مجموعة العرشين، 
قدمنا ونقدم مساهامت مهمة للمساعي املبذولة تحت هذه املظلة. ومتتلك مجموعة العرشين بنية دولية شاملة 

كمنتدى يجمع بني الدول املتقدمة والدول النامية اقتصاديا.

هذه البنية، تحمل أهمية كربى من ناحية البحث عن حلول مشرتكة، للمشاكل التي تواجهها الدول ذات األنظمة 
السياسية املتعددة والثقافات املختلفة. ويساعد هذا املنتدى يف تأسيس بيئة تعاونية رضورية، خاصة يف يومنا الذي 

تعززت فيه الروابط االقتصادية بني الدول وزادت حركة التنقل البرشي.

أصدقايئ األعزاء،

منر بفرتة صعبة إذ تأثرت جميع االقتصادات بحركة األسواق املالية وتباطؤ النمو يف الدول النامية. يف هذه املرحلة، 
املشاكل  ومكافحة  العاملي،  االقتصاد  أسس  بتعزيز  يتعلق  فيام  مهمة  وظائف  العرشين  مجموعة  عاتق  عىل  يقع 
الهيكلية، والحد من البطالة. ويف مرحلة كهذه، تولت تركيا رئاسة مجموعة العرشين. ومن أجل أداء هذه الوظيفة 

الصعبة عىل الوجه املطلوب، أسسنا فريًقا تحت إدارة وتنسيق نائب رئيس وزرائنا عيل باباجان.

قمة مجموعة العرشين يف أنطاليا ستكون ميالًدا جديًدا

العرشين. ونواصل عملنا من خالل  السابقني ملجموعة  الرؤساء  القصوى من تجارب  نعمل عىل تحقيق االستفادة 
وقد جسدنا  العاملي.  االقتصادي  النظام  املجموعة يف  دور  أهمية  يؤكد عىل  نهجا  وتبنينا  نظرائنا.  استشارة جميع 

أولوياتنا فيام يتعلق برئاستنا الدورية تحت شعار "العمل املشرتك من أجل منو قوي وشامل".

أود أن أعرب بكل اطمئنان عن أن هذه األولويات تلقى دعام قويا من قبل دول مجموعة العرشين أيضا. ويف هذا 
اإلطار، تستمر أعاملنا بوترية عالية يف العديد من األروقة. وطبعا، ستتبلور األهداف النهائية لتلك األعامل خالل فرتة 
الثاين 5102.  العرشين يومي 51 و61 نوفمرب/ ترشين  العرشين، عند عقد قمة زعامء مجموعة  رئاستنا ملجموعة 
اليوم،  انعقدت حتى  التي  القمم  أنطاليا، ميالدا مختلفا متاما عن  التي ستعقد يف  الزعامء  أن تشكل قمة  وأتوقع 
باهتامم  تحظى  القمة،  تاريخ  حتى  ستقام  التي  الفعاليات  وجميع  زاهر.  مستقبل  نحو  ومختلفا  مليئا  ومنعطفا 

ومتابعة مصارفنا ورؤساء مصارفنا املركزية.

وسنتناول جميع هذه الفعاليات مع زعامء دول املجموعة خالل القمة. وبإذن الله سنعلن أمام العامل النتائج النهائية 
ألعاملنا التي قمنا بها، عرب "إعالن أنطاليا " يف ختام القمة.

أصدقايئ األعزاء،

أنطاليا، تحمل أهمية خاصة يف تعزيز رشعية  الدول والجهات األخرى يف طريقنا إىل قمة  االنفتاح عىل  إن جهود 
املجموعة،  األعضاء يف  الدول غري  يشمل  بشكل  الخارج،  نحو  باالنفتاح  نجري مساعينا  ونحن  العرشين.  مجموعة 

واملؤسسات الدولية، وممثيل املجتمعات املدنية، واالتحادات التجارية، ومراكز األبحاث، واملنظامت غري الربحية.
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ونعترب آراء ومقرتحات عامل األعامل وممثيل العامل واملؤسسات الفكرية ومنظامت املجتمع املدين وممثيل الشباب، 
مثينة جدا بالنسبة لنا. وأعتقد أن هذه اآلراء واملقرتحات ستقربنا أكرث من تحقيق غايتنا العليا املتمثلة مبجموعة 
عرشين دولة أكرث دميقراطية وشموال. وأود أن أوضح يف إطار هذه الجهود، أن عامل األعامل ومنتدى األعامل "يب 20"  
مهم جدا بالنسبة لنا. ولقد أيدنا دامئا تحقيق النمو وخلق فرص العمل عرب القطاع الخاص. وتحّول كفة التوظيف 
إىل القطاع الخاص خالل السنوات األخرية يف بالدنا أهم مؤرش لذلك. ونعتقد أن عىل القطاع الخاص القيام مبزيد من 

االستثامر وخلق فرص العمل من أجل تحقيق النمو يف االقتصاد العاملي.

دعم عامل األعامل رشط من أجل تحقيق املزيد من النمو وخلق فرص العمل

نحن كحكومات ودول، نبذل جهودا حثيثة من أجل فتح الطريق أمامكم وإزالة العوائق التي تعرتض طريقكم. لكن، 
يجب أن نكون عىل ثقة بأن عامل األعامل يتحرك معنا من أجل تحقيق املزيد من النمو وخلق فرص العمل وزيادة 
مستوى الرفاهية ملواطنينا. ويجب عىل عامل األعامل تبني القرارات والسياسات التي وضعناها حيز التنفيذ كإرادة 

سياسية.

أصدقايئ األعزاء،

أرى أن مساهامت مجموعة األعامل "يب 20"  مهمة للغاية ضمن الجهود التي تبذلها مجموعة العرشين لتحقيق 
بنية أكرث سالمة لالقتصاد العاملي. ودعم مجموعة األعامل للمساعي املبذولة داخل بنية املنتدى، يزيد من فعالية 

الخطوات املتخذة.

أما نحن فرنّحب بالتقدم الذي سجلته مجموعة األعامل يف املجاالت التي نعتربها ذات أولوية ، خالل رئاستنا الدورية. 
ونحن عىل ثقة بقدرات فريق مجموعة األعامل التي متثل عامل األعامل. وعىل وجه الخصوص، أتابع عن كثب الجهود 
التي يبذلها الفريق من أجل تكريس دوره داخل عامل دنيا األعامل وحضوره عرب فعاليات عديدة يف مناطق جغرافية 

مختلفة.

يف هذا اإلطار، أؤيد أيضا اجتامعات منتدى التشاور اإلقليمي ملجموعة األعامل "يب 20" . وسنعطي لالستشارة أولوية 
يف أعاملنا كام فعلنا إىل هذا اليوم. وما نتوقعه من مجموعة األعامل "يب 20" وعامل األعامل أن تحافظ عىل العمل 

اإليجايب ومناخ االتصال املوايت مع مجموعة العرشين عىل املنوال املعهود.

يف هذه املرحلة، أمتنى أن تساهموا يف تحقيق النتائج املرجوة من قمة أنطاليا، عرب تقدميكم دعام قويا للخطوات 
التي اتخذناها. وأعتقد أن دعمكم بالتعاون مع القطاعني العام والخاص سيساعدنا يف إدارة رئاسة مجموعة العرشين 

بشكل سليم وتحقيق نتائج مهمة يف قمة أنطاليا.

وأشكركم عىل مساهامتكم وأمتنى لكم النجاح.
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"ملتقى كارلسوره" بأملانيا – برلني/ أملانيا يف 10 مايو/ أيار 2015

الذين كانت رؤيتهم إىل حد بوابة "قايب كوله"  

الحدودية تركوا املهاجرين وشأنهم

من  أحييكم  والسادة،  السيدات  الفيدرالية،  أملانيا  وجمهورية  الرتكية  الجمهورية  مواطني  والسادة  الشباب  أعزايئ 
أعامق قلبي بشوق ومحبة، وأبعث تحيايت إىل كل اإلخوة املوجودين هنا يف الصالة، والذين يعيشون يف أملانيا ومل تُتح 

لهم الفرصة ملشاركتنا هذا اللقاء. 

علينا  وبركاته  يُنزل سالمه ورحمته  أن  تعاىل  الله  وأسال  العظيم،  واللقاء  االحتضان  فردا، عىل هذا  فردا  وأشكركم 
وعليكم أجمعني. 

وأبدأ كالمي بتهنئة كل األمهات الحارضات معنا مبناسبة عيد األم، وأسال الله أن يبارك لكم ويسعدكم يف يومكم هذا، 
وأرجو منكم مبناسبة هذا اليوم أن نقرأ الفاتحة هدية واصلة ألرواح أمهاتنا اللوايت سبقننا إىل دار الخلود واآلخرة. 
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إخويت األعزاء، 

األمهات هن من أنشأننا حتى وصلنا إىل ما نحن عليه اليوم. والجنة تحت أقدام األمهات وليس اآلباء. وميكن أن يكون 
هناك من الناس من مل ينتبه لهذا، وهذا ليس مهام، لكنه مهم بالنسبة للذين يعقلون ذلك. وهيهات هيهات لحال 

الذين ال يدركون قيمة األم. لذا فإن منهجنا وطريقنا نحن ذا معنى وهو مختلف متاما.

إخويت، أتقدم أمامكم جميعا بخالص شكري وامتناين لكل من ساهم يف تحقيق هذا اللقاء ولكل منظامت املجتمع املدين، 
وأشكركم أيضا عىل هذه الوحدة القامئة بينكم، ولقد جئت حامال لكم سالم 78 مليون مواطن يف الجمهورية الرتكية. 

عندما جئت قبل أربعني سنة من أجل نشاطات مختلفة كانت أملانيا مختلفة عام هي عليه اآلن، فأملانيا اليوم مختلفة 
عن ذي قبل. وكأول رئيس تريك يُنتخب بأصوات شعبه، أرجو أن تكون زياريت األوىل ألملانيا )بعد انتخايب( فاتحة خري. 

وأود أن أذكر عىل وجه الخصوص، أننا- كام فعلنا حتى اليوم- سنظل ندعم إخوتنا يف أوروبا بكل ما أوتينا من قوة 
وإمكانات. ونحن كمجتمع تريك، نستطيع أن ننظر بأمل إىل املستقبل، بقدر محافظتنا عىل متانة وحدتنا وتضامننا مع 

بعضنا يف أوروبا. 

إخويت األعزاء،

أعتقد أن انتخابات 7 يونيو/ حزيران هي الفرصة والطريقة املثىل إلثبات هذه الوحدة والتضامن. وألول مرة نتيح 
لكم فرصة اإلدالء بأصواتكم يف انتخابات عامة. أمل تكونوا تنتظرون هذه اللحظة منذ سنوات طويلة؟ أمل تتساءلوا 
ملدة طويلة متى سيُعطى لنا هذا الحق؟ والحمد لله كان هذا الفضل من نصيبنا. وحققنا ذلك رغم كل املصاعب 
والعقبات. وبعد اآلن ميكن إلخويت املغرتبني اإلدالء بأصواتهم فيام يتعلق باالنتخابات الرتكية. وقد أدليتم بأصواتكم 

ألول مرة يف االنتخابات الرئاسية، لكنكم اآلن ستدلون بأصواتكم يف االنتخابات العامة.

 مليون و450 ألف ناخب يف أملانيا ستكون أصواتهم حاسمة يف االنتخابات العامة 

نحن نعلم أنه ما زال هنالك يف الداخل والخارج من يِكنُّ العداوة ضد معتقد وثقافة وتاريخ وقيم هذا الشعب 
العظيم. وهم ال يستهدفونني شخصيا وال الحكومة الرتكية بل يستهدفون جميع إخوتنا الذين يتبنون هذه القيم. 
وكل أخ يتواجد هنا مستهدف من ِقبل هذه األطراف. ولقد اجتزت بنفيس جميع الهجامت التي تعرضت لها خالل 
أربعني سنة من حيايت السياسة بفضل ما تلقيت من دعم شعبي ونرص إلهي. وشعبي عىل دراية تامة ولله الحمد، 
أن كل معركة خضناها كان من أجل القيم النبيلة لهذا الشعب. وأنا عىل ثقة كاملة بأننا سنخرج من هذا النضال 
مرفوعي الرأس إذا سلكنا النهج نفسه بنفس الوحدة والتضامن. لكن يجب علينا العمل كثريا لتحقيق ذلك. واإلخوة 
املتواجدون يف أوروبا وخاصة يف أملانيا والذين يبلغ عددهم مليونا و 450 ألفا، سيلعبون دورا حاسام يف االنتخابات 
العامة، التي ستجرى يف السابع من يونيو/ حزيران. ويجب عىل كل أخ أن يدرك هذا جيدا؛ إن كل صوت تدلونه يف 
االنتخابات ال يعترب صوتا واحدا فحسب، فكام تعلمون هناك مقولة شهرية تقول: "مسامر واحد ينقذ حدوة، والحدوة 

تنقذ خيال، والخيل ينقذ قائدا وجيشاً، والجيش ينقذ أمة". لذلك أود أن تدلوا بأصواتكم بهذا املنطلق. 

ال  هنا،  املواطنون  كان  لذلك  الحدودية،  باملعابر  تقام  مراكز  يف  إلزامي  بشكل  تُدىل  األصوات  كانت  السابق،  يف 
أو  املعابر  إىل  والسيارات  بالحافالت  للسفر  يضطر  وكان شعبنا  كاف.  بشكل  أصواتهم  من  االستفادة  يستطيعون 
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يف  التصويت  إمكانية  الخارج  يف  ملواطنينا  أتحنا  فقد  اليوم،  أما  بصوته.  اإلدالء  أجل  من  املطارات  إىل  بالطائرات 
ممثلياتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بالبلدان التي يعيشون فيها. ومن املعلوم أننا واجهنا بعض املشاكل يف االنتخابات 
الرئاسية التي أجريت ألول مرة العام املايض، ومل نحصل عىل النتيجة املرجوة، ومل نتمكن من تقديم اإليضاحات 
الالزمة. لكني أعتقد أن إخوتنا يف الخارج وخاصة يف أوروبا، سيقبلون عىل االنتخابات بنسبة املشاركة نفسها يف تركيا. 

إخويت األعزاء،

التصويت ليس عبئا، عىل العكس هو ميزة وفرصة يف ذات الوقت، وأفضل مكان ألن تُسمعوا فيه صوتكم، وتظهروا 
قوتكم هو صناديق االقرتاع وليس السالح. نحن مل نتكئ عىل املنظامت اإلرهابية للبقاء عىل سدة الحكم يف البالد، 
بالعكس وصلنا إىل السلطة بكسبنا قلوب شعبنا. وهناك من يسعى لتحقيق يشء ما يف البالد عرب الحصول عىل دعم 

املنظامت اإلرهابية. 

بلغ عدد إخواننا الذين يعيشون خارج بالدنا نحو 6٫5 مليون. فلنقل أن حزبا أهمل هؤالء، فسيكون قد أهمل ست 
محافظات كبرية يف تركيا، إذا اعتربنا أن معدل الناخبني يف املحافظة الواحدة منها يبلغ مليون ناخب. لذا ال ميكن ألي 

سيايس أو حزب أن يستغني عنهم. وأرجو منكم أن تستغلوا هذه القوة التي بأيديكم عىل أكمل وجه. 

إنكم متثلون الصوت الوطني الذي نحن يف أمس الحاجة إليه

أرجو منكم أن متلؤوا بحب وعزمية مراكز االقرتاع يف أملانيا وأوروبا كاملة. هل سنحافظ عىل أصواتنا يف أملانيا؟ هل 
سرنسل رسالة قوية إىل تركيا والعامل أجمع عرب صناديق االقرتاع يف أملانيا؟ هل سنبدأ بناء "تركيا الجديدة" من أملانيا؟ 

إن شاء الله، أرجو من الله أن يديم علينا وحدتنا وقوتنا.

كام تعلمون، بدأت يوم الجمعة، عملية التصويت يف 33 بوابة جمركية، ويف 7 دول بينها: أملانيا والنمسا وبلجيكا 
وفرنسا وسويرسا والدامنارك. وحتى 31 مايو/ أيار، ميكنكم التصويت يف 13 قنصلية عامة بعموم أملانيا. 

وستستمر عملية التصويت يف البوابات الجمركية حتى السابع من يونيو/ حزيران. وميكنكم أيضا التصويت يف مطاري 
أتاتورك وصبيحة غوكجن. وأمتنى أن تعود األصوات التي ستدلون بها، بالخري عىل بالدنا. ال تنسوا هذا: إن مل تظهروا 
قوتكم هذه يف االنتخابات، فإن الذين تجاهلوكم حتى اليوم، سيستمرون عىل ذات النهج. لكن إذا اغتنمتم هذه 
الفرصة بشكل صحيح، صدقوين لن يستطيع أي سيايس يف تركيا أو يف البلدان التي تعيشون فيها، التجرؤ عىل أن يصم 
آذانه عن سامع صوتكم. ملاذا ال تكون إلخويت الذين ملؤوا هذه الصالة، مقاعد يف برملانات الواليات األملانية؟ ملاذا 
ال تكون لهم مقاعد يف الربملان االتحادي أو يف الربملان األورويب؟ أنتم متثلون الصوت الوطني، ونحن بحاجة إىل هذا 
األمر. وصوتكم هو صوت املوقف، وليس مثل هؤالء الذين يقومون بوقفة احرتام وإجالل للمسألة األرمنية يف الربملان 

األورويب. وأنا أنظر إليكم عىل هذا النحو. 

إن مل تغتنموا أنتم املتمسكني بعقيدة شعبنا وتاريخه وثقافته، هذه الفرصة بشكل صحيح وفعال، سيأيت من هم 
غريكم ويستغلونها. هل تشاهدون الذين يعملون بنشاط دؤوب يف امليدان؟ إذا، حني ترتكون الساحة خالية فسيأيت 
من ميلؤها. وأنا عىل ثقة تامة، أن إخويت املوجودين هنا ويف جميع بلدان ومدن أوروبا، لن يسمحوا أبدا بحدوث 

ذلك. وأنا عىل يقني، أنكم ستدافعون عن حقوقكم ومستقبلكم، فأنا واثق بكم يف هذه املسألة.
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إخويت األعزاء،

قبل موعد االنتخابات الرئاسية، التي جرت العام املايض، التقينا إخوتنا يف أملانيا، وكان لنا لقاء حاميس مامثل مع 
إخوتنا يف النمسا وفرنسا. وها نحن اليوم نلتقي معكم يف هذا املكان. كام أننا سنتوجه إىل بلجيكا ونلتقي مع إخوتنا 
هناك. ويف كل فرصة تسنح لنا نلتقي مع إخوتنا يف أوروبا والعامل، ونطفئ لهيب األشواق. ونعترب إخوتنا القاطنني يف 

الخارج )الجالية الرتكية( قوتنا خارج البالد، وال نعتربهم مغرتبني فقط.

نعم، بفضل ما بذلتم من جهود، وصرب، وعزم، جعلتم من أرض الغربة وطنا، وأنا عىل دراية كاملة باملشاكل التي 
تعانون منها، وأعلم أن أملانيا التي كانت قبل خمسني عاما، مل تعد موجودة اليوم. ولكن أنتم باستطاعتكم استعادة 

األمر مرة أخرى. ولتعلموا أن كل بقعة أرض نعيش فوقها هي وطن بالنسبة لنا.

عقدت لقاء مع الرئيس األملاين البارحة، وقال يل: "لفت انتباهي ارتفاع مستوى الرفاهية يف تركيا، شعرت بذلك خالل 
زياريت األخرية إليها، وأود أن أعلمكم سعادة رئيس الجمهورية )الرتكية( أننا نويل اهتامما مميزا وإيجابيا لعالقاتنا مع 

مواطنينا ذوي األصول الرتكية، ومواطني بالدكم". 

أنتم أبطال هذا الوطن الجديد

إخويت األعزاء،

إن تركيا التي كانت قبل 50 عاما مل تعد موجودة أيضا، وها أنتم اليوم أشبال هذا الوطن الجديد، وعليكم إدراك هذا 
األمر جيدا. سيام وأنكم أهم مصدر للقوة اإلقليمية والعاملية لرتكيا. لقد حلت اآلمال واألفراح، بهبوط كل طائرة يف 
مطاراتنا التي سريتفع عددها أواخر الشهر الحايل إىل 55 مطارا، وانقشعت دموع الفراق التي كانت النساء يزرفنها 
عقب انطالق كل قطار )يف املايض(. عندما تولينا مقاليد أمور البالد قبل 12 عاما، كانت تركيا متتلك 26 مطارا فقط، 
ولكن يف يومنا ولله الحمد يوجد لدينا 53 مطارا، ومع افتتاح املطارات الجديدة سريتفع عددها إىل 56. انظرو، أين 

كنا وأين أصبحنا اليوم؟

املايض، عندما كنتم  القرن  الخمسينات والسيتينات من  بدايات  املرحلة تغريات كبرية. فمنذ  تركيا يف هذه  تعيش 
تتدفقون أفواجا إىل هنا، كانت تركيا تعيش اضطرابات مع االنقالبات، والطغم العسكرية، وتواجه أزمات اقتصادية 
تركيا  يف  أشقاؤكم  كان  الغربة،  آالم  من  تعانون  كنتم  الذي  الوقت  ويف  الداخلية.  الرصاعات  عن  فضال  وسياسية، 
يعانون من اإلقصاء يف وطنهم األم. ودفعت تركيا أمثانا باهظة، بدءا من حقبة حكم الحزب األوحد وصوال إىل أعوام 
الداخلية، ناسية موقعها وتاريخها وإخوتها.  السبعينات والتسعينات، حيث انكفأت عىل ذاتها، وانشغلت بأزماتها 
وهؤالء الذين كانت حدود رؤيتهم ضيقة ومتوقفة عند البوابات الحدودية "قايب كوله"، و"غور بوالق"، و"خابور"، 

و"جيلوة غوزو" قد تركوا إخوتهم الوافدين إىل أوروبا وشأنهم.

لقد جعلوا تركيا محطا للسخرية أمام العامل جراء كرثة األصفار املمتدة عىل عملتها املحلية. ومع ذلك يجدون اليوم 
ألنفسهم أعذارا ويتحدثون دون حياء، وذات يوم مننا ليال واستيقظنا فجرا لنجد أنه أضيف رقم الصفر )0( إىل اللرية 
الرتكية الواحدة )1(، ثم أضيف صفر آخر، تاله صفر آخر حتى وصل عدد األصفار املضافة إىل 6، وأصبحنا ندفع مليون 
لرية تركية ) 1000000 ( بدال من اللرية الواحدة حني ندخل إىل دورات املياه العمومية. كم كانت تلك األيام عصيبة. 
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وعندما اتخذنا قرارا بإزالة تلك األصفار قلت ألصدقايئ  "إننا سنزيل األصفار الستة من عملتنا"، واعرتض بعضهم، 
ولكنني كنت مصمام وقلت : "سنفعل ذلك". وكتب بعص الكتاب الصحفيني عىل زوايا الصحف : "إنه إن متت إزالة 
تلك األصفار فإن التضخم سريتفع بشكل جنوين"، حتى إن أحدهم قال : "إذا أمكنت إزالة األصفار الستتة فإنني 

سأنهق كالحمري وسط ميدان تقسيم )يف إسطنبول(" . وإىل اليوم ننتظر نهيقه، وال زلنا ننتظر.

وهكذا كانت حالة تركيا عندما استلمنا مقاليد أمورها يف عام 2002. وعندما نقارن يومنا مبا سبق من تاريخ البالد، 
نرى أننا رفعنا من شأن تركيا بَعلَِمها وجواز سفرها واقتصادها، حتى أضحت محل افتخار لنا يف الخارج. ففي هذه 
الفرتة رفعنا دخلنا القومي من 230 مليار دوالر إىل 800 مليار دوالر. وغدت تركيا يف يومنا قبلة للمستثمرين ومركزا 

لألعامل، بعد أن كانت ترسل العاملة للخارج. 

قدميا كان أوالدنا يذهبون للخارج طلبا للعلم، أما اليوم فقد بلغ عدد الطالب الدوليني الذين يتلقون تعليمهم يف جامعاتنا 
نحو 50 ألف طالب، بينهم 13 ألف و500 طالب نقدم لهم منحا دراسية يف بالدنا. عندما استلمنا زمام األمور كان عدد 
الجامعات يف تركيا 76 جامعة؛ واليوم مع القرارات الصادرة عن برملاننا، ارتفع عددها بفضل الله إىل 191 جامعة. وغدت 
كل مدينة متتلك جامعة عىل األقل. وهناك من يدعي ويقول "نحن الذين أجربناهم عىل هذه اإلنجازات"، دعك من ذلك. 
لقد أنجزنا ما أنجزناه، ألننا ارتأينا رضورة إنجازه. واليوم إن كانت مدينة هّكاري متتلك جامعة فألننا خططنا وأنجزنا، 

كذلك ينطبق اليشء ذاته عىل مدن موش، وقارص، وأغري، كام بنينا املطارات عىل هذا الغرار. 

أولئك الذين حرقوا اآلليات يف هكاري، يجب أن يتلقوا الرد املناسب منكم يف صناديق االقرتاع 

أسأل اآلن. سيتم افتتاح مطار يف مدينة هكاري وكان املقرر أن يُفتح قبل عامني اثنني. ملاذا تأخرت عملية االفتتاح؟ 
ألن آليات البناء تعرضت لعمليات حرق، واملقاولون تعرضوا لتهديدات. وأنتم تعلمون من أقدم عىل ذلك، أليس 
كذلك؟ واليوم هؤالء األشخاص يتجولون يف أوروبا، دون حسيب أو رقيب. وأنا بدوري أدعوكم لتلقني هؤالء الدرس 

املناسب يف صناديق اقرتاع االنتخابات )الربملانية( يوم السابع من يونيو/ حزيران.

يجب عىل سكان هكاري، أن يحتجوا بالقول: إننا ال نريد الذهاب إىل مدينة هكاري برا بعد النزول بالطائرة يف مطار 
مدينة "فان"، وال نريد أيضا أن نتوجه إىل منازلنا برا بعد النزول يف مطار "يوكسك أوفا" . أليس هذا حق أخويت األكراد 
يف هكاري؟ نعم، حقهم. إذا من الذي منع إنشاء هذا املطار؟ ومن الذي فتح الطريق أمام إنشائه؟ بالطبع نحن. يف 
هذه الحالة من الذي يحب اإلخوة األكراد أكرث ؟ مهام كانت خلفيته العرقية سواء كان تركياً، أو كرديا، أو رشكسيا، 
أو الذيا، أو أبخازيا، أو ألبانيا، أو بوسنيا، أو غجريا، أو كل ما تتصوره أذهانكم من األعراق، نحن نحب املخلوق ألجل 

الخالق. وهذا هو الفرق بيننا.

 إخويت،

إن حب هؤالء مزيف غري حقيقي، ال تصدقوهم، إنهم ال يعرفون الحب. فهل يستطيع القاتل والجاين أن يحب؟ 
عليكم أال تنخدعوا بهم. سنتعاضد ونتكاتف ضدهم. وعلينا أال ننىس أن لدينا "رابعة" خاصة بنا، أليس كذلك؟!

سأخربكم اآلن بعدة أمثلة. لقد توليت منصب رئاسة الوزراء ملدة 12 سنة تقريباً، بالطبع ال ميكنني أن أعدد لكم 
ما قمنا بتشييده وإنجازه خالل تلك الفرتة واحدا واحدا. ولكننا والحمد لله نفخر بآثارنا وإنجازتنا. فاإلنسان ميوت 

وتبقى أعامله خالدة.
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عىل مدار 79 عاماً تم شق طرق يف تركيا بطول 6100 كم، أما نحن فقمنا بشق طرق بلغ طولها 17 ألف و600 كم 
خالل 12 عاماً فقط. هل تتذكرون عندما كنتم تأتون بسيارتكم من أوروبا حتى بلغاريا؟ كانت الطرق جيدة أليس 
الرتكية كنتم ترون الطرق عبارة عن "فضيحة" هل  البلغارية وتدخلوا األرايض  كذلك؟ ولكن ما إن تعربوا الحدود 
تتذكرون تلك األيام؟ ولكن اآلن أصبح الوضع غري ذلك. فاليوم الطرق سيئة من بلغاريا حتى الحدود الرتكية ولكن ما 
إن تعربوا والية أدرنة وتسريوا عىل الطريق الرسيع فإنكم ستجدون الطرق املزدوجة املعبدة الواصلة إىل كل مكان 

يف األناضول.

مل نكتف بأي من ذلك. فاآلن جرس السلطان ياووز سليم قيد اإلنشاء. وحتى جرس السلطان ياووز سليم أزعجهم 
كثرياً. ملاذا؟ يقولون لنا كيف تطلقون اسم السلطان سليم عىل الجرس؟ لقد ابتدعوا شيئاً يف أوروبا وخاصة أملانيا 
أسموه "العلوية بدون عيل"  واآلن رشحوا واحداً من بني هؤالء "العلويني بدون عيل"  لخوض االنتخابات النيابية. 
إخواين، علينا أن نكون حذرين. فلو أن العلوية تعني حب سيدنا عيل ريض الله عنه إذا ليس هناك من هو علوي أكرث 
مني. ولكن إذا كانت تعني ديانة ما فأنا إذا لست منهم. وليفكر يف ذلك هؤالء العلويون بدون عيل. وأنا واثق أنكم 

ستلقنونهم الجواب الالزم يف انتخابات السابع من يونيو/ حزيران. لذلك عليكم أن تبذلوا الكثري من الجهد. 

إن جرس السلطان ياووز سليم هو أعرض جرس يف العامل. ويضم 8 مسارات، 4 للذهاب و4 لإلياب. كام سيعرب يف 
وسطه القطار الرسيع. إنه مرشوع فريد من نوعه. والحمد لله يتقدم املرشوع برسعة. ومن املحتمل أن ننتهي من 
تشييده بحلول نهاية العام إذا مل يصادفنا أمر طارئ. وستستطيعون العبور منه بسياراتكم أو بالقطار الرسيع. ملاذا 

نقوم بكل هذا؟ بالطبع من أجل الشعب.

 مرتو األنفاق يسري تحت قاع البحر

نحن عاشقون لهذا الشعب. وال يوجد ما هو أجمل من خدمة هذا الشعب. لهذا عيل أن أذكر هنا هذا الحديث 
الرائع لنبينا الحبيب صىل الله عليه وسلم "خري الناس أنفعهم للناس"  وهذا هو ُجل مرادنا. هل تعلمون كم هي 
تكلفة إنشاء جرس السلطان ياووز سليم؟ 3 مليارات دوالر. مل تتكفل ميزانية الدولة بقرش واحد منها بل ستديره 
املدة  انتهاء  وبعد  اإلنشاء.  فرتة  فيها  مبا  عاماً   12 ملدة  املرشوع  بتنفيذ  تقومان  اللتان  والكورية  الرتكية  الرشكتان 

سيقومان بتسليمه للدولة. هكذا هو األمر "أعط القوس باريها".

ليس ذلك وحسب. هل يوجد بينكم من استفاد من مرشوع "مرمراي" ؟ ما شاء الله! أتدرون كم عدد مواطنينا الذين 
استفادوا من مرشوع مرمراي خالل الـ 18 شهراً املاضية؟ حتى اليوم استخدم مرمراي 73 مليون شخص. وهناك مزية 
خاصة بنا هنا. أتدرون ما هي؟ نحن أبناء السلطان محمد الفاتح. جدنا الفاتح سرّي السفن عىل الرب ونحن سرّينا مرتو 

األنفاق تحت قاع البحر.

البحر.  يعرب تحت قاع  نفقاً  أيضاً  "أوراسيا" وسيكون  أيضاً يف مرشوع نفق  العمل جارياً  يزال  إضافة إىل ذلك ال 
سيكون النفق ذا طابقني وستعرب منه السيارات ذهاباً وإياباً. وسننتهي من تشييده العام القادم. تكلفة املرشوع  
1٫5 مليار دوالر، أيضاً مل تتكفل ميزانية الدولة بقرش واحد منها. قلتها قبل قليل "أعط القوس باريها" . الرشكات 

املنفذه للمرشوع ستديره لحسابها ملدة 29 عاماُ بعد ذلك ستسلمه للدولة.
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إخويت األعزاء، 

نحن مل نقض وقتنا يف النوم، بل يف العمل الدؤوب. والدولة ال تدار بالوعود الجوفاء. فهذه تركيا عام 1998، كانت 
فيها مستشفيات، مستشفيات تابعة ملؤسسة الضامن االجتامعي.. آه آه، كم عانينا من املحن .. أنتم تعلمون عاقبة 
تلك املشايف، وتعرفون جيدا مديرها العام. عندما تذكر املشايف ماذا يخطر عىل البال؟ النظافة، لكن هل كانت هذه 
املستشفيات نظيفة؟ تدخلون أصّحاء إليها وتخرجون مرىض، كانت عىل هذا الحال. لكن حاليا ولله الحمد مشافينا 
الربيد  ملؤسسة  أو  للمتقاعدين،  مشاف  أو  االجتامعي،  الضامن  ملؤسسات  مخصصة  مشاف  هناك  تعد  ومل  تتألأل. 
والتلغرف، فلقد رفعنا كل هذه التفرقة. ومل يعد هناك أي فرق بني القطاع العام والخاص. ويستطيع الفرد أن يذهب 
إىل املستشفى الذي يريحه. ومعنا انتهى عهد احتجاز املرىض كرهائن. حتى املوىت احتجزوهم يف هذا البلد، وقالوا 

"ادفع املال وخذ جنازتك" ، لقد عشنا هذه األيام جميًعا.

أنا لست رجل القوى السائدة، أنا رجل الشعب 

واآلن ماذا يقول أولئك الذين كانوا سببنا لاَِم عانيناه؟ ال ميكن لرئيس الجمهورية أن يقف إىل جانب أي طرف من 
األطراف. صحيح، لكن حني خرجت إىل امليادين ماذا قلت؟ طبعا أنا عىل مسافة واحدة من كل األحزاب، لكنني 
إىل جانب طرف واحد وهو الشعب. فأنا طرف يف حل كل مشكلة تتعلق بالشعب. هل سأبقى صامتا إزاء اآلالم 
والنواقص التي أراها، هل يُعقل ذلك؟ انظروا لقد كتبوا "رجل الشعب"  نعم أنا رجل الشعب ولست رجل السلطات 

السيادية، وسنميض عىل هذا النحو يف هذا الطريق أيضا.

باألمس كنت يف مدينة إزمري. وخالل مجيئي من إزمري إىل إسطنبول رأينا ولله الحمد األعمدة التي ترتفع من جرس 
العبور مبدينة إزميت. مل يخرج قرش واحد من ميزانية الدولة لبناء هذا الجرس. وهذا الجرس ستعود ملكيته إىل الدولة 

بعد 22 عاما. ليس من املمكن إنشاء كل يشء مبيزانية الدولة.

عندما استلمنا زمام األمور، كانت خزينة البنك املركزي تحتوي عىل 27٫5 مليار دوالر، نصفه تقريبا كان يعود إليكم. ولكن 
اآلن ولله الحمد يوجد يف خزينة البنك املركزي 120 مليار دوالر، أين كنا وأين أصبحنا؟ ال تنسوا كم كان ديننا لصندوق 
النقد الدويل. كان 23٫5 مليار دوالر، واآلن هل نحن مدينون لصندوق النقد الدويل؟ مسحناها كلها. وحاليا صندوق النقد 

الدويل يطلب منا دينا، يقولون لنا هل من املمكن أن تقرضونا 5 مليارات دوالر؟ وقلنا نعم نستطيع أن نقرضكم.

أصبحت تركيا يف املرتبة السادسة كأكرب اقتصاد يف أوروبا. ويف املرتبة الـ17 عامليا، وإن شاء الله سنصبح إحدى أكرب 
10 اقتصادات يف العامل بحلول عام 2023. وهدفنا أن يكون دخلنا القومي 2 تريليون دوالر بحلول عام 2023. ونرفع 
صادراتنا إىل 500 مليار دوالر. وكل هذه التطورات تهم إخوتنا يف أوروبا أيضا إىل جانب مواطنينا يف تركيا. وكلام زادت 

قوة تركيا سيزيد اعتبار إخواننا املغرتبني يف كل بقعة من أوروبا والعامل.

علينا أن نجعل من االستقرار حالة دامئة من أجل بناء تركيا الجديدة 

أصدقايئ األعزاء،

أود هنا التأكيد عىل حقيقة أخرى. إننا نعمل بشكل مكثف عىل تجميل مدن بالدنا. وتواصل إدارة اإلسكان الجامعي 
العمل عىل بناء املساكن. وأنشأت ما يقارب 650 ألف سكن، تم تسليمها إىل أصحابها. أردنا أن يصل مواطنونا إىل 

مساكن ميكن لهم العيش فيها بكرامة، واتخذنا خطوات لذلك. وهذه املشاريع ال تزال تتواصل بازدياد.
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وليك نصل إىل أهداف رؤيتنا لعام 2023، نحتاج إىل قفزة جديدة، نحن نسمي هذه القفزة بـ "بناء تركيا الجديدة" 
. ولبناء تركيا الجديدة نحن ملزمون بتعزيز االستقرار وتحويله إىل حالة دامئة يف بالدنا. وكنا قد رسدنا بعض النامذج 
لنا، يف تحقيق تركيا نقلة نوعية خالل  أبداه شعبنا  الذي  التوجه  الذي توفر بفضل  الثقة واالستقرار  ملساهمة جو 
السنوات الـ 12 املاضية. ومن أجل األجيال القادمة، نحن ملزمون بإيصال تركيا إىل بنية إدارة قوية ومستدامة. ولذلك 

نحن نطالب بدستور جديد ونظام رئايس.

املاضية،  السيايس منذ فرتة. وخالل األيام  العامل، تعيش جدل االستقرار  الدول تقدما يف  التي تحتضن أكرث  فأوروبا 
خطت إيطاليا خطوة يف هذا املوضوع، هل تابعتم ذلك؟ ماذا فعلوا؟ أصدروا قانونًا ينص عىل إلزامية أن يتوىل الحزب 
الذي يحصد 40% من األصوات سدة الحكم مبفرده يف البالد. باإلضافة إىل ذلك، الحزب الذي أصدر هذا القانون هو 
الحزب الدميقراطي االجتامعي الذي ال يزال يف الحكم. ويستهدفون بهذا القانون، ضامن استقرار الحكومة التي تتوىل 

زمام األمور يف البالد ملدة 5 سنوات. 

والحدث الهام اآلخر، حصل قبل فرتة قليلة يف بريطانيا. ففي االنتخابات التي شهدتها البالد خالل الفرتة املاضية، 
برزت خارطة سياسية مثرية لالهتامم. فربيطانيا التي تحكم بحكومات ائتالفية، متكن فيها حزب املحافظني من الفوز 
مبفرده بالحكم ولو بفارق ضئيل. يف حني أن الحزب الثاين املشارك يف الحكومة االئتالفية وحزب املعارضة الرئييس، 
خرسا عددا كبريا من األصوات. من جهة أخرى، الحزب الذي حصد 12% من األصوات حصل عىل مقعد واحد، فيام 
حزب منطقة أخرى، حصد 4٫7% من األصوات، وحصل عىل 56 مقعدا يف الربملان، انظروا إىل هذا الحال. وطبعا قدم 

زعامء األحزاب األخرى استقالتهم مبارشة.

كام تعرفون، ماذا أقول يف كل انتخابات أخوضها؟ "إن مل نتصدر هذه االنتخابات فسأقدم استقالتي"  وأنا أعد بذلك. 
هل تذكرون تلك األيام التي دعوت فيها زعامء بقية األحزاب أيضا ألن يتعهدوا بذلك؟. مل يتجرأ أحد أن يقول "نعم 
ونحن نتحدى" ، ملاذا؟ ألنهم يريدون الحفاظ عىل كراسيهم. أسامؤهم عىل رأس قامئة املرشحني خشية أن يخرسوا 
مقاعدهم الربملانية، فهذا هو همهم. يف هذه االنتخابات أيضا، مل نشاهد حتى اآلن حزبا معارضا تقدم بوعود يف هذا 
االتجاه. لكن السيد رئيس الوزراء يقول "إن مل نتصدر االنتخابات سوف أستقيل" . يا ترى متى ستصل تركيا إىل النهج 

الذي وصلت إليه أوروبا؟. 

هذا الوضع الذي وصلت إليه بريطانيا، أثار الجدل حول االستقرار وعدالة التمثيل يف البالد. هذا النظام الذي تصوروا 
أنه سيعمل من خالل حزبني، انهار تقريبا عقب دخول أحزاب أخرى عىل الخط.

الدستور الجديد والنظام الرئايس رشط أسايس لبناء تركيا الجديدة 

إخويت األعزاء،

من وراء كل هذا، أود أن أرشح لكم شيئا واحدا، وهو: أين ال أريد النظام الرئايس من أجيل، فأنا أول رئيس منتخب 
بأصوات شعبي مبارشة، وإن كنا اليوم موجودين، فغدا لن نكون. ولكن الذي نريده، أن نرتك لألجيال القادمة نظاما 

إداريا، يحتضن تركيا لعرشات بل ملئات السنني بإذن الله. هّمي هو مستقبل بلدي وشعبي.
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ترتأس تركيا هذا العام قمة مجموعة العرشين، والحمد لله ما كنا لنصل إىل هذه املرحلة بسهولة. هذا املنتدى الذي 

ميثل أكرث البلدان تقدما يف العامل، 10 منها تحكم بنظام رئايس، ملاذا؟ هل كانوا سيستخدمون هذا النظام لو مل يكن 

مفيدا؟ ألن هناك قوة يف هذا النظام. وال يريدون التخيل عن هذه القوة بسهولة. ولهذا فإن الدستور الجديد والنظام 

الرئايس رشط أسايس يف إنشاء تركيا الجديدة. وإال فإننا لن نبقى عند إضاعتنا ألهداف رؤيتنا لعام 2023 فحسب، بل 

سنفقد رؤيتنا أيضا ألعوام 2053، و2071. 

وأنا عىل ثقة بأن اإلخوة يف أوروبا وخاصة الذين يعيشون يف أملانيا، سيثبتون لرتكيا والعامل، أنهم عازمون عىل بناء تركيا 

الجديدة، عرب اإلرادة القوية التي سيظهرونها يف انتخابات 7 يونيو/ حزيران. هل نحن جاهزون إلنشاء تركيا الجديدة؟ 

هل تريدون دستورا جديدا؟ هل تدعمون النظام الرئايس؟ ما شاء الله، من ال يسمع هذا الصوت، ليس أصم األذنني 

فحسب بل قلبه وفؤاده أصامن أيضا.

 أيها الشباب،

أنتم لستم وحيدين أبدا يف هذا البلد. فأنتم أفراد تحملون مسؤولية تجاه هذا البلد وأوروبا والبلدان التي تعيشون 

فيها مع أرسكم. وستحققون النجاح بقدر وفائكم ملسؤولياتكم، وحينها ستلقون املحبة واالحرتام يف املجتمع والبلد 

الذي تعيشون فيه. وقبل كل يشء، يجب أن تحافظوا عىل لغتكم وعقيدتكم وثقافتكم، ثم ستوافقون عىل أنكم 

مواطنني أساسيني يف البلد الذي تعيشون فيه. وبعدها ستفرضون احرتاما لذلك عىل اآلخرين. وإن مل تخوضوا كفاحا 

فلن يعرتف أحد بحقوقكم كأناس أو يحسن إليكم. لذلك عليكم أوال أن تحافظوا برصامة عىل لغتكم الرتكيَة، وأقولها 

رصاحة، من فقد لغته فقد كل يشء. التنسوا أن اللغة التي تتكلمون بها هي ذاتها التي تفكرون بها. وإن كنتم ال 

تتكلمون لغتكم جيدا، فاعملوا بأنكم ال تفكرون جيدا. وإن كنتم ال تجيدون اللغة الرتكية جيدا، فال ميكنكم تعلُّم 

الرتكية  اللغة  تتعلموا  مل  كنتم  وإن  اللغة موضوع مهم جدا.  فإن موضوع  لذلك  واالنكليزية بشكل جيد.  األملانية 

الذي  واملجتمع  وأرسكم  ذاتكم  تجاه  الوفاء مبسؤولياتكم،  تستطيعوا  لن  فإنكم  جيد،  بشكل  واالنكليزية  واألملانية 

تعيشون فيه. وإن نجحتم يف ذلك فستُفتح أمامكم أبواب مختلفة.

أيها الشباب،

كام أننا إذا فقدنا روحنا نصبح جثثا هامدة، فإننا نصبح يف الوضع ذاته إن فقدنا إمياننا. فديننا وعقيدتنا كل يشء يف 

حياتنا.

أود أن أقرأ لكم وصايا سيدنا لقامن البنه. هل تعلمون ما الذي قاله لقامن البنه؟ ال ترشك بالله، وصلِّ صالتك جيدا، 

ال متش يف األرض مرحا متربجا، ال تتكلم بصوت مرتفع، ال تتأخر بالتوبة، ال ترافق الجاهل، واتق الكذب واملعايص. 

كن يف املجالس التي يُذكر فيها اسم الله، قم باألمر باملعروف وانه عن املنكر، ال تكن كسوال، ال تترسع، كن صبورا 

يف املصائب. فهذه هي مسؤولياتنا كلنا.
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ولنختم حديثنا بأبيات شعر لألستاذ نجيب فاضل: 

  ستدور دوائرنا املجيدة

لو تحطمت يوما جميع الرتوس

وتلك الدموع سوف متسحها يد من السامء

فتمأل البيوت واألهايل فرحة العرس

ستنجو اللغة والتاريخ واألخالق واإلميان

يعرفون البطل آنذاك كيف يكون

حتى لو أبت األرض والسامء أن تجود باملاء وكان املّن 

فسنسقي نحن كل مزرعة ما دام فينا الرشيان 

سنسري عىل طريق النور نسري

ولو يف الصدر حجارة والركبة يف الوحل نسري 

وستميس حياتنا يوما ومن هذه الديار نسري 

فستظل أغنيتنا عىل الشفاه وهو يسري 

 نعم ستأيت عىل حياتنا تلك الليلة لرنحل ونسري من هذه الديار. لكن هذه األغنية ستبقى إىل األبد، حيث ال تنتهي 
هجرتنا التي بدأت من مكة إىل املدينة قبل 1436. واندفاع جيشنا يف مالذكرد الذي كان قبل 944 سنة، لن ينتهي. 
ينتهي.  لن  قبل 100 سنة،  العامرة  قلعة ويف كوت  وانتصارنا يف جناق  ينتهي.  لن  قبل 562 سنة،  إسطنبول  وفتُح 

ووجودنا يف أوروبا الذي بدأ قبل 50 سنة، كذلك لن ينتهي.
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مراسم وضع حجر األساس لبناء مسجد "منازكاه" يف تريان- ألبانيا، يف 13أيار/ مايو 2015

ال فرق يف فؤادي بني مسقط رأس آبايئ "ريزه"  ومدينة "تريان"

إخوايت األعزاء، بداية أحييكم من أعامق قلبي. سالم الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم أجمعني. وأقدم لكم مرسال 

سالم وحب من الشعب الرتيك إىل الشعب األلباين الشقيق. 

وأمتنى من الله عز وجل أن ينتهي بناء مسجد "منازكاه تريان" الذي نقيم مراسم وضع حجر أساسه، وأن يدخل يف 

الخدمة بأرسع وقت ممكن. وأرجو من الله أن يكون هذا املسجد فاتحة خري وأن يتقبل العبادات التي ستقام فيها. 

وأتقدم بالشكر أمامكم باسمي وباسم شعبي إىل رئيس الوزراء ورئاسة شؤوننا الدينية ووقف الديانة الرتيك، الذين 

ساهموا يف إنشاء هذا املسجد يف العاصمة األلبانية تريان.

مسجد منازكاه تريان، يتم إنشاؤه مبساهامت ومساعدات املواطنني يف بلدنا. وأنا عىل ثقة أن هذا املسجد الذي تتسع 

مساحته املغلقة فقط، لخمسة آالف مصٍل يف آٍن واحد، سيكون رمزا استثنائيا لألخوة بني شعوبنا.
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ناهيكم أن وجود كنيسة بالقرب من مسجد منازكاه تريان، يُظهر أيضا وسام الوحدة الوطنية بتريان. وأنا عىل ثقة، أن 

متحف التعايش الذي سيتم بناؤه أيضا بالقرب من املسجد، سيصبح مرآة للبنية االجتامعية الغنية أللبانيا.

ووجود صديقي العزيز رئيس ألبانيا بوجار نيشاين، معنا اليوم يف مراسم وضع حجر أساس هذا املرشوع الخدمي 

املفيد، كانت حقا مناسبة أخرى للرسور بالنسبة لنا. ولذلك أقدم شكري له عىل مشاركته معنا هذه املراسم. 

وأقدم جزيل شكري لصديقي العزيز رئيس الوزراء األلباين ايدي راما، الذي ساعدنا يف كل مرحلة من مراحل هذه 

العملية، والذي بذل جهودا خاصة لحل مشكلة األرض تحديدا. وإن شاء الله سيكون هذا املسجد الذي نضع حجر 

أساسه وسيلة لتعزيز تعاوننا الوثيق واملثمر أكرث.

 اإلسالم دين وحدة ال دين فرقة 

إخواين األعزاء، 

مسجد السلطان أحمد، الذي يعد قرة عني إسطنبول، وأحد أروع األبنية يف العامل، بناه املعامري محمد آغا ألباصانيل، 

وهو ألباين. ومؤلف أول رواية تركية "عشق طلعت وفتنة" ، وأول قاموس تريك "القاموس الرتيك"  وأول موسوعة تركية 

"قاموس العامل"  هو شمس الدين سامي وهو ألباين. مؤلف نشيدنا الوطني الشاعر "محمد عاكف"  والده ولد يف 

قرية "سوشيتسا"  بكوسوفو وهو ألباين، مؤسس جامعة اسطنبول التي تعد أول مؤسسة تعليم عايل حديثة يف بالدنا، 

األستاذ "تحسني األرناؤوطي"  كان ألبانيا أيضا. فال توجد فرقة يف اإلسالم بل وحدة فقط.

35 شخصا من أصول ألبانية تولوا منصب الصدر األعظم أي رئيس الوزراء يف الدولة العثامنية. أعني أن اليوم أيضا، 

من  بدءا  املجاالت،  تقديم خدمات يف جميع  يعملون عىل  ألبانية  أصول  ذوي  من  األتراك  املواطنني  ماليني  هناك 

السياسة إىل التجارة، ومن الرياضة إىل الفن.

ما أود قوله هو: أننا وصلنا مع إخوتنا األلبان، إىل هذه املرحلة خالل 600 سنة، وسنميض معا نحو املستقبل. ونحن 

نسعى إلبقاء هذه الصلة القوية والودية بني بلدينا. وأعتقد أننا قطعنا أشواطا مهمة خاصة منذ عام 1991. وتركيا 

التي تنتهج سياسة خارجية، تركز عىل األخوة والسالم واالزدهار يف دول البلقان، وتويل دامئا أهمية خاصة أللبانيا. 

فنحن نشعر هنا بأننا يف بيتنا، وأنا عىل ثقة بأن إخوتنا األلبان أيضا يشعرون الشعور ذاته حني يأتون إىل تركيا. 

السيد رئيس الجمهورية، إخويت األعزاء، أيها الضيوف الكرام،

يوجد يف كل زاوية من زوايا ألبانيا آثار تعود لتاريخنا املشرتك. ونحن نسعى إلعادة إحياء هذه اآلثار، وفتحها لخدمة 

الشعب األلباين، من خالل وكالة التعاون والتنسيق الرتكية "تيكا"  ومؤسساتنا األخرى.

وبعد قليل سنقوم بافتتاح مسجد قلعة بريزا. كام انتهت أعامل ترميم مسجد نظرية مبدينة إلباسان، ومسجد "إلياس 

بيك اميراه أورلو"  مبدينة كورتشا. وقريبا ستبدأ أعامل ترميم مسجد "أدهم بيك"  الذي يعد رمزا من رموز مدينة 

تريان.
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واآلن سأعطيكم برشى سارة أخرى، أعامل مرشوع الحفاظ عىل البنية التاريخية والثقافية ملدينة "غريوكاسرت" املعروفة 
لدينا باسم "أغريي"، التي تعد أجمل مدن ألبانيا، شارفت عىل االنتهاء. 

أنجزت وكالة "تيكا" 248 مرشوعا كامال يف ألبانيا، شملت مجاالت مختلفة، بدءا من التعليم والصحة، مرورا بالخدمات 
االجتامعية، وصوال إىل حامية اإلرث الثقايف. حتى أننا أعدنا افتتاح مدينة طبية مبدينة  كوكس، التي رمبا العديد من 

اإلخوة األلبان مل يفكروا حتى باملرور منها، وسنواصل البقاء إىل جانب إخوتنا.

أنا عىل ثقة بأن إخويت األلبان لن يتساهلوا مع الكيان املوازي

بالنسبة  الذي تحول إىل تهديد  الكيان  الكيان املوازي يف بالدنا. ونعترب هذا  كام تعلمون، نحن نخوض كفاحا ضد 
لدولتنا وشعبنا، منظمة إرهابية بشكل رسمي. وسنواصل كفاحنا دون انقطاع ضد هذا الكيان يف بالدنا وكل أنحاء 
العامل. ونحن نعلم أن هذا الكيان لديه أيضا أنشطة يف ألبانيا التي تعترب شقيقة لنا. بحثت هذا األمر مع أخي نيشاين 
وأخي أدي راما، وأعتقد بأنهم سيقومون بالالزم يف هذا املوضوع. وأنا عىل ثقة بأن اإلخوة واملؤسسات يف ألبانيا، لن 

يلتفتوا بتاتا إىل هذا الكيان ومنتسبيه، ولن يتساهلوا معهم أبدا.

وكونوا عىل ثقة، بأن تركيا عرب وكالة تيكا ورئاسة الشؤون الدينية ومراكز يونس امره الثقافية ومؤسساتها األخرى، 
متتلك القدرة عىل تقديم أضعاف ما يقدمه هذا الكيان لكم.  

إخويت األعزاء،

صدقوين ال يوجد أي فرق بالنسبة يل بني موطني آبايئ مدينة ريزة ومدينة تريان. وال يوجد أي فرق بالنسبة يل بني 
خدمة أخي األلباين يف بلدي واألخ األلباين هنا. ألن اعتقادنا هو: خري الناس أنفعهم للناس. وسنواصل مساعينا يف إحياء 

قيمنا الثقافية واإلنسانية والتاريخية املشرتكة، بكل مؤسساتنا وإمكاناتنا. 

وآمل أن أؤدي صالة الجمعة يف هذا املسجد الذي نضع حجر أساسه اليوم، خالل زياريت القادمة. وطبعا، بعد قليل، 
يجب أن نساوم مهندسينا، نساومهم عىل الزمن. وأعتقد أنه يجب إنهاء املسجد بأرسع وقت ممكن، انطالقا من 

حكم تسابقوا يف الخريات.

  حقيقة أصبح املرشوع مرشوعا رائعا، وسيشكل هذا املرشوع املعامري مركز جذب، أنا عىل ثقة بذلك. ومرة 
أخرى أقدم الشكر لرئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة الرتيك عىل هذه الخدمة الجميلة. كام أتقدم بالشكر أمامكم 
إىل مساعدي السكرتري العام "إبراهيم كالن" ، الذي ترصف بحساسية يف متابعة هذا املرشوع. وأقدم جزيل شكري 
للدولة األلبانية التي مل ترتك شوقنا واهتاممنا دون مقابل. وأمتنى من الله أن يُديم مواصلة ارتفاع التعاون والتضامن 

بني بلدينا، ودمتم بخري. 
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سنقتسم النهاية املريرة ما مل نُعومل تضامننا

أيها الشباب األعزاء، ضيوفنا الطلبة القادمون من 160 بلدا حول العامل، إخويت الكرام، أهايل إسطنبول األعزاء، أيها 
السيدات والسادة، أحييكم من أعامق قلبي بكل الشوق واملحبة.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مبناسبة ملتقى الشباب الدويل يف دورته الثامنة، يرسين جدا، أن التقيكم أيها الشباب الذين متثلون األمل واملحبة والنور يف املستقبل. 

وأتقدم بالشكر باسمي وباسم شعبي إىل وقف الشباب الرتيك، وجمعيات الطلبة الدوليني الذين ساهموا يف ترتيب 
هذا اللقاء الجميل، الذي يجمع كل أطياف وألوان العامل.

وأتقدم بالشكر أيضا إىل وزارة الشباب والرياضة ووكالة التعاون والتنسيق الرتكية "تيكا"  ووقف الديانة الرتيك ورئاسة 
أتراك الخارج ومجتمعات ذوي القرىب، ومركز يونس امره الثقايف، وهيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية، ومؤسساتنا األخرى، 

لتقدميهم الدعم يف ترتيب هذا اللقاء الهام.
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وأرحب أيضا بجميع الطلبة القادمني إىل هنا من 160 بلدا مختلفا، والذين يشاركوننا هذه الفرحة ويستنشقون نسيم 
األخوة. وأخص بالشكر أيضا، أخانا ماهر الذي ألهب حامستنا قبل قليل.

وأرجو من الله أن يجعل ملتقى الطلبة الدوليني الذي تنعقد دورته الثامنة هذا العام، بعد أن أصبح تقليدا، فاتحة 
خري بالنسبة لبالدنا ومنطقتنا واإلنسانية جمعاء.

أحبتي الشباب،

منر مبرحلة حساسة ومضطربة جدا من ناحية التطورات اإلقليمية والدولية. واليوم ال ميكن ألي دولة يف العامل عزل 
نفسها عن التطورات التي تشهدها الدول األخرى، أو أن تغمض أعينها عن األحداث التي تشهدها تلك الدول، أو 

حتى أن تصم آذانها إزاءها، فالنتائج يف نهاية املطاف تصل إليهم.

فاملجاعة التي يف أفريقيا واألحداث التي تشهدها كل من سوريا و العراق، واالشتباكات التي تجري يف أوكرانيا، مناذج 
ملموسة لذلك. وخالل األعوام املاضية، تأثرت دول العامل أيضا من الكارثة النووية التي وقعت يف منطقة فوكوشيام 
اليابانية، وتسونامي الذي رضب إندونيسيا. علينا أن نرى هذا: النزاعات التي تشهدها منطقة أفريقيا الوسطى عىل 
التي  الهامدة،  والجثث  ليبيا،  املستمرة يف  السياسية  والفوىض  أفريقيا،  الذي يشهده رشق  والجفاف   ، أساس ديني 

تسقط من قوارب الالجئني عىل سواحل أوروبا، كلها ترضب العامل الذي نعيش فيه.   

وخالل قدومي إىل هنا وصلتني رسالة، وهذه الرسالة كالتايل: لألسف مجموعة أراكانيني تقطعت بهم السبل يف عرض 
البحر، ألن ربان السفينة ورئيسها غادروا السفينة، واملسلمون هناك اآلن ملهوفون ومحارصون وال يوجد من ميد يد 
العون لهم، ويبحثون عن تركيا. ونحن مل نقف ولن نقف مكتويف األيدي أمام كل هذه األحداث، وسنمد يد العون 

إىل كل بقعة نستطيع الوصول إليها. 

والفشل يف إيقاف إرهاب الدولة يف سوريا، ال تدفع مثنه هذه الدولة وجريانها فحسب، بل 80 دولة يف العامل ممن 
يف  السابقة  واإلقصائية  املذهبية  اإلدارة  له  مهدت  الذي  والتوتر  اإلرهايب.  داعش  تنظيم  إىل  مواطنيها  آالف  انضم 
العراق، تشعر به كل املنطقة. وكل رصاصة أطلقت عىل آالف البرش املدافعني عن إرادتهم السياسية يف ميدان التحرير 

مبرص، يف الواقع صوبت عىل السياسية املرشوعة والدميقراطية وحقوق االنسان والحريات يف كل أنحاء العامل.  

الحكم عىل مريس باإلعدام، هو عقوبة إعدام موجهة لصناديق االقرتاع

أعزايئ الشباب،

إذا كان حكم اإلعدام اليوم يصدر عىل الرئيس املرصي محمد مريس، فهذا الحكم مبثابة إعدام لصناديق االنتخابات. 
وأنا اآلن أناشد االتحاد األورويب وزعامء العامل، أيها االتحاد األورويب، أيها الغرب، أليس حكم اإلعدام ممنوعا عندكم، 
تلتزمون  وملاذا  تتحركون،  ال  ملاذا  يطبقه؟  من  عقوبات ضد  عندكم، هل ستفرضون  ممنوع  اإلعدام  أن حكم  ومبا 
الصمت؟ هيا طبقوا عقوباتكم. لكنكم تطبقوها يف مكان آخر، عندما يتوافق األمر مع هواكم، ملاذا ال تطبقونها؟ 

طبقوها إذا. إنهم يجرون مفاوضات عىل بيع السالح. حيث يتساومون "ملن نبيع السالح الذي نصنعه؟".
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مل يؤد االنقالب يف مرص إىل انهيار الدميقراطية فيها وحدها، بل انهار معها كل العامل الذي عقد آماله عىل الدميقراطية. 
وكل قنبلة سقطت فوق األطفال الذين يلعبون عىل سواحل قطاع غزة، مل متزق األجساد الصغرية ألولئك األطفال 
فحسب، بل مزقت أيضا ضمري كل من أغمض عينيه عن رؤية ذلك. واألب الذي جعل من جسده درعا لحامية طفله 
البالغ من العمر 12 سنة من رصاص الجنود اإلرسائيليني، مل يدافع عن طفله فحسب، بل عن كل القيم التي تجعل 
منا برشا. يف الوقت الذي أصبحت فيه كل اإلمكانات والتكنولوجيا ووسائل النقل منترشة يف العامل، اكتسبت همومنا 
ومشاكلنا أيضا طابعا عامليا. وملواجهة ذلك، نحن ملزمون بأن نتخذ موقفا مشرتكا، وأن نتعاون يف حل مشاكلنا. وإن 
مل يأخذ تضامننا ضد املسائل طابعا عامليا، فسنتقاسم معا النهاية املرة. وها هي تركيا تكافح يف سبيل ذلك منذ 12 
عاما، ونبذل جهودا يف سبيل ذلك داخل بالدنا ودول جوارنا ويف كل املناطق واألقاليم األخرى، وقد اتخذنا من مبدأ 

"أحِي اإلنسان يك تحيا الدولة"  مرشدا لنا وللعامل. 

ووقفنا إىل جانب كل مظلوم ومضطهد دون النظر إىل مذهبه أو مرشبه أو لون برشته أو هويته العرقية، ووقفنا 
بحزم ضد كل طاغية وظامل. ومل نتنازل أبدا عن مبادئنا من أجل مكاسب آنية، ألننا نعتقد أن الحق سيظهر يف النهاية 

وسينترص الذين يثبتون عىل مواقفهم وال ينحنون وفقا التجاه الريح. 

أيها الشباب،

ما نريده ألنفسنا نريده لجرياننا يف أفريقيا والعامل الرتيك والبلقان وجنوب آسيا وكل األقاليم الشقيقة. فنحن نعمل 
بتجاربنا املمتدة آلالف السنني، من أجل تحقيق العيش بسالم وعدالة بني الحضارات والدول واملجتمعات يف هذه 

الجغرافية املركزية التاريخية.   

قبل يومني كنت يف ألبانيا حيث كنا نبني مسجدا رائعا يف مدينة تريانا. كان هذا املكان مصىل قبل 130 سنة، لكنه 
تهدم، واليوم نبني مكانه مسجدا أجمل، وإن شاء الله سنفتتحه بعد عامني بصالة الجمعة فيه. وانتقلت من هناك إىل 
قرية برييزا الفتتاح مسجد آخر كان قد بناه أجدادنا داخل قلعة برييزا، قبل أن يتهدم وتعيد وكالة التعاون والتنسيق 
الرتكية "تيكا"  بناءه من جديد. كانت لوحة تستحق املشاهدة حيث تسلق نحو 7000 - 7500 شخص من الشباب 
وكبار السن مسافة 9 كيلومرتات من جبل هناك. كان موقفا مليئا باملشاعر، وما عشناه خالل افتتاح املسجد كان ذا 
معنى. وكان الشباب قد أتوا من ثانوية أشقودرة لألمئة والخطباء، وتأثرنا باألناشيد واألغاين واألشعار التي ألقتها بناتنا. 

هل ميكن أن يقل األمل باملستقبل ونحن نشاهد هؤالء؟ كال، إن شاء الله سيستمر بتزايد. 

نقدم خدمات التعليم لثامنني ألف طالب من 160 بلدا مختلفا

أحبتي الشباب، أيها الضيوف الكرام، ضيوفنا الطلبة؛

األخوة  لتكاتف  الصورة   العامل. هذه  وثقافات وجامل  ألوان وديانات  رائعة تعكس جميع  لوحة  اآلن  أمامي  أرى 
أقاليم  )إحدى  اآلتشيواين  وبني  والتتاري،  والصومايل  والجورجي،  الغابوين  وبني  والبوسني،  األفغاين  بني  والصداقة 
إندونيسيا( واملقدوين، والهاييتي والرتكستاين، والهندي والباكستاين وبني الكونغي والكولومبي. وعملنا ملدة 12 عاما 
من أجل رسم هذه اللوحة. يف عام 2002،كنا نستقبل 10 آالف طالب من 50 بلدا، أما اليوم، رفعنا هذا الرقم إىل 
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80 ألف طالب من 160 بلدا مختلفا. ويدرس نحو 15 ألفا من هؤالء الطلبة، بدعم من املنح الرتكية أي باملنحة التي 
تقدمها حكومتنا. وكذلك يقدم وقف الديانة الرتيك منحا لنحو 1200 طالب من مختلف بلدان العامل، يدرسون يف 
ثانويات األمئة والخطباء. وإن شاء الله نستهدف رفع عدد الطالب األجانب يف تركيا إىل 250 ألف طالب بحلول عام 
2023. يف السابق كانت تركيا ترسل الطلبة إىل الخارج من أجل تلقي التعليم، أما اليوم فتستقبل الطالب من كافة 

أنحاء العامل لتلقي التعليم، وتشارك خرباتها التعليمية، لتميض يف طريقها نحو التحول إىل قاعدة علمية.  

وهنا أود أن أقدم لكم بعض النصائح، كرئيس جمهورية هذا البلد، وكشخص مارس العمل السيايس ملدة 40 عاما، 
ورمبا األهم كأب ألربعة أبناء. 

وابذلوا جهودكم يف  العليا.  أحالمكم ومثلكم  بشدة عىل  ذاته. حافظوا  يفقد  العليا  مثله  يفقد  تنسوا هذا: من  ال 
تحقيقها عرب تقطريها يف مصفاة العقل والتجارب والقيم القدمية.

تأملوا أبيات يونس إمره العالمة الذي أنبتته هذه األرض والذي كان يُعترب يف ذات الوقت منهال معرفيا عامليا، والحظوا 
كيف أنها تسلط الضوء عىل أيامنا منذ قرون، يقول إمره: "هلموا لنتعارف ونيرس األمر، ونُِحب ونَُحب، فالدنيا لن 

تدوم ألحد" .

أيها الشباب،

ال يوجد لسان أبلغ وأبقى من لسان العدالة والرحمة واملحبة. نحن نتكلم الرتكية وأنتم تتكلمون الفرنسية، العربية، 
األملانية أو اإلسبانية. لكن لغة العدل والحب والرحمة واحدة. أنتم أملنا وأمل ومستقبل البلدان التي أتيتم منها. 
فنحن نعمل بكل جهودنا إلنشاء جيل يقف عىل أرضية متينة وسليمة. ويف ذات الوقت، نشارك هذه املثل العليا مع 
الدول الشقيقة والصديقة لنا. ووجودكم هنا هو أوضح دليل عىل ذلك. صحيح أننا ننتمي ألعراق وثقافات وعقائد 
مختلفة، إال أن جميعنا برش يف النهاية، ونحن نحب املخلوق ألجل خالقه. أحبتي الشباب، ال فضل لعريب عىل أعجمي، 

وال ألبيض عىل أسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ليس ما يبعدنا عن بعضنا عرقنا أو ثقافتنا أو ديننا أو عقيدتنا، إمنا ما يبعدنا عن بعضنا هو األحكام املسبقة. وإن 
ما يخرج اإلنسان عن املحبة ويجعله عدوا ألخيه االنسان ويضيق عليه الدنيا هو الترصفات واملواقف الناجمة عن 
األحكام املسبقة املتبادلة واملعلومات الناقصة أو الخاطئة. وكام قال أحدهم: اإلنسان ليس ذئبا عىل أخيه اإلنسان، 
يبعدنا عن بعضنا هو عدم إحساسنا وفهمنا  العكس متاما، اإلنسان صديق اإلنسان وأخوه ورفيق دربه. وما  عىل 

الخاطئ، إننا نغذي هذه األحكام املسبقة بترصفاتنا. 

أنتظر منكم أن تنظروا إىل هذا البلد كوطنكم الثاين 

أيها الشباب، 

بالد األناضول هي مهد الحضارات، وقلب آسيا وأفريقيا وأوروبا ينبض هنا، فتاريخ هذه األرض قديم قدم اإلنسان، 
وتكاد أن تكون هذه األرض متحفا مفتوحا. وأنا متأكد بأنكم أنتم أيضا رأيتم وشعرتم بهذا اإلرث التاريخي القديم يف 
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األماكن التي ذهبتم إليها. وإذا كنتم مل تذهبوا بعد فال تتأخروا، وزوروا وشاهدوا املدن األخرى خالل مدة إقامتكم يف 
بلدنا، وتفسحوا كلام سنحت لكم الفرصة. ولن تجدوا يف األماكن التي تزورونها غري حسن الضيافة والرتحيب واالحرتام 

التي تعترب رسوم هذه األرض. وأنتم بإذن الله سوف تكونون سفراء لثقافتنا وجسورا للمحبة بني بلدانكم وتركيا. 

إخويت،

لقد خدعوا شباب هذا البلد لسنني طويلة، وغريوا من نهج عقيدة العبودية واأللوهية لدى شبابنا وشعبنا. وقاموا 
بتقسيم الشعب، وتفتيت األمة، وقالوا "إنه صوت قادم من بنسلفانيا"  )يف إشارة إىل فتح الله غولن(. وأنا أشاهد 

الشباب أمامي يعري أهميته ليشء واحد فقط، وهو أننا مل نكن عبادا إال لله. 

األخري  املكان  يكون  ألن  كرئيس جمهورية.  أيضا  عيل  محتوم  املوت  لكن  الجمهورية،  رئيس  هو  أردوغان  الطيب 
الذي نذهب إليه قرب عبارة 2 - 2٫5 مرت مربع؟ هل سيقول الشيخ أمام حجر املصىل عىل نية رئيس الجمهورية أو 
رئيس الوزراء أو امللياردير؟ كال، سيقول الشخص الفالين. يجب أن ندرك هذا أوال. يجب علينا أن نرشح للجميع نهج 

العبودية واأللوهية والربوبية. ويجب أال ينتظر أي شخص العبودية من شخص آخر مهام كان منصبه أو موقعه. 

نحن خدم لشعبنا فقط، وهذا ما ينبغي علينا القيام به. ويجب أال ننىس، أن "خري الناس من نفع الناس" ، هذا هو 
املبدأ. وأمتنى منكم أن تنظروا إىل هذا البلد كوطنكم الثاين. 

إخويت األعزاء، 

كام تعرفون نرفع إشارة رابعة. ماذا يوجد يف هذه اإلشارة؟ شعب واحد، فاألتراك واألكراد والعرب والالذ والرشكس 
والجورجيون والبوسنيون واأللبان والرومان وكل من يخطر ببالكم هم شعب واحد. 

ثانيا: علم واحد، فالعلم يصبح علام بالدماء التي عليه، واألرض تصبح وطنا إذا وجد من ميوت ألجلها. 

ثالثا: وطن واحد، فنحن لن نسمح بتقسيم وطننا، وإذا ما فكر أحدهم بالدخول يف هذه املؤامرة سيجدنا أمامه 
وسيشاهد عزميتنا. 

رابعا: دولة واحدة، قالوا دولة داخل دولة، ودولة موازية...لقد شاهدنا كيف اقتحم الشعب وثيقة السياسة الوطنية 
وأحبط املؤامرة. وتشاهدون كيف تخرج العصابات التي استولت عىل القضاء إىل امليدان. أستثني منهم الصادقني 
نعم دخلنا  أوكارهم. هل دخلنا؟  إىل  ندخل  بأننا سوف  قلت  قد  تذكروا كنت  انكشفوا.  اآلخرين  لكن  واملخلصني 

ومستمرون يف ذلك. 

إخويت، 

لنحب بعضنا البعض. ولتكن محبتنا يف الله.

الدوليني، عىل  الطالب  واتحاد جمعيات  تركيا  أقدم شكري مرة أخرى، إىل وقف شباب  أن  أود  ويف ختام حديثي، 
جمعهم لنا وإحيائهم حق األخوة بيننا.
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حفل تخرج الطالب الدوليني الرابع –  أنقرة يف 11 يونيو/ حزيران 2015

ال وجود لعار االستعامر يف تاريخنا

أيها الضيوف الكرام، منتسبي رئاسة أتراك الخارج ومجتمعات ذوي القرىب، أحبتي الطلبة، السيدات والسادة، أحييكم 
من أعامق قلبي باملحبة واالحرتام. 

أهنئ جميع طالبنا الذين يتخرجون هذا العام من جامعاتهم الرتكية التي يتلقون التعليم فيها. وسيصل عدد الطالب 
الدوليني الذين يتخرجون من الجامعات الرتكية، مع 4 آالف طالب يتخرجون هذا العام، إىل 60 ألف طالب. 

قبل قليل مازحت جميل ) طالب من أوغندا، تم عرض قصة رحلته إىل تركيا عرب فيلم وثائقي ( وقلت له بـ "أين كنت 
أتوقع أن أراك مثل اليوم الذي أتيت فيه من أوغندا، لكني أراك اليوم بشكل مختلف متاما" . سألته كم عدد إخوتك، 

فقال "7 إخوة" ؛ ثالث إناث وأربعة ذكور. 

وأقدم شكري وامتناين للذين مهدوا هذا الطريق له. لنعيش فخر تقديم مثل هذه الخدمة يف بالدنا وإن كانت بشكل 
قليل. وأعرب عن سعاديت أيضا لذلك. ألننا أحفاد حملوا إرث أولئك األجداد، وإن شاء الله سنستمر عىل هذا النحو. 
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وحني نفكر بأنه الزال هناك 70 ألف طالب دويل يتلقون التعليم يف بالدنا، نشاهد أن تركيا تتحول إىل عالمة عاملية 

يف هذا املجال.

قبل قليل قال السيد قدرت بـ "أن علينا قبول املزيد من الطالب" ، وأنا طبعا أشاركه الرأي. ال تنسوا أن املال يكرث بالزكاة 

والصدقة والعطاء. وأنا أرى مثل هذه الخدمات من نفس املنظور، حيث أن الربكة ستزداد كلام زدنا من التعليم.

كانت تركيا أقل دول العامل يف تقديم املساعدات للدول األقل منوا قبل 12 عاما، مببلغ 45 مليون دوالر أمرييك يف العام 

الواحد، وإذا كانت تقدم اليوم، مبلغ 4٫5 مليار دوالر، فهذا يعني أن املساعدات زادت ونحن نرى أن ميزانيتنا مل تقل 

بل ازدادت وأنا أنظر إىل ذلك من هذا املنظور.

وأهنئ إخويت الذين يتخرجون من الجامعات الرتكية، ويسعون إىل تقديم الخدمات يف بلدانهم البالغ عددها 160 

بلدا مختلفا.

إخوتنا الذين تلقوا التعليم هنا هم سفراء فخريون لنا

أمتنى النجاح إلخويت الطلبة والشباب الذين ال زالوا يواصلون تعليمهم. وأود أن أعرب للطالب املتخرجني واملستمرين 

يف الدراسة عن هذا بكل صدق: نحن كرتكيا لن ننساكم أبدا، وأنتم أيضا ال تنسونا. وسنبذل كل جهد من أجل الحفاظ 

دامئا عىل عالقة األخوة التي بيننا. وأعترب كل أخ درس يف تركيا وعاد إىل بلده سفريا فخريا لهذا الشعب وهذا البلد. 

ويف ذات الوقت، أعد كل أخ طالب هنا سفريا فخريا لشعبه وبلده يف تركيا. 

مستقبل  ورؤية  املتبادلة  واملحبة  واالحرتام  التعاون  يتمحور حول  أنه  أؤمن  الذي  الكبري  التفاعل  هذا  أن  وأعتقد 

مشرتك، سيكون وسيلة خري بالنسبة لبلداننا ومجتمعاتنا، وسيفيض إىل نتائج أفضل. 

أصدقايئ األعزاء،

واالقتصاد  والثقافة  التاريخ  إطار  معا يف  التحرك  العامل،  بقاع  املجتمعات يف كل  كافة  يفرض عىل  العوملة  واقع  إن 

والقيم االجتامعية والسياسية املشرتكة. فقدر أفريقيا الوسطى وجنوب آسيا ليس منفصال عن قدر تركيا مهام بعدت 

جغرافيا  تعترب  كلها  والقوقاز  أفريقيا  وشامل  والبلقان  األوسط  والرشق  الوسطى  وآسيا  وامتدت.  بينهم  املسافات 

واحدة، إذ كنا نتشارك معهم حتى األمس القريب التاريخ والقيم الحضارية ذاتها. ورمبا مجتمعنا هو املجتمع الوحيد 

الرئييس  واملحور  السنني.  ملئات  العامل  دولة يف  وأقوى  امتالكه ألكرب  رغم  االستعامر،  عار  تاريخه  يوجد يف  ال  الذي 

لسياستنا الخارجية اليوم، قائم عىل نهج مد يد العون واملساعدة لكل مظلوم ومضطهد يف كل أرجاء العامل. ومثلام 

مددنا يد العون بإخالص يف املايض إىل إخوتنا الذين كانون يعانون املحن يف البلقان والقوقاز، نتحرك اليوم من نفس 

النهج يف سوريا والعراق وفلسطني. فنحن كبلد وشعب، ال نفرق أبدا بني الناس عىل أساس لون برشتهم أو املكان 

الذي يعيشون فيه أو اللغة التي يتحدثون بها. ألننا شعب نؤمن من صميم قلبنا مببدأ "حّب املخلوق ألجل خالقه" . 

وأعتقد أن أكرب شاهد عىل هذا، هو الـ 60 ألف طالب متخرج ومنترش يف 160 بلدا، وإخوتنا الذين يتلقون الخدمات 

يف مؤسساتنا التي تنشط يف كافة أنحاء العامل.  
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أصدقايئ األعزاء، أحبتي الطلبة، 

هذه األرض التي احتضنت أقدم املؤسسات التعليمية يف العامل، تسعى لتويل املهمة نفسها من جديد. وخالل السنوات 

الـ 12 املاضية، حققنا خطوات مهمة يف هذا املجال عرب رفع عدد جامعاتنا من 76 إىل 193 جامعة، ووصل عدد 

مقاعدنا الدراسية إىل 800 ألف مقعد، وازدادت إمكانياتنا يف املنح الدراسية واإليواء. 

وكام ذكرت آنفا، أن إحدى أهم الخطوات التي اتخذناها يف هذا اإلطار، هي مرشوع ِمَنح تركيا. حيث قمنا بتوحيد 

املنح التي كانت تقدمها مؤسسات مختلفة يف السابق تحت اسم منح تركيا اعتبارا من 2012، خالل فرتة رئاستي 

للوزراء. وحقق هذا املرشوع - بحمد الله - نجاحا باهرا خالل مدة وجيزة، إذ ارتفع عدد املراجعات من 8 آالف 

مراجعة من 5-6 دول، إىل نحو 100 ألف مراجعة من 182 بلدا يف الوقت الحايل.  

وصل عدد الطالب الدوليني إىل 70 ألف طالب

بإمكاناتهم  القادمني  األجانب  الطالب  عدد  تركيا، ساهمت يف مضاعفة  منح  إطار  املبذولة يف  التعريف  إن جهود 

الخاصة إىل تركيا. وبذلك ارتفع عدد الطالب الدوليني يف تركيا خالل الـ 3 سنوات، من 24 ألفا إىل 70 ألف طالب، 

بينهم 15 ألف طالب يدرسون عن طريق املنحة. وتم اختيار الطالب عرب مقابالت، أجريت يف 100 مركز مختلف 

حول العامل، بشكل يتناسب مع أهداف املرشوع. 

وتوجد العديد من الحكايات والقصص املثرية جدا للطالب الذين يتلقون التعليم يف بالدنا ضمن إطار برنامج منح 

تركيا. وقصة جميل األوغندي الذي شاهدنا فيلمه قبل قليل، إحدى هذه القصص. جميل الذي شاهد إعالنا معلقا 

عىل حائط السفارة الرتكية، تقدم بطلب عرب اإلنرتنت، ثم عاد إىل قريته. وشاهدنا كيف أىت من قريته إىل سفارتنا، هذا 

ليس رضبا يف الخيال، إمنا أمر وقع. ذهب جميل مشيا من قريته إىل املدينة لعدة مرات، يك يفتح بريده اإللكرتوين 

الشخيص ويرى إن متت املوافقة عىل طلبه أم ال. واليوم ولله الحمد يواصل جميل تعليمه يف جامعة أرجيس. 

قصة ثانية من كولومبيا، إذ تقدم طالب من إحدى قرى كولومبيا بطلب إىل املنح الرتكية وفاز بحق املقابلة، لكنه مل 

يجد أجرة الطريق إىل العاصمة بوغوتا ليحرض املقابلة. وذهب الطالب إىل العاصمة بفضل أهايل القرية ومساعدة 

سفارتنا. واليوم يتلقى التعليم يف إطار برنامج منح تركيا. 

قصة أخرى من إندونيسيا، حني نسأل كيف كانت رحلة الطالب الذين ذهبوا إىل املقابلة يف العاصمة اإلندونيسية 

جاكارتا، يتضح لنا أنها استغرقت 3-4 أيام للوصول إىل مكان املقابلة. وكام هو معروف، فإن متوسط العمر يف أغلب 

مناطق أفريقيا بني 40-45 سنة، لذلك فإن غالبية الطالب القادمني من هذه املناطق أيتام. فمنح تركيا ال تتيح إمكانية 

التعلم فحسب، بل تأخذ بيد هؤالء األيتام أيضا. 

ويوجد العديد من إخوتنا الذين أمتوا تعليمهم عرب منح تركيا، يشغلون منصب وزير أو مناصب عليا يف بلدانهم، أو 

رجال أعامل أو أكادمييني أو إداريني. وحني نزور هذه البلدان نلتقي بهم ونشعر بالسعادة لذلك. وأنا شخصيا عشت 

هذه التجربة. 
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وأهنئ كل أصدقايئ الذين يبذلون جهودهم يف تقديم هذه الخدمات. وكام قدمت كل أشكال الدعم واملساعدة ألصدقايئ، 

فيام يتعلق مبواصلة هذه الخدمات بشكل يليق بعقيدتنا وثقافتنا وتاريخنا، سأواصل بعد اآلن أيضا تقديم هذا الدعم.

االستعباد مستمر يف هذا العرص وإن تغري شكله

أيها الضيوف األعزاء،

املجتمعات  ولجميع  ملواطنيها  الدرب  أضاءت  أمل جديدة  بارقة  أن  يعني  وقوتها،  نهضتها  وازدياد  تركيا  تقدم  إن 

الصديقة والشقيقة. وإن نهج تقييم املناطق من منطق الغنى باملوارد الطبيعية والتجارة واألهمية االسرتاتيجية فقط، 

ألحق رضرا كبريا باإلنسانية. ولألسف ال يزال االستعباد واالستعامر مستمرا بنفس املنطق يف يومنا أيضا، عرب تغيري 

حلته. وال ميكن االستمرار لنظام يسمح للغرب بهدر كميات غذاء، تكفي للقضاء عىل املجاعة يف أفريقيا. وال ميكننا 

قبول نظام يستخرج األسامك من بحرية فكتوريا يف أفريقيا الوسطى ويرسلها إىل الغرب بالحاويات ويستكرث عظامها 

عىل سكان املنطقة. والنظام الذي يسمح بأن يعيش سكان منطقة يف فقر وبؤس، وأرضهم تعوم عىل النفط والذهب 

واألملاس واملعادن الثمينة األخرى، ال ميكن أن نعتربه عادال. 

ال ميكن لعامل أن ينعم باالستقرار، سن التقاعد يف نصف بلدانه 70 عاما، ومتوسط عمر اإلنسان يف الجزء اآلخر ال يصل 

إىل نصف هذا الرقم. وعند نظرنا من القمر، إذا كانت هناك مناطق مشعة بالنور ومناطق أخرى غارقة يف الظالم، 

فهذا يعني أن هناك مشكلة. وهذا النظام الذي يعمل من أجل أن يعيش مليون شخص فقط برفاهية ونعيم من 

أصل 6 مليارات إنسان، محكوم عليه بالتوقف واالنهيار، عاجال أم آجال. 

وتقع عىل عاتق تركيا مسؤولية تاريخية يف هذه املسألة، ليس ألنها عىل الطريق بني الغرب بالرشق فحسب، بل ألنها 

صلة وصل بني الرشق والغرب من جميع النواحي. لذا نقول أن "العامل أكرب من خمسة" . ويجب عىل املؤسسات التي 

ينبغي أن يكون لها دور ريادي فيام يخص منع وقوع الظلم والجور يف العامل، أن تصلح نفسها أوال، ويف مقدمتها 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. واملنظامت التي بنيت عىل اإلجحاف، ال ميكن تصور أنها تقدم خدمات من أجل 

تحقيق العدل يف العامل. مع األسف أن الغرب الذي يقصف العرب والرتكامن يف بلدة تل أبيض السورية عىل حدودنا، 

يضع منظامت "PYD"  ويب كا كا"  اإلرهابيتني يف البلدة بدال منهم، فهل ميكننا النظر إىل هذا بإيجابية؟ وكيف لنا 

أن ننظر لهذا الغرب عىل أنه صادق؟ 

وهذا السيد نعامن قورتوملوش كان يف املنطقة باألمس. نحن مل نرتك نحو 15 ألف إنسان فروا من هناك ولجؤوا إلينا 

يف البحر األبيض املتوسط أو بحر ايجة، وفتحنا أحضاننا لهم واستقبلناهم يف بالدنا. لكننا نشاهد الغرب يجرب الناس 

عىل الغرق يف البحر األبيض املتوسط وبحر ايجة، لكننا لن نسمح بذلك. 

نحن يف خدمة املظلومني يف كل أنحاء العامل 

إننا نقوم مبا متليه علينا املسؤولية التي حملتها الجغرافيا والتاريخ، وسوف نستمر بذلك. ونحن يف خدمة اإلنسانية يف 

كل بقعة من العامل عرب رئاسة أتراك الخارج ومجتمعات ذوي القرىب، ووكالة التعاون والتنسيق الرتكية "تيكا" ، ومراكز 
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يونس إمره الثقافية، وإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية "آفاد" ، وجمعية الهالل األحمر ومؤسسات املجتمع املدين. 
وسنستمر ببذل الجهود للوصول إىل كل دمعة تزرف، وكل صوت طفل يبيك، وكل صوت يعلو طلبا للنجدة، وكل قلب 
أحس بالحزن. وسنواصل مد يد العون لكل مظلوم، بدءا من مسلمي أراكان، وصوال إىل إيزيدي العراق، دون النظر 
إىل أي معيار آخر. وعرب اإللهام الذي أخذناه من يونس إمره، وكام قال موالنا جالل الدين الرومي؛ سنثبت قدمنا عىل 
هذا البلد، ونواصل الدوران حول األرض. لذلك ظهرت مكتسبات مهمة جدا، وخالل املرحلة املقبلة، سنواصل العمل 

سويا من أجل نقل هذه التجارب إىل األمام أكرث، وتحقيق املزيد من العطاء يف الجهود املبذولة. 

أصدقايئ األعزاء،

خالل السنوات الـ 12 املاضية، قطعنا مسافة مهمة يف كل املجاالت بدءا من البنى التحتية، مرورا باإلصالح الدميقراطي، 
ووصوال إىل العالقات الدولية، ونحن ملزمون يف الحفاظ عىل هذه املكتسبات. باألمس أُعلنت بيانات النمو. وحققت 
تركيا منوا مبعدل 2٫3% خالل الربع األول من عام 2015، لتحل يف املركز الـ 14 عىل مستوى العامل. ويجب الحفاظ عىل 

جو الثقة وعىل هذا النمو املستمر يف تركيا، منذ 22 ربعا دون انقطاع. 

التي نتوىل رئاستها الدورية، والتي سنستضيفها يف  ونحن مضطرون للمشاركة يف اجتامع قمة مجموعة العرشين، 
مدينة أنطاليا، نوفمرب/ ترشين الثاين، بشكل تخطينا فيه حالة الغموض.

إن أهداف رؤية 2023، ليست أهداف حزب معني، بل هي أهداف تركيا. ويجب أن نستمر يف امليض قدما باتجاه 
تحقيق هذه األهداف دون السامح ألدىن تأخري أو انقطاع. والذين تركوا تركيا دون قيادة وحكومة وانصاعوا لغرورهم، 
ال ميكن لهم أن يقدموا تربيرا للشعب والتاريخ. لذا يجب عىل الجميع ترك الغرور والعمل الفوري عىل تشكيل حكومة 

يف بالدنا ضمن إطار الدستور والقوانني، ويجب أن تجري هذه العملية من مبدأ استمرارية الدولة كأمر جوهري. 

مليار دوالر، ونجح يف تخفيض  إىل 160  قيمة صادراته  مليار دوالر، ورفع  إىل 800  القومي  كبلد رفع دخله  نحن 
معدالت الفوائد والبطالة إىل أرقام أحادية، ال ميكننا أبدا تحمل الرجوع إىل الوراء ولو خطوة واحدة. ولن نسمح ألي 
تطور تشهده الحياة السياسية تحديدا أن يصل إىل مستوى ميكن أن يهدد هذه املكتسبات. وهذه مسؤولية تقع 
عىل عاتق كل فرد من 78 مليونا من مواطنينا. وال يحق أبدا ألي شخص مهام كان انتامؤه السيايس، أن يقول "أنا "، 

جميعنا مضطرون ألن نقول "نحن".

يجب عىل األحزاب السياسية أن يقرؤوا نتائج انتخابات السابع من يونيو/ حزيران جيدا

يقع عىل عاتقي أنا شخصيا كأول رئيس جمهورية منتخب عرب االقرتاع املبارش، مسؤولية أكرب يف هذا الخصوص، وأنا 
أعي وأدرك ذلك. ويف هذا اإلطار، فإن انتخابات السابع من يونيو التي أجريت األحد املايض، فتحت باب مرحلة 
جديدة يف تركيا. وبناء عليه، وجهت دعوة إىل أكرب أعضاء الربملان سنا، السيد دنيز بايكال، واجتمعت به. وشاركته 
أيضا، بأين سأقوم مبا ينبغي عيل، يك تستمر املرحلة برسعة ودون انقطاع. ألن لدينا استثامرات مستمرة، ويجب أال 
تتأخر هذه االستثامرات. وهذه االستثامرات ملك للشعب والوطن، وأي تأخري سيعرض الشعب والبلد للخسائر. لذلك 

أبلغته برضورة مساعدتنا انطالقا من مبدأ استمرارية الدولة كأمر جوهري. 
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أمتنى مرة أخرى بأن تكون انتخابات السابع من يونيو/ حزيران بادرة خري لبلدنا وشعبنا. وأتقدم بالشكر لجميع 
مواطنينا الذي توجهوا إىل صناديق االقرتاع من أجل إظهار إرادتهم واإلدالء بأصواتهم. ونسبة املشاركة يف االنتخابات، 
التي تخطت 86 %، تحمل أهمية من ناحية إظهار املستوى الدميقراطي الذي وصلت إليه تركيا. أيُّ بلد من البلدان 
التي تتباهى بالدميقراطية توجد فيها هذه النسبة من املشاركة؟ وأود أن أقدم شكري إىل كل مواطن مغرتب قطع 

آالف الكيلومرتات ليديل بصوته يف قنصلياتنا ومعابرنا الحدودية. 

النتيجة املعلنة هي إرادة الشعب، ويجب عىل الجميع احرتام إرادة الشعب. ونتائج االنتخابات تظهر أن الشعب 
رسم خارطة سياسية ال تسمح بتويل حزب واحد السلطة يف البالد. وأمتنى أن تقرأ كل األحزاب السياسية هذه الخارطة 
السياسة بشكل صحيح. وهذه الخارطة السياسية التي ال تتيح إمكانية تويل حزب واحد للسلطة، ال تعني أبدا أن 
تبقى تركيا دون حكومة. وإن أهم سمة للدميقراطية أنها تبقي الباب مفتوحا إليجاد سبل للحل يف مثل هذه الحاالت.

أدعو جميع األحزاب ليكونوا عىل قدر املسؤولية

كانت تركيا أمام خارطة لكنها أصبحت أمام خارطة مختلفة منذ االثنني. وأنا أدعو جميع األحزاب للتفكري بهدوء 
لتخطي هذه املرحلة بشكل صحيح وبأقل نسبة خسائر ممكنة، وتحمل املسؤولية من أجل مستقبل البالد. ويجب 
أال يشعر أحد بأي ريبة، من أين سأقوم بواجبايت بالكامل كرئيس للجمهورية، يف إطار املسؤوليات التي ميليها عيل 
الدستور. فأنا عىل دراية تامة باملصاعب واألمثان الباهظة التي دفعتها تركيا خالل فرتات عدم االستقرار التي مرت 
بها يف السابق. وأقوم ببذل كل جهد فيام يتعلق بتجاوز املرحلة الحالية دون املساس مبكتسبات تركيا، وسوف أستمر 

بذلك. 

أعتقد أن األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان ستفضل الحل عىل األزمة، ضمن إطار الحدود التي رسمها الدستور 
والقوانني. وإن شاء الله سيخيب ظن كل األطراف التي علقت آمالها عىل دخول تركيا يف مرحلة الفوىض واألزمات 

مرة أخرى.  

وأنا ملزم بأن أعرب لكم، عن قبح املقاالت والكتابات التي تنرش يف اإلعالم الغريب بشكل خاص، وتستهدف شخيص 
بعداونية بعيدا عن الواقع. إذ ال ميكن فهم هذا التعصب. وأود أن أعرب لكم، أن هذا التعصب يعني شيئا واحدا؛ 

وهو أننا يف الطريق الصحيح ولله الحمد، وكنت سأشك يف نفيس لو انهالت عيل إطراءاتهم ومديحهم. 

وبهذه األفكار، أمتنى مرة أخرى، للمتخرجني من الطالب الدوليني هذا العام، التوفيق والنجاح يف حياتهم الجديدة. 

وأرجو منهم أن يوصلوا سالمي وأشواقي الحارة إىل بلدانهم ومجتمعاتهم. يجب أن يعوا هذا؛ أبواب تركيا مفتوحة 
لهم دامئا ، وأمتنى أن يواصلوا عالقاتنا الثنائية والتعاون املتبادل بيننا. 

وأقدم لكم احرتامي ومحبتي وأستودعكم الله. 
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اجتامع املؤمتر العام الـ 22 ملجلس املصدرين األتراك –إسطنبول يف 21 يونيو/ حزيران 2015

 املصدرون األتراك سيلعبون الدور 

األهم يف طريق بناء "تركيا الجديدة"

ممثيل عامل األعامل األعزاء، السيدات والسادة، أحييكم بأحر مشاعري القلبية، وأمتنى أن يكون املؤمتر العام ملجلس 
املصدرين األتراك يف دورته الـ 22، فاتحة خري عىل بلدنا وشعبنا واقتصادنا. 

وأهنئ السادة رجال األعامل واملؤسسات الذين استحقوا جوائز أبطال التصدير. 

ويستحق مجلس املصدرين األتراك ورئيسه وأعضاؤه وجميع املنتسبني إليها، كل تقدير واحرتام، عىل بذلهم كافة 
الجهود الزدهاد بالدنا وتحقيق التنمية والرخاء فيها. وبدوري أود باسم الشعب الرتيك أن أقدم الشكر لهم فردا فردا. 
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إخويت األعزاء،

أنتم كرجال أعامل أعضاء يف مجلس املصدرين األتراك، أوثق شهودنا عىل مسريتنا النضالية طيلة 12 عاما. وأجرينا 
معا مئات الرحالت، وجلنا العامل تقريبا. ويف كل مكان ذهبنا إليه، رشحنا فيه قدرات وقوة وإمكانيات تركيا. وتحدثنا 
عن مشاكل اإلخوة املصدرين عىل أعىل املستويات، وطالبنا بإيجاد حلول، وتابعنا الوعود املمنوحة. وأسسنا وزارة 
متخصصة ملتابعة هذا املوضوع بالذات. وبذلنا جهودنا لتوظيف أصدقائنا الذين يدركون مشاكلكم جيدا ويتحدثون 
معكم بنفس اللغة. ويف كل شهر، كنا ننتظر يف هذه الوزارة بفارغ الصرب بيانات التصدير للشهر الذي قبله. وفرحنا 
للبيانات التي فاقت التوقعات، وعند بقاء البيانات تحت التوقعات، كنا نبحث عن األسباب واتخذنا التدابري الالزمة. 

واعتربنا مشاكل املصدرين مشاكلنا، وتابعناها عىل هذا األساس. 

رفعنا مستوى الصادرات من 36 مليار، إىل 158 مليار دوالر

بهذه الجهود الحثيثة، رفعنا صادرات بالدنا من36 مليار، إىل 158 مليار دوالر، خالل السنوات الـ 12 املاضية. وطبعا 
الجزء األكرب من حصة هذا النجاح يعود لكم أنتم كرجال أعامل ومصدرين. ألنكم صمدتم أمام التحديات، وواصلتم 
هذه الرحلة دون توقف، بهمتكم العالية وشجاعتكم وذكائكم، من خالل إيجادكم باستمرار لسبل وطرق وأسواق 
أفريقيا وآسيا. وطرحتم بدائل جديدة حول أي منتج واجه  جديدة. وحني واجهتم مشكلة يف أوروبا، تحولتم إىل 
مشكلة. وتفعيلكم لهذه البدائل، أتاح لنا فرصة ردم الفجوة الناجمة عنها. ومهام بلغ ارتفاع الجبال التي اعرتضتكم، 
الصادارات،  وأضحت سفينة  أعياد.  إىل  بالدنا  األجواء يف  وبنجاحاتكم حولتم  جانبية الجتيازها.  فقد وجدتم طرقا 
سفينة أمريال بفضل النمو الذي حققناه خالل السنوات الـ 12 املاضية. وإن شاء الله ستكون صادراتنا ومصدرونا، 

سفينة أمريال أيضا،ألهداف رؤية 2023. 

الظروف  أكرب عن  ناجم بشكل  العام،  األول من هذا  الربع  الذي شهدته صادراتنا خالل  االنكامش  أن  نعلم  نحن 
الدولية. وإذا قارنا االنكامش يف التجارة الدولية الذي تسببت به األزمة االقتصادية العاملية، نجد بأن وضعنا جيد أيضا. 

فحصة بالدنا من الصادرات العاملية تستمر باالرتفاع. وأنا عىل يقني بأن هذا االنكامش الحاصل مؤقت. 

وأعتقد أن أرقام صادراتنا ستصل إىل األرقام املرجوة، بجهود حثيثة من قبل مصدرينا من جهة، ودعم الدولة من 
جهة أخرى. وحققت تركيا بصادراتها ومنوها وسياحتها وصناعتها، أداء تخطت فيه التوقعات والتقديرات أكرث من 
مرة. وآمل أن نحقق تطورا مامثال، ومفاجأة مامثلة لشعبنا والعامل خالل الشهور املقبلة. وأنا أثق مبصدرينا يف هذا 
املوضوع. فاملصدرون الذين ساهموا ولعبوا دورا محوريا يف وصول تركيا إىل ما هي عليه اليوم، سيكون لهم دور 

رئييس أيضا عىل درب بناء "تركيا الجديدة". 

يف الحقيقة هناك منوذج ملموس أمامنا يف هذا املوضوع. حيث تأثرت بالدنا مع دول العامل باألزمة االقتصادية يف 
2008، وكنت قد قلت حينها، أن بالدنا ستتجاوز األزمة دون تأثري. وتعرضت النتقاد وقتها. لكني قلت ذلك ألين عىل 
انخفضت  التي  وبالتايل عادت صادراتنا  بالعمل.  واجتهاد شعبنا  أعاملنا  تركيا وعزمية وهمة رجال  بإمكانات  ثقة، 
بنسبة 22٫6% عام 2009، إىل االرتفاع عام 2010، حيث ارتفعت بنسبة 11٫5%، ونسبة 18٫5% عام 2011، وعاد النمو 
االقتصادي الذي تقلص بنسبة 4٫8% عام 2009، إىل االرتفاع عام 2010، إذ حقق اقتصادنا منوا بنسبة 9٫2%، وبنسبة 

8٫8% عام 2011.
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يجب أن تكون تركيا قوية وسط طوق النار الذي يحيط بها

أود أن ألفت انتباهكم إىل العالقة الوثيقة بني االستقرار السيايس والنمو يف تركيا. إذ يف الفرتات التي حصل فيها زعيم 
سيايس مهام كانت انتامءاته عىل دعم قوي من الشعب، حققت تركيا أعىل نسب منو باستمرار خالل عهده. انظروا 
إىل عهد الرئيس املرحوم عدنان مندريس، وإىل الفرتة األوىل من زمن الرئيس املرحوم سليامن دمريال، وكذلك إىل عهد 
الرئيس املرحوم طورغوت أوزال. جميع هذه الفرتات تؤكد هذا الواقع. لذا تحظى فرتات حكومات الحزب الواحد يف 
بالدنا مبكانة وأهمية خاصة. كام أننا حققنا نجاحات تاريخية يف تركيا خالل عهد رئاستي للوزراء ألكرث من 12 عاما. 
أما اليوم فنواجه وضعا مختلفا، بسبب التطورات االقتصادية العاملية من جهة، والتطورات السياسية التي تشهدها 
بالدنا من جهة أخرى. وأنا عىل ثقة تامة، بأننا سنشهد تطورات إيجابية يف امللفني املذكورين، خالل فرتة وجيزة، ونصل 

من جديد إىل املستوى املطلوب يف أداء الصادرات والنمو االقتصادي. 

هذا البلد لن يتحمل التوقف فكيف بالرتاجع. يجب أال يلحق أي رضر برتكيا التي يحيط بها طوق من النار، لتصبح 
قوية ومتد يد املساعدة إىل أشقائها. لذا نحن مضطرون عىل تخطي مرحلة ما بعد االنتخابات برسعة، وتحويل وجهة 

تركيا نحو املستقبل مرة أخرى. 

إخويت األعزاء،

أظهرت نتائج انتخابات السابع من يونيو/ حزيران، عدم إتاحة إمكانية االستمرار يف فرتة حكومات الحزب الواحد، 
التي تواصلت ملدة 12 عاما دون انقطاع. وال مفر من إدارة تركيا من قبل حكومة ائتالفية يف ظل الظروف الحالية. 
وخالل هذه الفرتة التي ميثل الربملان فيها بأربع أحزاب سياسية، نتمنى أن تتشكل الحكومة الجديدة بأرسع وقت 

ممكن.

وكام يف االنتخابات السابقة، واجه اقتصادنا امتحانا صعبا يف هذه االنتخابات أيضا. والحقيقة أننا خضنا امتحانات 
عديدة خالل السنوات الـ 12 املاضية. وكانت كل فرتة من هذه الفرتات الحرجة، تحمل القدرة عىل أن تكون لها 
عواقب خطرية جدا من الناحية االقتصادية، وحتى أننا شهدنا حوادث كثرية تستهدف اقتصادنا بشكل مبارش. والحمد 
لله تخطينا معكم ومع شعبنا كل هذه التحديات. واليوم أيضا، أرى أن هناك من يعيش بقلق عميق فيام يخص جو 
االستقرار والثقة، الذي حافظنا عليه بعناية خالل 5٫12 عاما. قبل كل يشء، أود أن أعرب مرة أخرى، بأن الخارطة 
السياسية التي نجمت عن نتائج االنتخابات هي خيار للشعب، ونحن جميعا ملزمون باحرتامها، وطاملا اختار شعبنا 

هذه الخارطة، فيقع عىل عاتقنا يف هذه الظروف، القيام مبا ينبغي من أجل بالدنا وشعبنا، وعىل أكمل وجه.

يجب تشكيل الحكومة االئتالفية بأرسع وقت ممكن

نعلم أن الربملان سيجتمع يوم الثالثاء، وسيؤدي النواب املنتخبون اليمني الدستوري. وسيبدأ انتخاب رئيس وديوان 
رئاسة الربملان يف 28 يونيو/ حزيران. ويجب أن يكتمل هذا االنتخاب خالل خمسة أيام كحد أقىص. وكام تعلمون أن 
الدستور يتيح لرئيس الجمهورية إمكانية اتخاذ قرار بتجديد االنتخابات يف حال مل تتشكل الحكومة خالل مدة 45 
يوم من تاريخ انتخاب رئيس وديوان رئاسة الربملان. وهذا يعني أن العملية ستمتد حتى منتصف شهر أغسطس/ آب، 
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وأعتقد أن تركيا ال ميكنها تحمل ضياع كل هذا الوقت، لذا أمتنى أن تتشكل الحكومة االئتالفية بأرسع وقت ممكن، 

ويجب أال ينصاع أحد لغروره. وإذا انصاعوا لغرورهم، فإن هذه الفرتة ستمتد وتطول. وإذا مل يتمكن السياسيون 

من حل هذه املسألة، فإن املرجع الوحيد لحلها هو الشعب، وحينها، سأقوم كرئيس للجمهورية مبا يقع عىل عاتقي. 

ويبدو أن اقتصادنا يف الوقت الراهن قد تقبل نتائج االنتخابات وأعد نفسه لحكومة ائتالفية. والحقيقة أنا عىل ثقة 

تامة، بأن ديناميكية اقتصادنا متتلك القدرة عىل التحمل يف حال طالت مدة تشكيل الحكومة أو مل تتشكل. لكن 

يجب عىل أحزابنا ورؤسائها أن يتحركوا بوعي املسؤوليات التي تقع عىل عاتقهم، قبل نفاذ صرب بالدنا وشعبنا وصرب 

اقتصادنا عىل وجه الخصوص.

وميكن لحكومة ائتالفية تشكلت يف إطار اللغة والهدف والفكر املشرتك، أن تعيد بناء جو االستقرار والثقة يف تركيا. 

التقارب  ال  االختالف  نقاط  عىل  ركزوا  حال  يف  سيحاسبهم  الشعب  أن  يعوا  أن  والسياسيني  األحزاب  عىل  ويجب 

التي  السياسية  الخارطة  أن يستغل وضعه عىل  االنتخابات( بغري حق. وال يحق ألحد  الهزمية )يف  لتقبل  ورفضهم 

أظهرتها نتائج االنتخابات، من أجل إقفال النظام، بدل تحمل املسؤوليات تجاه الشعب. ووبال دفع تركيا إىل وضع 

بلد غري قادر عىل تشكيل حكومته كبري جدا. وأنا كرئيس جمهورية، سأحث يف هذه املرحلة، عىل تشكيل حكومة 

جديدة بأرسع وقت ممكن، مبا يتناسب مع تطلعات وأمنيات شعبنا. 

ودعوين أقول هذا أيضا: هناك من يخرج بني الفينة واألخرى، ويرصح بأن "عىل رئيس الجمهورية أن ينسحب إىل 

املكان الذي رسمه له الدستور" . أنا أعي جيدا مكاين يف الدستور. فلقد قضيت حيايت السياسية املمتدة لـ 40 سنة، 

وفقا للدستور، وقمت بكل ما ميليه عيل الدستور يف كل منصب توليته. واليوم، أعلم أيضا كيف أستخدم صالحيايت 

كرئيس للجمهورية وفقا للدستور، ولست بحاجة إىل تعليامت من أحد حول ذلك. 

وأنتظر من منظامت املجتمع املدين وعامل األعامل، أن يلعبوا دورا أكرث فعالية وأكرث تشجيعا يف هذا الخصوص. وأمتنى 

أن يتحقق ما هو خري لبالدنا. 

أنقفنا 6 مليارات دوالر عىل إخوتنا السوريني حتى اليوم

أصدقايئ األعزاء،

نحن اآلن يف شهر رمضان املبارك، وأمتنى من الله أن يتقبل صيامنا وعباداتنا. ويجب علينا أن نستغل هذا الشهر 

املبارك جيدا ، ففيه تفتح أبواب الرحمة منذ يومه األول وحتى آخر يوم فيه.

الصوم يعني الصرب واإلحسان والعدل. وهناك الكثري من البشارات فيام يخص الحسنات واملساعدات واإلنفاق الذي 

يتم خالل هذا الشهر. وأنتظر أن يصيبكم أكرب نصيب من هذه البشارات. ومهام توسعت مظلة املساعدات اإلنسانية 

واالجتامعية التي تقدمها دولتنا، فستبقى مساعداتكم تحتل مكانة خاصة. ويجب أن يكون دعاء كل مؤمن محتاج 

تقاسمتم معه إفطاركم وقدمتم إليه زكاتكم ومساعداتكم، منبع سعادة ال نهاية لها بالنسبة لكم. 
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يوجد يف بالدنا حاليا نحو 2 مليون أخ مهاجر من العراق وسوريا. باألمس، كنت مع هؤالء اإلخوة املهاجرين يف ناحية 

ميديات التابعة لوالية ماردين. تناولنا اإلفطار معهم واطلعنا عىل أوضاعهم. وجميع مخيامت هؤالء اإلخوة املهاجرين 

ومؤسساتهم التعليمية والصحية هناك، تدفعنا ألن نكون أنصارا لهم. 

وأكد كل من السيد رئيس املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والسيدة أنجلينا جويل عىل هذه الحقيقة، 

خالل مرافقتهم يل يف زيارة األمس، وقالوا "مل نشاهد يف كل العامل مخيامت لالجئني بهذه الجودة، لذا نحن معجبون 

برتكيا ونقدرها عىل ذلك" . الدولة الرتكية التي استنفرت كل إمكاناتها الستقبال هؤالء املهاجرين، أنفقت عليهم حتى 

اآلن 6 مليارات دوالر. ويوجد يف بالدنا حاليا، أكرث من مليوين مهاجر سوري وعراقي. مل يكن بوسعنا إغالق أبوابنا 

يف وجههم، لرتكهم ميوتون تحت القنابل. وال ميكن أن نتحرك مثل الذين قالوا "دعوهم ميوتون يف بحر إيجة والبحر 

األبيض املتوسط" . وال تزال سفن خفر سواحلنا تقوم مبهمة إنقاذهم يف البحر، وإعادتهم إىل بلدانهم بشكل سامل. نحن 

شعب يتسم بهذه الصفات، ولن يقف هذا الشعب أبدا إىل جانب الظاملني وسيبقى نصري املظلومني واملضطهدين. 

نرصة اإلخوة السوريني دين يف رقبة الشعب والدولة 

تسعى الدولة بكل إمكاناتها إىل مد يد العون ملساعدة ودعم هؤالء الناس. رغم ذلك، تحدث حاالت ال نصل فيها 

إىل بعضهم أو ال تكفي إمكاناتنا لهم. ويف ذات الوقت، هناك يف إسطنبول العديد من إخوتنا املهاجرين من بلدان 

مختلفة. ونعلم أيضا أنهم يعانون من بعض املصاعب يف حياتهم املعيشية. يجب أال ننىس هذا أبدا؛ إن كل شخص 

يلجأ إىل هذا البلد هو أمانة من الله لدينا. ونرصة هؤالء الناس الذين عربوا حدودنا من أجل الحفاظ عىل أرواحهم 

وأعراضهم وكرامتهم، دين يف عنق الدولة والشعب. مل يحصل يف أي حقبة من تاريخ هذا الشعب أن أدار وجهه 

وظهره عمن لجأ إليه. واليوم أيضا، مل نقع يف هذا العار ولن نقع أبدا. وال يهمنا ما تفعله الدول األخرى أو ما ال تفعله. 

قد ترتك بعض الدول من يلجؤون إليها عرضة للموت يف البحر املتوسط. وبعض الدول قد تغلق أبوابها أمامهم من 

أجل الحفاظ عىل مستوى االستقرار والرخاء الذي تتمتع به، لكن نحن مكلفون بأن نؤدي واجبنا الذي فرضه علينا 

ديننا وتاريخنا، باستخدام كل إمكاناتنا وطاقاتنا حتى النهاية. 

وتتحمل مؤسسات املجتمع املدين املختلفة وبلدياتنا إىل جانب مؤسساتنا الحكومية املعنية، مسؤوليات مهمة يف هذا 

املوضوع. ومن مل يجد إمكانية مساعدة إخوتنا املهاجرين بشكل مبارش، ميكنه القيام بذلك عرب مؤسسات املجتمع 

املدين. إذ أن مؤسسات كثرية تقوم بهذا الدور مثل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية )آفاد( وجمعية الهالل 

األحمر الرتيك. 

أصدقايئ األعزاء، كونوا عىل ثقة أن التاريخ أكرب حكم. حني متر هذه الفرتة الصعبة، ويعود هؤالء الناس إىل بلدهم 

ووطنهم، سيذكرون بالخري كل من مد لهم يد العون وقدم املساعدة. كونوا عىل ثقة، أن املكانة التي حققناها يف 

القلوب خالل هذه املرحلة، ما كنا سنحققها لو دفعنا أكرب خزائن األرض لقاء ذلك. يف حديثي مساء أمس، كانت ردة 

فعل أولئك اإلخوة السوريني مثرية ومعربة جدا جدا، ألنهم ينظرون إىل تركيا بشكل مختلف متاما.
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لذا أمتنى أن مير عليكم شهر رمضان بالخري والربكة والعطاء.

كام أمتنى أن يكتب الله النجاح الجتامع مجلس املصدرين األتراك الثاين والعرشين. وأهنئ كل اإلخوة، الذين قدموا 
خدماتهم لبلدنا وشعبنا واقتصادنا تحت هذه املظلة. وأود التأكيد مرة أخرى، أين سأكون كام كنت دامئا إىل جانبكم 

يف جميع أعاملنا. وأهنئ مرة أخرى، كل الرشكات ورجال األعامل، الحائزين عىل الجوائز.

وأقدم محبتي واحرتامي لكم واستودعكم الله. 
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مأدبة إفطار مع السفراء – أنقرة يف 9 يوليو/ متوز 2015

أنفقنا 6 مليارات دوالر من أجل الالجئني

رقتكم ولطفكم.  لكم عىل  أقدم شكري  بداية  قلبي،  أعامق  أحييكم من  والسادة،  السيدات  األعزاء،  الضيوف  أيها 

وأشكركم باسمي وباسم شعبي، وأرحب بكم يف املجمع الرئايس.

وأود بشكل خاص أن أعرب عن سعاديت البالغة، كوين معكم أنتم أصدقايئ األعزاء يف هذا اإلفطار الجميل هذا املساء.

وأمتنى من صميم قلبي، أن يجلب شهر رمضان املبارك السالم والرخاء والربكة عىل اإلنسانية وعىل العامل اإلسالمي. 

وقيم التكافل والتضامن التي يؤكد عليها هذا الشهر الفضيل، هي خصائل يجب الحفاظ عليها من أجل 7 مليار 

إنسان إىل جانب املسلمني. لذا أعترب أن لقاءنا اليوم هنا، لقاء استثنايئ ومهم للغاية.

مائدة اإلفطار هي مائدة للجميع سواء أكان مسلام أو غري مسلم، أكان صامئا أم غري صائم. فاملائدة الذي أقمناها هنا 

هي مائدة حوار ومودة تربط القلوب ببعضها. وأقدم لكم شكري ملشاركتكم معنا هذه املائدة، يف يوم استثنايئ كهذا. 
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أيها الضيوف األعزاء،

بها  يذكرنا  التي  والوئام واألخوة  السالم واالستقرار  لرسائل  أي وقت مىض،  أكرث من  فيها  نحتاج  اليوم مبرحلة،  منر 

شهر رمضان. وها أنتم تتواجدون يف تركيا كدبلوماسيني يف هذه املرحلة، لتكونوا أول الشهود عىل لحظات التحول 

تشهدها  التي  واالضطرابات  والتحديات  املصاعب  عىل  التفرج  من  وبدال  املنطقة.  تعيشها  التي  واآلالم  التاريخي، 

الغربية، نسعى جاهدين  الجنوبية )سوريا( وأوكرانيا عىل حدودنا الشاملية، واليونان جارتنا عىل الحدود  حدودنا 

لتقديم املساهمة يف حل املشاكل.

وصلت صادراتنا إىل 158 مليار دوالر يف عام 2014

تلعب النجاحات الكبرية التي حققتها تركيا خالل السنوات الـ 12 املاضية، دورا مهام يف قدرتها عىل إظهار هذا املوقف 

الحازم. وبفضل السياسات التي طبقناها بتصميم، حققت تركيا منوا اقتصاديا مبعدل 5 % خالل فرتة 2003 - 2014. 

وتخطت االستثامرات املبارشة لرؤوس األموال العاملية يف تركيا، حاجز الـ 150 مليار دوالر. ورغم الوضع الصعب الذي 

تشهده املنطقة، جذبت بالدنا خالل العام املنرصم، استثامرات عاملية بقيمة 12٫1 مليار دوالر. وتنشط يف بالدنا أكرث 

من 40 ألف رشكة ذات رأس مال أجنبي منذ نهاية 2014. ونقلت العديد من الرشكات والعالمات التجارية العاملية 

مراكزها اإلقليمية إىل إسطنبول. ويف هذه املرحلة أيضا، وقعنا اتفاقيات تجارة حرة مع 22 بلدا، إىل جانب بلدان 

رابطة التجارة الحرة األوروبية )التي تضم أيسلندا والرنويج وسويرسا وإمارة ليختنشتاين(، واتفاقيات منع االزدواج 

الرضيبي مع 80 بلدا، واتفاقيات حامية وتشجيع االستثامرات املتبادلة مع 93 بلدا.

وبفضل سياساتنا يف االنفتاح، متكنا من االرتفاع بصادراتنا من 36 مليار عام 2002، إىل 158 مليار دوالر بنهاية 2014. 

ونهدف لرفع هذا الرقم إىل 500 مليار دوالر بحلول عام 2023. وأنا أنظر إىل استقرار االستثامرات يف بالدنا، عىل أنه 

تعبري عن الثقة باالقتصاد الرتيك يف أسواق رأس املال العاملية.

 قدمنا مساعدات بقيمة  4٫5 مليار دوالر إىل الدول النامية 

األقل منوا يف  والدول  النامية  الدول  إىل  تركيا  تقدمها  التي  التنموية  املساعدات  اقتصادها، تشهد  بالتوازي مع منو 

التي قدمتها تركيا إىل 4٫5 مليار دوالر.  ارتفاعا متزايدا. يف هذا اإلطار، نتوقع أن يصل مجموع املساعدات  العامل، 

وسنستضيف يف مايو/ أيار 2016، مؤمتر القمة العاملية للعمل اإلنساين، الذي يعد األول من نوعه يف العامل. وسيقدم 

املؤمتر مساهامت مهمة يف تحديد أجندة املستقبل فيام يتعلق بالقانون اإلنساين والتدخل واملساعدات اإلنسانية. 

ومن جهة أخرى، فُتحت أكرث من 100 ممثلية دبلوماسية جديدة يف تركيا خالل السنوات الـ 13 املاضية. وحاليا تنشط 

يف مدننا املختلفة أكرث من 259بعثة أجنبية. أما القنصليات الفخرية فقد وصل عددها إىل 342 قنصلية. وتعترب تركيا 

يف املرتبة السادسة عامليا من حيث البعثات التي متثلها. رفعنا تأشريات الدخول املتبادلة مع قرابة مئة دولة. وبذلك 

ارتفعت الزيارات املتبادلة بني مواطني الجمهورية الرتكية ومواطني تلك الدول. وال شك أن هذه األرقام صورة لقوة 

سياسية ودبلوماسية معينة. 
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وتطور عالقتنا مع دول قارة أفريقيا خالل السنوات األخرية فقط، يعترب قصة نجاح للسياسة الخارجية الرتكية بحد 

ذاتها. وأجمل مثال للدبلوماسية اإلنسانية التي نعتمدها يف السياسة الخارجية تجاه أفريقيا تظهر يف الصومال. إذ 

بدأت حقبة جديدة يف هذا البلد منذ الزيارة التي أجريتها إليه عام 2011، بهدف لفت االنتباه إىل الصومال وإظهار 

التضامن مع شعبه. وسنستمر يف سياسة الرشاكة واالنفتاح تجاه أفريقيا، بنفس الوترية بشكل يشمل القارة بأكملها. 

ال ميكننا قبول التغيري الدميوغرايف يف سوريا

أيها الضيوف األعزاء،

يشكل النزاع الدائر يف سوريا منذ خمس سنوات، تهديدا خطريا عىل أمن بالدنا وأمن املجتمع الدويل. فالنظام السوري 

والحرية  الدميقراطية  يف  السوري  الشعب  تطلعات  ضد  استغالله  بهدف  اإلرهايب،  "داعش"   لتنظيم  الدعم  يقدم 

والكرامة. وأنا أدين مرة أخرى، األعامل الهمجية التي يرتكبها هذا التنظيم اإلرهايب. فهذه األعامل ال متت بأي صلة 

لديننا وأخالقنا ووجداننا وثقافتنا. وإن شاء الله سنتخلص معا من هذه الخلية الرسطانية عرب الكفاح والعمل املشرتك. 

لن ترىض تركيا بأن يتجذر اإلرهاب عىل الجانب اآلخر من حدودها أو بفرض األمر الواقع من جانب واحد. وال ميكننا 

أبدا قبول تغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف سوريا. ويف هذا اإلطار، يجب أن يتخىل املجتمع الدويل عن النظر إىل سوريا 

من منظور داعش فقط. وستبقى املنظامت اإلرهابية نشطة يف سوريا، طاملا مل تصل البالد إىل حل حقيقي ومل تتم 

إعادة بناء االستقرار فيها. والدفاع عن نظام تسبب مبقتل 300 ألف إنسان ليس إنسانيا وال وجدانيا وال إسالميا. ومل 

يعد من املمكن الدفاع عن النظام السوري يف املحافل الدولية عىل اإلطالق. 

تستضيف تركيا 2 مليون الجئ، بينام يستضيف الغرب 250 ألًفا فقط

الرئييس هو عدم الخروج عن  الهدف  البداية. يف هذا اإلطار  دافعت تركيا عن حل سيايس حقيقي يف سوريا منذ 

نص بيان جنيف والبحث عن االستقرار يف سوريا عرب انتخابات دميقراطية يف ظل حكومة انتقالية كاملة الصالحية. 

وستواصل تركيا كاملتعاد دعم نضال الشعب السوري املرشوع. وسوف نستمر يف سياسة الباب املفتوح أمام السورين 

الفارين من العنف دون متييز يف الدين أو العرق. حاليا نستضيف يف بالدنا 2 مليون الجئ، بينهم 300 ألف عراقي 

ومليون و700 ألف سوري. ونستضيف يف بالدنا حاليا أكرث من نصف السوريني الذين اضطروا لرتك بالدهم. 

كم هو عدد السوريني يف كل دول الغرب يا ترى؟ سأعطيكم الرقم اآلن، هناك تقريبا 250 ألفا. إذا نظرنا إىل البعد 

االقتصادي للمسألة، فقوة االقتصاد الرتيك واضحة وقوة االقتصاد الغريب واضحة. لكن يف الوقت الذي يستضيف فيه 

الغرب بأجمعه 250 ألف شخص، نستضيف 2 مليون شخص. وتجاوز ما أنفقناه عليهم أكرث من 6 مليارات دوالر. 

عقب التطورات التي شهدتها بلدة تل أبيض السورية فقط، استضفنا عىل أراضينا أكرث من 20 ألف الجئ سوري يف 

األسبوعني األولني من شهر يونيو/ حزيران، جلهم من املرىض واألطفال والنساء والشيوخ. وفتحنا أبوابنا أيضا أمام 

القادمني من بلدة عني العرب والتي تسمى أيضا كوباين، دون أي متييز يف العرق أو الدين. أىت إىل بالدنا نحو 190 

ألف انسان من كوباين. لكن مع األسف بدأت حملة تشويه واسعة ضدنا وضد بالدنا من خالل األحداث التي شهدتها 
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كوباين. وأثريت أكاذيب دنيئة مثل أننا مل ندافع عن إخوتنا هناك ألنهم أكراد. وقاموا بضخ العداء لرتكيا، عرب تأويلهم 
لترصيح أدليت به بأن "كوباين عىل وشك السقوط". 

يجب أن نكون حذرين جدا، إزاء هذا النوع من الحمالت التي تحاول إلقاء ظاللها عىل سلم وتآخي واستقرار تركيا 
وأنا  أنقرة،  تعيشون يف  بأنكم  الخصوص؛  السفراء، عىل وجه  والسادة  األعزاء  أصدقاءنا  أذكركم  أن  وأود  واملنطقة. 
عىل ثقة بأن معرفتكم حقيقة األمر، من منبعه، وخاصة من وزارة الخارجية واملسؤولني األتراك، ستؤدي إىل تدفق 

املعلومات الصحيحة إىل بلدانكم. 

وصلنا 400 مليون دوالر من الغرب من أجل الالجئني، بينام أنفقنا عليهم 6 مليارات دوالر

وإذا سألتم عن املبلغ الذي وصل إلينا من املصادر الدولية، بعد إنفاق كل هذه األموال من أجل اإلخوة السوريني 
الـ  إنفاقنا  مليون دوالر. تخطى حجم  نحو 400  تلقينا  بأننا  أيضا؛  بالدنا، فسأجيبكم  املوجودين تحت حاميتنا يف 
6 مليارات دوالر، لكن الذي وصلنا 400 مليون. وهذا أقل بكثري مام توقعناه، لكننا رغم ذلك سنستمر يف تقديم 

املساعدات اإلنسانية لهم، ولن نسحب يد العون عنهم. 

قبل فرتة كان األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييس هنا، وذهبنا سويا إىل مخيم ميديات يف والية ماردين. 
وتناولنا اإلفطار هناك مع اإلخوة السوريني أيضا. وقال خالل كلمة ألقاها هناك "مل نر مخيام مثل هذا التنظيم يف أي 
مكان بالعامل، لديكم مخيامت متكاملة من الناحية الصحية والتعليمية، وأنا حزين ألين مل أشاهد مخيامت مثيلة لهذه 

املخيامت يف بقية أنحاء العامل"  وسنواصل ذلك بالحساسية ذاتها.

ومن جانب آخر، يجب عدم التمييز بني املنظامت اإلرهابية خالل الحرب عىل اإلرهاب، وعدم ربط اإلرهاب بأي 
مجموعة ثقافية أو دينية أو عرقية. فكل دولة ملزمة مبشاركة املعلومات والتعاون الفعال ضد اإلرهابيني، سواء أكانوا 
من داعش أو القاعدة أو يب كا كا أو جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري اليسارية. ال ميكن تبني نهج إرهايب جيد 
وإرهايب يسء. فاإلرهابيون جميعا همجيون وسيئون. وتركيا اعتقلت ورحلت أكرث من 1300 شخص لالشتباه بصلتهم 
بداعش يف سوريا. كام منعت دخول أكرث من 14 ألف شخص إىل أراضيها، لالشتباه بقيامهم بأنشطة تتعلق باإلرهاب. 

من جهة، تتحمل تركيا عبء ماليني السوريني داخل حدودها، ومن جهة أخرى تبذل جهودا لتحقيق أمنها عىل طول 
حدودها الربية مع سوريا. ويبلغ طول حدودنا الربية مع سوريا 910 كيلومرت. ونحن مضطرون لتحقيق أمننا هناك. 
وستستمر جهودنا يف التقدم بتنسيق بني كافة مؤسساتنا ومنظامتنا. وليك ينجح هذا الكفاح، يجب عىل الدول التي 
يأيت منها اإلرهابيون القيام مبا يقع عىل عاتقها أيضا. فلم تحذرنا أي دولة من قدوم إرهايب منها، فلو أخربتنا سنعتقله 

يف لحظتها. وميكننا فقط بهذه الطريقة إيقاف تدفق اإلرهابيني املحتملني إىل داعش. 

نراقب التطورات التي تشهدها مرص بقلق

أيها الضيوف األعزاء،

أود أن أعرب عن قلق تركيا إزاء التطورات التي تشهدها مرص. ويجب إنهاء محاوالت إسكات األصوات املعارضة يف 
البالد، ويف مقدمتها الرئيس املسجون محمد مريس. فتضييق نطاق السياسة املرشوعة يف البالد وقمع كل األصوات 
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أهداف  إال  يخدم  لن  كهذا،  ووضع  البالد.  يف  االضطرابات  بزيادة  إال  يتسبب  لن  باإلرهاب،  وسمها  عرب  املعارضة، 
املنظامت اإلرهابية يف اكتساب األرضية. فالذين قتلوا 9 علامء بإطالق الرصاص عىل رؤوسهم، هم أنفسهم أعدوا 
سيناريو إظهارهم كإرهابيني. والطب العديل لدينا، أعد دراسة عن املوضوع، ووثق حقيقة مقتل أرباب العلم هناك 

بدم بارد. وبالتايل، تظهر الحوادث التي وقعت يف اآلونة األخرية، كم كنا محقني يف مخاوفنا، مع األسف. 

الشعب املرصي شعب شقيق وصديق قديم لنا. ووظيفة هذا الصديق، أن يقول الحق والصدق لصديقه وإن كان 
أننا أشقاء وأصدقاء للشعب  نتكلم من منطلق  نية. نحن  التي يعرفها بصدق وحسن  بالحقائق  مؤملا، وأن يرصح 
املرصي. كام أننا نتابع عن كثب األحداث يف اليمن. ونشعر باألىس للوضع الذي وصل إليه اليمن جراء النهج املذهبي. 
ومن املمكن إيجاد حل لألزمة يف اليمن عن طريق حوار سيايس. ونحن نحاول القيام مبا يقع عىل عاتقنا، سواء فيام 
يتعلق بالحل السيايس لألزمة، أو تلبية احتياجات إخوتنا اليمنيني، حيث أرسلنا إليهم شاحنات محملة باملواد اإلغاثية. 

 ال ميكن أن يتعرض أي شخص للتمييز العنرصي بسبب مذهبه

نحن مضطرون للتصدي معا بالعقل والحكمة والوجدان واإلدراك، ملن يريد إشعال حرب مذهبية يف العامل اإلسالمي. 
ال ميكن أن يتعرض أي شخص لإلجحاف والتمييز العنرصي بسبب مذهبه أو عرقه ودينه. كام نتمنى أن تثمر عملية 
الحوار السيايس املستمرة برعاية األمم املتحدة لوقف نزيف الدم يف ليبيا، عن نتائج بتوصل أطراف الحوار إىل اتفاق، 

بأرسع وقت ممكن.

الرشق  االستقرار يف منطقة  السالم وبناء  التي متنع تحقيق  املشاكل  الفلسطيني اإلرسائييل أحد أهم  الرصاع  يعترب 
األوسط. ويجب إزالة الظلم التاريخي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بأرسع وقت ممكن، وإنهاء احتالل األرايض 
الفلسطينية. وموضوع إقامة الدولة الفلسطينية عىل حدود 1967 وعاصمتها القدس الرشقية، أصبح رضورة ملحة ال 
تحتمل التأخري. وننتظر من املجتمع الدويل، وخاصة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، أن يقدم الدعم الالزم لنضال 

إخوتنا الفلسطينيني املرشف من أجل الحرية. 

أصدقايئ األعزاء،

املتعددة  عالقاتنا  وتطوير  أكرث.  األمام  إىل  ونقلها  األوروبية،  الدول  مع  عالقاتنا  وتعزيز  بتنويع  نرغب  كرتكيا  نحن 
الجوانب مع االتحاد األورويب، وإعادة إحياء مسرية مفاوضات العضوية، من مصلحة جميع األطراف. لذا نعلق أهمية 

كبرية عىل فتح فصول جديدة من فصول التفاوض، وترسيع مسرية العضوية. 

ومن جهة أخرى، فإن االتجاه التصاعدي للعنرصية واملواقف العدائية ضد املسلمني التي نشاهدها يف الواليات املتحدة 
وأوروبا تدفعنا إىل القلق البالغ. فاألتراك يشكلون جزءا مهام أو كبريا من املجتمعات اإلسالمية يف الدول األوروبية. وبالتايل 
فإن األتراك هم يف مقدمة املترضرين من اإلسالموفوبيا. واألحزاب اليمينية املتطرفة ، التي أضحت تهديدا واضحا عىل 
الدميقراطيات يف العديد من البلدان األوروبية، تشكل عنرص قلق بالنسبة لنا جميعا. وللحد من هذه التطورات، يجب 
أن يتم تزويد الشباب األوروبيني واألمريكيني مبعلومات دقيقة وصحيحة يف املدارس، حول األتراك واإلسالم واملسلمني 

ومجتمعات املهاجرين. ويجب أن نكافح هذه املشكلة معا، وأن نبدي مساعي مشرتكة ملواجهتها. 
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أعلنا للعامل بطرق مختلفة عن مشاطرتنا لآلالم التي عاشها أرمن الدولة العثامنية يف ظل الظروف االستثنائية للحرب 

العاملية األوىل. وتركيا، من خالل فتح كامل أرشيفها، مصممة عىل تقديم كافة أشكال الدعم للدارسات األكادميية 

التي ستجرى حول أحداث عام 1915. وال يزال مقرتحنا بتشكيل لجنة تاريخية مشرتكة ساريا. بالرغم من هذا، تشري 

التطورات األخرية، إىل أن القضية خرجت من نطاق أنها مسألة تاريخية، وأصبحت سياسية بامتياز. فرتكيا عملت 

جاهدة من أجل تحقيق الوئام واالستقرار والصداقة بني الثقافات واملعتقدات والحضارات، وستستمر يف ذلك. 

وأود مشاركتكم بشكل خاص، مستجدات شهدتها األيام األخرية، وهي أنني سأجري زيارة اىل الصني نهاية هذا الشهر. 

والتطورات التي شهدتها بالدنا قبل هذه الزيارة، ذات مغزى. وأود أن أشارك دبلوماسيينا األعزاء تلك التطورات هذا 

املساء، بوصفي رئيسا للجمهورية الرتكية. لدينا أبناء جلدة يف كل بقاع العامل. فاألحداث التي تشهدها كل املناطق، 

بدءا من البلقان إىل آسيا الوسطى ومن شبه جزيرة القرم إىل شامل أفريقيا، تعنينا بشكل مبارش. 

الشعبية  الصني  بجمهورية  األويغوري  سنجان  إقليم  يف  يعيشون  الذين  أشقائنا  تعرض  ادعاءات  اإلطار،  هذا  يف 

املتداولة  املغلوطة  واملشاهد  األخبار  الرتيك. وخاصة  العام  الرأي  لدى  الحساسية  إلثارة  الطريق  لالضطهاد، مهدت 

عىل وسائل اإلعالم، أصبحت أداة الستغالل هذه الحساسية. وشهدت إسطنبول حوادث، وإن كانت صغرية، ال نرغب 

برؤيتها وال نوافق عليها أبدا.

قبل كل يشء أود أن أعرب عن هذا؛ تركيا تقف حتى النهاية إىل جانب أتراك األويغور بالصني، كام تقف إىل جانب 

أشقائها وأبناء جلدتها. فنحن نتحدث عن املشاكل املتعلقة بأشقائنا الذين يعيشون يف اإلقليم األويغوري عىل أعىل 

املستويات، وسوف نستمر يف ذلك. وأبلغ وزير خارجيتنا سفري جمهورية الصني الشعبية بحساسية املوضوع بالنسبة 

لنا. وإن شاء الله سنلفت انتباه نظرائنا إىل هذه املسألة خالل الزيارة التي سنجريها إىل الصني نهاية هذا الشهر.

ما شهدته مدينة إسطنبول من أحداث استفزازية، ال يليق بثقافة حسن ضيافتنا، ولن يكون عالجا ملشاكل إخوتنا 

األويغور. وأنا أدعو الرأي العام ألن يكون حذرا يف هذا املوضوع، وأرجو منهم أال ينساقوا وراء االستفزازيني. فسالمة 

أرواح وممتلكات جميع ضيوفنا القادمني إىل بالدنا من رشق آسيا لغرض العمل والسياحة والعيش هي رشف بالنسبة 

لنا. فكل من يؤذي هؤالء الضيوف يعترب خائنا لحسن الضيافة الذي يعد من أقدم تقاليد شعبنا. وأنا عىل ثقة بأن 

قواتنا األمنية ستكون حذرة أكرث، وستبدي حساسية زائدة يف هذا الخصوص. 

 نتمنى رؤية أصدقائنا بجانبنا يف مكافحتنا الكيان املوازي

أصدقايئ األعزاء،

منذ عامني، ونحن يف حالة كفاح ضد تنظيم "الكيان املوازي" ، أحد التنظيامت التي تهدد أمننا القومي. هذا التنظيم 

كيان معقد جدا، متكن من التغلغل يف نقاط حساسة بدوائر الدولة عرب إخفاء نفسه خالل 40 عاما، مستغال حسن 

نية شعبنا. هذا الكيان الذي شكل تنظيام خارج التسلسل الهرمي املرشوع للدولة، ألحق أرضارا جسيمة مبؤسساتنا 

القومية خالل السنوات األخرية. 
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هذا الكيان املوازي الذي أخفى نشاطاته خلف منظامت مثل املدارس والجمعيات واألوقاف، انكشف عام 2013، 
بعد محاولة انقالبية استهدفت الحكومة. واإلجراءات اإلدارية والقضائية املستمرة بدقة عالية، ساهمت بالكشف 
لألفراد  أو مصداقية  يتبق أي رشعية  الحكومية ولدى شعبنا. ومل  الكيان لدى مؤسساتنا  لهذا  الحقيقي  الوجه  عن 
واملنظامت املرتبطة بهذا الكيان، يف عيون شعبنا. ويعمل أعضاء هذا التنظيم عىل خلق رأي عام مناهض لبالدنا يف 
كل أنحاء العامل، عرب تحريفهم ملعلومات حصلوا عليها بطريقة غري رشعية. ويفعلون ذلك يف كل الدول بدءا من القارة 

األمريكية وصوال إىل أوروبا وأفريقيا. 

الوثيقة  التنظيم مكانه يف  التنظيم الظالمي. وقد أخذ هذا  ونرغب يف رؤية أصدقائنا إىل جانبنا يف مكافحتنا لهذا 
السياسية لألمن القومي أيضا. والعبارة املستخدمة كالتايل: املنظامت غري القانونية التي تهدد أمننا الوطني بغطاء 

قانوين . ويعترب الكيان املوازي إحدى هذه املنظامت. 

البرش  وتهريب  واملذهبية،  االثنية  والنزاعات  املتطرفة،  والحركات  واإلرهاب،  فالحروب،  صعبة.  مبرحلة  عاملنا  مير 
املسائل،  من  وغريها  البيئي،  والتلوث  الحراري،  واالحتباس  املرأة،  ضد  والعنف  والعنرصية،  والهجرة،  واملخدرات، 

أصبحت تحمل طابعا عامليا. وملواجهة املسائل العاملية، نحتاج إىل منظور عاملي، ورؤية اسرتاتيجية وإرادة سياسية.

بالتأكيد ميكن بناء عامل أكرث جامال وسالما، وأكرث عدال وازدهارا. والكفاح من أجل إنشاء عامل كهذا، يعد واجبا سياسيا 
وأخالقيا مشرتكا لنا جميعا. 

يف غضون ذلك، أود بأن أذكركم بأن وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل تويف مساء اليوم. أدعو الله أن 
يتقبله يف رحمته، وأقدم الشكر لكم مرة أخرى، لتلبيتكم هذه الدعوة.

وأهنئكم من اآلن، بعيد الفطر السعيد، الذي سندركه األسبوع املقبل، وأمتنى أن يعود بالخري عىل اإلنسانية جمعاء 
وعىل العامل اإلسالمي بأرسه، وأقدم لكم محبتي وتحيايت.
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مؤمتر يب 20 تركيا- أنقرة يف 3 سبتمرب/أيلول 2015

قيمنا تغرق يف البحر األبيض املتوسط

السادة املحرتمون ممثلو عامل األعامل، الضيوف األعزاء، السيدات والسادة أحييكم بأخلص التحيات. وأمتنى من الله 

أن يكون مؤمتر مجموعة األعامل مؤمتراً ناجحاً وفاتحة خري لنا جميعاً.

يف بداية حديثي أعزي الشعب الرتيك بضحايا الرشطة األربعة الذين استشهدوا جراء الهجوم اإلرهايب الدينء الذي وقع 

صباح اليوم يف منطقة "دار غتشيت"  مبدينة ماردين. وأدعو الله لهم بالرحمة ولذويهم وكل جهاز الرشطة بالصرب 

والسلوان.

عىل مدار ألف عام من الكفاح مل نفرط يف حق أي قطرة دم أريقت أو أي دمعة ذرفت يف سبيل هذا الوطن الذي 

نعيش فيه بفضل تضحيات شهدائنا وأبطالنا. وبإذن الله لن نفرط فيها اليوم. إن تركيا ستواصل حربها ضد اإلرهاب 

واإلرهابيني حتى النهاية حتى ولو ظلت وحيدة. ندين بشدة قيام بعض الدول بالتفريق بني التنظيامت اإلرهابية وفقاً 

ملصالحها الخاصة فتقوم مبحاربة بعضها ودعم بعضها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
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يجب أال ننىس أن اإلرهاب بغض النظر عن مكان رشارته األوىل سيتحول إىل كارثة تحرق العامل كله، وأنا أدعو كل دول 
العامل ويف مقدمتها الدول الغربية إىل إبداء الحساسية والتعاون فيام يخص محاربة اإلرهاب.

السادة الضيوف األعزاء،

إن مجموعة العرشين ) G-20( التي تأسست عام 1999 ثم تم رفع مستوى التمثيل بها إىل مستوى قادوة الدول عام 
2008 لعبت دوراً فعاالً يف تخطي األزمة املالية العاملية التي تأثر بها العامل كله. واآلن أصبحت مجموعة العرشين  
التي تتوىل بالدنا رئاستها الدورية لهذا العام، واحدة من أكرث آليات الحوار تأثرياً يف تحديد السياسات االقتصادية 

العاملية.

قمم  يف  مشاركتي  عرب  كثب  عن   G-20 العرشين  مجموعة  أحرزته  الذي  التقدم  ملتابعة  الفرصة  يل  أتيحت  لقد 
املجموعة كلها منذ عام 2008 وحتى اليوم. إن أحد أهم العوامل التي زادت من أهمية وتأثري مجموعة العرشين 
هي أنها تجمع بني رؤساء الدول واملؤسسات املشاركة، وبني كل األطراف االقتصادية واالجتامعية ويف مقدمتها عامل 
األعامل. إن أهم ما الحظته خالل تلك املرحلة أنه إذا كانت القرارات املتخذة تراعي االحتياجات العاملية وليس 

املصالح الفردية لكل دولة عىل حدى، ستكون أكرث تأثرياً ونفعا يف إيجاد حلول لألزمات.

ينبغي عىل مجموعة العرشين أن تساهم يف إحالل السالم العاملي إضافة إىل االستقرار االقتصادي

داخل  اإلطار  يف هذا  اتفاقاً  أن هناك  أرى  أن  العاملية. ويسعدين  القضايا  أجل  عاملية من  إيجاد حلول  بد من  ال 
مجموعة العرشين يزداد قوة كل عام عن العام الذي قبله. والتحرك بهذا املفهوم مهم للغاية يف هذا العرص الذي 
يؤثر فيه النمو االقتصادي ألي دولة عىل العامل كله وليس فقط عىل تلك الدولة. إن التعاون وتوحيد الجهود لتجاوز 
األزمات التي تقع بها الدول يضمن تجاوز تلك األزمات بشكل أسهل. مثال متكنت تركيا من تجاوز األزمة املالية 

العاملية عام 2008 بأقل الخسائر بفضل التدابري التي اتخذناها وفقاً لذلك املفهوم.

ويتوجب علينا اتباع الطريق نفسه معاً خاصة يف األيام التي شارف فيها العامل عىل الدخول يف أزمة اقتصادية عاملية 
جديدة. ومجموعة العرشين لديها القدرة عىل القيام مبهام أكرب خالل الفرتة املقبلة باعتبارها أهم محفل للتعاون 
االقتصادي ميكنه تلبية تلك االحتياجات. وبالطبع لن تستطيع مجموعة العرشين أن تحدث التأثري املرجو منها إذا 
عملت فقط عىل تشكيل أرضية للتعاون االقتصادي، ويتحتم علينا يف الوقت نفسه أن نجعل مجموعة العرشين 
مساهمة يف السالم واالستقرار العامليني. ألنه دون تحقيق السالم واألمن والطأمنينة عىل املستوى العاملي لن نستطيع 
تتخذها  التي  ومواقفها  بقراراتها  القوة  متتلك  املواصفات  بهذه  العرشين  ومجموعة  االقتصادية.  األهداف  تحقيق 
للتأثري مبارشة عىل حياة كل شخص يف العامل. ونحن كقادة دول مجموعة العرشين نتحرك من منطلق هذا الوعي، 

ويتحتم علينا أن نفعل ذلك.

إن مجموعة األعامل ) B-20( املنبثقة عن مجموعة العرشين، واحدة من أهم العنارص وأكرثها تأثرياً داخل بنية 
مجموعة العرشين، وأعتقد أنها ستواصل أعاملها باملفهوم نفسه. وسيساهم التعاون والتفاهم املتبادل بني الزعامء 
السياسيني وعامل األعامل يف إيجاد حلول للقضايا العاملية بسهولة أكرث. لذلك ال بد أن تكون السياسات املتبناة داخل 
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آليات مجموعة العرشين، واملقرتحات املطروحة مكملة لبعضها البعض. إن مجموعة األعامل التي تعد أكرب مجموعة 

منبثقة عن مجموعة العرشين، قد حققت نجاحات عديدة هذا العام سواء بتوسيعها لنطاق فعالياتها أو بزيادة 

عدد أعضائها. وقد زادت مجموعة األعامل من قوتها وتأثريها عرب تنظيمها العديد من الفعاليات مثل املنتدى العاملي 

ملؤسسات األعامل الصغرية واملتوسطة، واالجتامعات االستشارية اإلقليمية، والعديد من الفعاليات والقمم االقتصادية 

األخرى. وأعتقد أن مجموعة األعامل أصبحت اآلن واحدة من أكرب املنابر االقتصادية العاملية. 

وأتقدم بالشكر لرئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات يف تركيا السيد "رفعت حصارجيكيل أوغلو"  عىل مساهامته 

من أجل إنجاح قمة "مجموعة األعامل يب 20  تركيا".

وأمتنى أن يصل االقتصاد العاملي الذي مير اآلن بفرتة صعبة، إىل مستوى متطور ينبئ بأمل جديد لكل العامل.

وسنواصل العمل بكل جهد خالل السنوات القادمة أيضاً من أجل تنفيذ املوضوعات التي ستطرح عىل جدول أعامل 

املزمع  العرشين  مجموعة  بقمة  للزعامء  ستقدم  التي  املقرتحات  سيحدد  والذي  تركيا  يف  األعامل  مجموعة  مؤمتر 

عقدها يف أنطاليا يف نوفمرب املقبل.

وأود أن أوضح أننا سنهتم خصيصاً مبتابعة التطورات الخاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، التي طرحناها عىل 

جدول أعامل القمة للمرة األوىل هذا العام، وهو ما عرب عنه نائب رئيس الوزراء منذ قليل.

استمرار التذبذب يف االقتصاد العاملي ميثل مشكلة كربى

الضيوف األعزاء

التذبذب يف  واستمرار  ومتوازن ومستدام.  قوي  عاملي  تحقيق منو  بالطبع  العرشين، هو  أهم هدف ملجموعة  إن 

االقتصاد العاملي هو أهم مشكلة يف هذا املوضوع. ونعلم أن للتغريات الهيكلية يف االقتصاد دور مهم يف هذه األزمة. 

وهناك إمكانية لتحويل هذه األزمة إىل فرصة يستفاد منها، ولتشكيل إمكانات جديدة لتحقيق التغيري. والدول النامية 

ومنطقة آسيا، خصوصاً لديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك. وأقولها برصاحة، ال ميكن اليوم ألي مرشوع اقتصادي أو 

سيايس أو اجتامعي أو ثقايف، أن ينجح إن مل يضع يف اعتباره خط إسطنبول- بكني. وسيكون هذا الخط هو مركز 

التغريات التي ستحدث عىل مدار السنوات العرش القادمة يف قطاعات الطاقة واملواصالت والتجارة وغريها. ونرى أن 

مرشوع الخط الحديدي الذي يعد إحياء لطريق الحرير املمتد من لندن وحتى الصني سيكون رمز املرحلة الجديدة 

الجاري  الثالث  بالجرس  الحديدية  السكة  البحر( وخط  قاع  تحت  مير  الذي  املرتو  )خط  مرمراي  املقبلة. ومرشوع 

تشييده فوق مضيق البوسفور، هام العنرصان اللذان سريبطان قاريت آسيا وأوروبا ضمن هذا املرشوع العمالق. لذلك 

فإن اعتبار النمو عىل أنه أرقام فقط هو تقييم ناقص وخاطئ. ألن أي تنمية ال تشمل العامل كله وال تضع يف اعتبارها 

كل املجتمعات، ستؤدي إىل عدم استقرار اجتامعي ومشاحنات اجتامعي. 

إن الحل الوحيد ملشكلتي البطالة وعدم املساواة اللتني ارتفعتا عقب األزمة العاملية عام 2008 هو التنمية الشاملة. 

واملقاربة التي عربنا عنها بالشمولية، تنص عىل عدم نبذ أي قطاع اقتصاديا أو اجتامعيًا. ومن هذا املنطلق نحن نويل 
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أهمية كبرية لحضور املرأة والشباب يف سوق العمل. وخالل فرتة رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين شكلنا مجموعة 
سيدات األعامل العرشين )W20( بهدف تشجيع مشاركة املرأة يف االقتصاد، وبذلك قمنا بتعزيز قوة املجموعات 
املنبثقة عن مجموعة الدول العرشين. وسنقوم باالفتتاح الرسمي ألول اجتامع ملجموعة سيدات األعامل  الفرعية 

العرشين، يف السادس من أكتوبر/ ترشين أول يف أنقرة.

إن الحد من البطالة بني الشباب الذين هم الفئة األكرث نشاطًا وفاعلية يف كل املجتمعات، واحد من أهم أهدافنا. وقد 
متت املوافقة عىل هدف تخفيض نسبة البطالة بني الشباب إىل 15% بحلول عام 2025 كهدف ملجموعة العرشين. 
كام أنه من أهم األسباب لطرحنا موضوع " املؤسسات الصغرية واملتوسطة"  عىل جدول أعامل مجموعة العرشين 

وتأسيسنا املنتدى العاملي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اسطنبول.

نرى أن هناك دوالً يف كل أنحاء العامل ويف مقدمتها أفريقيا، قد حققت معدالت منو رسيعة جدا. وإحداث تكامل 
واندماج بني هذه الدول وبني االقتصاد العاملي سيصب يف مصلحتنا جميعاً. وتركيا تعد مثاالً ناجحاً يف التواؤم مع 
املنافسة العاملية خاصة منذ تأسيس االتحاد الجمريك خالل مرحلة املفاوضات لعضوية االتحاد األورويب. ويجب عىل 
اقتصاداتها. ومجموعة  التذبذب يف  النامية والدول ذات الدخل املنخفض أن تتبع طريقة مامثلة للحد من  الدول 
العرشين التي متثل حوايل 85 % من االقتصاد العاملي تقع عىل عاتقها مسؤوليات كبرية يف هذا الخصوص. لذلك جمعنا 
بعض الدول ذات الدخل املنخفض، وبعض الدول النامية مع وزراء املالية يف دول مجموعة العرشين. ألن تقوية هذا 

الحوار الذي يضم ممثلني عن مختلف الدول ستكون مفيدًة للعامل كله.

وأعرب عن سعادتنا لطرح مجموعة العرشين مواضيع اقتصادية شاملة، يف مقدمتها متكني املرأة والشباب من لعب 
دور أكرث تأثرياً يف عامل األعمل.

تركيا تفتح بابها عىل مرصاعيه أمام املستثمرين

إن تركيا تؤيد املقرتحات التي ستطرحونها يف هذا اإلطار خالل قمة الزعامء ملجموعة العرشين. ونرى أيضاً أن ارتفاع 
عدد أعضاء مجموعة العمل B-20 من الرشكات العاملية خالل فرتة رئاستنا الدورية من 300 إىل 700 مهم جداً من 

ناحية مبدأ الشمولية.

ويسعدنا كثرياً وجود عدد كبري من الزعامء الدوليني وقادة دنيا العمل معنا يف هذه القاعة اليوم. وأقولها مبنتهى 
الوضوح "إن باب االستثامر يف بلدنا مفتوح أمامكم عىل مرصاعيه" . ونحن يف تركيا فتحنا بابنا عىل مرصاعيه أمام 

املستثمرين كمالذ آمن لالستثامر، ومستعدون لتقديم كل أنواع الدعم.

الضيوف األعزاء،

إن زيادة االستثامرات يف البنية التحتية من أهم دعائم التنمية االقتصادية العاملية املستدامة الشاملة واملتوازنة. يقال 
أن العامل يف حاجة إىل استثامرات يف البنية التحتية بقيمة 70 تريليون دوالر حتى عام 2030. كام أن الدول النامية 
التنموية.  التحتية بقيمة 1٫5 تريليون دوالر سنويا حتى ميكنها تحقيق أهدافها  البنية  يف حاجة إىل استثامرات يف 
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وهذه بالطبع مجرد معطيات والحديث عن إمكانية تحقيقها من عدمه هو موضوع منفصل. وأود أن أذكركم أن 
هناك ملياًرا و 100 مليون إنسان يف العامل يعيشون دون كهرباء أكرث من نصفهم يف دول أفريقيا جنوب الصحراء. 
والتعاون بني القطاعني العام والخاص رشط أسايس من أجل تنفيذ استثامرات البنية التحتية العاملية. فدون تحقيق 
تعاون فعال لن يتمكن القطاع العام مبفرده من تحمل نفقات متويل هذه االستثامرات. ولن نستطيع حل مشاكل 
البنية التحتية يف هذا النظام الذي يتسم بارتفاع التوقعات وقلة اإلمكانيات دون تحقيق هذا التعاون. عندما بدأت 
أول حكومة ترأستها مهامها كانت تركيا تعاين لدرجة كبرية من ضعف البنية التحتية يف قطاع الطاقة. واستطعنا من 
خالل الخطوات التي اتخذناها عن طريق الخصخصة حل مشكلة البنية التحتية برسعة وكان ذلك يعد نقلة نوعية 

بالنسبة لنا.

األمر نفسه بالنسبة ملوضوع الطرق فخالل 79 عاماً تم شق طرق بطول 6100 كيلومرت فقط، ولكن خالل 12 عاماً 
السوق  منتجاتهم يف  وتسويق  إمكانية طرح  للمستثمرين  أتحنا  وبذلك  كيلومرت  ألف   17 بطول  إليها طرقًا  أضفنا 
الدولية. كانت تركيا متتلك 26 مطاراً فقط أما اآلن فلدينا 55 مطاراً. وجميعها استثامرات متت خالل 12 عاماً. كل هذه 
التطورات زادت من اهتامم كل رجال األعامل يف العامل برتكيا. ومن خالل منوذج الرشاكة  الذي بدأناه بني القطاعني 
العام والخاص يستمر تنفيذ العديد من املرشوعات برسعة وبالشكل املخطط له مثل مطار اسطنبول الجديد الذي 
ينشأ بقيمة استثامرات تبلغ 12 مليار دوالر، وجرس اسطنبول الثالث بقيمة 5,4 مليار دوالر، ونفق أوراسيا بقيمة 
1٫3مليار دوالر، والطريق الرسيع بني اسطنبول وإزمري بقيمة 9 مليارات دوالر، وأيضاً استثامرات مثل 17 مدينة طبية 

بعدة واليات بقيمة استثامرات بلغت 7 مليار دوالر.

اإلرهاب هو أكرب تهديد لالقتصاد 

لطاملا طالبت مجموعة العرشين، الدول األعضاء، بإعداد اسرتاتيجيات بخصوص االستثامر، عن طريق وضع موضوع 
االستثامر ضمن أولوياتنا. يجب علينا توظيف مصادر التمويل املوجودة لدينا، يف املشاريع القادرة عىل توفري وخلق 
فرص عمل، وذلك عن طريق آليّات صحيحة وموثوقة. ويف هذا السياق، أعتقد أنه سيكون من املفيد أن نأخذ يف عني 

االعتبار الوسائل البديلة مثل التمويل اإلسالمّي.

لقد عقدنا مؤمترًا يف األول من سبتمرب/ أيلول حول موضوع االستثامر يف مجال الطاقة، وهو مؤمتر يجمع بني وزراء 
الطاقة األفارقة ووزراء الطاقة مبجموعة العرشين وممثيل القطاع الخاص.

أّما املرحلة املستمرة تحت سقف األمم املتحدة، بخصوص موضوع مكافحة تغري املناخ، فهي مرحلة تلقى دعاًم من 
ِقبل مجموعة العرشين.

الناحية فمجموعة  والجيوسياسية. ومن هذه  السياسية  القضايا  االقتصادية مبعزل عن  القضايا  التفكري يف  ال ميكن 
العرشين هي يف الوقت نفسه، منتدى للنقاش وإيجاد الحلول بخصوص القضايا السياسية العاملية.

أؤمن بصفتنا زعامء قمة أنطاليا، أنّنا سنقدم رسائل قويّة للعامل بشأن كل هذه القضايا. وكيل قناعة بأن قمة أنطاليا ستكون 
تتويًجا لهذه القمم، انطالقًا من الخربات التي اكتسبناها منذ عام 2008 حتى اآلن. وبدورنا سنعمل عىل تحقيق ذلك.
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الضيوف األعزاء،

بهذه املناسبة أوُد أن أحدثكم عن لقاءايت املتعلقة ببعض املسائل التي تهم العامل أجمع، خاصًة أنه يحرض معنا اآلن 
ممثلو وقادة كربى الرشكات العاملية وممثلو الرشكات الرتكية أيًضا. بيد أنه ينبغي لنا أن نعرف أن أكرب تهديد لالقتصاد 
هو اإلرهاب، وال ميكن أن منر مرور الكرام دون التطرق إىل هذا املوضوع. وأحسُب أن هذا األمر سيشّكل املوضوع 

األبرز ألعامل قمة العرشين بأنطاليا. 

إّن اإلرهاب العاملي ال يهدد منطقة الرشق األوسط فحسب، بل هو قضية تهدد أمن وسالم العامل برمته، باعتباره 
كيانًا آخًذا يف التفاقم. البد أن أعرب عن حزين بخصوص عدم إبداء الدول الغربية االهتامم الالزم تجاه هذه القضية 
التي تعصف بالكثري من الدول، بدًءا من الحدود الجنوبية لرتكيا وصواًل إىل سوريا والعراق. إّن الدول األوروبية التي 
حّولت منطقة البحر املتوسط -التي تعد مهًدا ألقدم الحضارات يف العامل- إىل قرب لالجئني، هي رشيك يف مصري كل 

الجئ فقد حياته. 

ليس الالجئ من ميوت غرقا يف املتوسط فقط، بل إنسانيتنا متوت أيًضا 

غرق طفل يف الثالثة من عمره يف البحر املتوسط إثر سقوطه من مركب يحمل الجئني، وقد لفظ البحر جثته إىل 
سواحل تركيا؛ أاَل تُحاسب اإلنسانية جمعاء عىل مرصع هذا الطفل؟! تذكروا هؤالء الذين يتحدثون عن الطيور التي 
ترضرت من الوقود املترسب من السفن يف بحار العامل، هل هؤالء الناس سيتذكرون يا ترى هذا الطفل البالغ ثالث 

سنوات وأخاه وأمه وأباه، وهل سيدفعون مثن املسؤولية؟

إّن نظام األمن العاملي املؤسس يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ال يؤدي مهامه، حيث إن مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة، وهو العنرص األبرز لهذا النظام، قد آل إىل نظام ال يتطرق إىل أي قضية أو أي مسألة، باستثناء االهتامم 
مبصالح الدول الخمسة دامئة العضوية يف مجلس األمن، وهو األمر الذي أفيض بنا إىل القول بأن: "العامل أكرب من 
خمسة"، ومن ثم ال ميكن أن يوضع مصري 196 دولة يف قبضة هذه الدول الـخمسة. لذا يجب عليهم أن يتحدثوا 
عن ذلك، لكن وسائل اإلعالم العاملية تقدم أردوغان عىل أنه شخص سيئ، ألنه يتطرق إىل هذه األمور. لكن مهام 
وصفوين بالسيئ، سأستمر يف الحديث عن هذه األمور ما حييت. إْن مل ننطق بالحقائق التي نؤمن بها فلن تكون لتلك 
الحقائق الغلبة، وستكون القّوة يف قبضة الظاملني. ويف الحقيقة إن اعرتاضنا هذا، ما هو إاّل صوت مشرتك لكل الدول 
النامية واألقل منًوا يف العامل، فضاًل عن أنه ال ميكن التامدي يف غض الطرف عن هذا الصوت وتجاهل هذا االعرتاض 

أكرث من ذلك.

مل يعد لنظام األمن العاملي الذي يحمي الظامل دون املظلوم، استمرارية لكيانه الذي مل يقدر عىل منح األمن لإلنسانية. ال 
بد لنا أن نعرتف جميًعا بأن العامل الذي يرتكز عىل الغرب قد وىّل عهده، وظهر بداًل منه عالَم ُمتعدد االرتكازات. ويرجع 
ذلك إىل عدم االعرتاف باألسباب الحقيقة لظاهرة تدفق الالجئني واملهاجرين إىل الغرب، وإىل الدول األوروبية تحديدا، 
ويرضورة القيام بتحول هيكيل عىل نحو يتالءم مع هذه الحقيقة. إّن الناس الذين يتوجهون إىل أوروبا عرب املراكب 

والزوارق املتهالكة والسفن املتهالكة من سواحل رشق املتوسط، يبحثون يف الغالب عن املالذ والحياة اآلمنة فقط.
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الثانية، وأصبحت  والدول األوروبية التي حددت معايري حقوق اإلنسان والحريات األساسية عقب الحرب العاملية 

رمزًا لتلك املعايري؛ لألسف تدير ظهرها اليوم إىل القيم نفسها. وليس الالجئني هم من ميوتون غرقا يف املتوسط، بل 

إنسانيتنا هي التي تغرق، والقيم التي شّكلت كياننا تغرق كذلك. إن كل الجئ تم التخيل عنه عىل أبواب أوروبا، 

ولقي حتفه عن طريق إغراق السفن واملراكب عمًدا، ويخضع عىل الحدود لترصفات غري إنسانيّة أبدا؛ هو مبثابة 

مثال مؤمل لهذه الحقيقة.

يف قلوبنا جرح عميق ينزف حزنا عىل كل إنسان، سواء كان رجاًل أو مرأة أو طفاًل أو شابًا أو عجوزًا، قد غرق يف البحر 

املتوسط وإيجه ولفظ البحر جثته إىل شواطئ تركيا، بعدما كان يرغب يف حياة كرمية تنعم بالسالم. إال أننا مل نر أو 

نسمع أدىن عالمة من عالمات الندم أو تأنيب الضمري ِمْن هؤالء الذين كانوا سببًا يف مرصع هؤالء الناس يف املتوسط 

وإيجه. نحن ال ننظر أبًدا إىل صفات، وأصول، ومعتقدات، وإمكانيات األشخاص الذين يلوذون إىل حدودنا. قلُت 

عندما كنت رئيًسا للوزراء، إننا سنستقبل كل َمْن يأيت ِمن سوريا والعراق وفًقا لسياسة الباب املفتوح. ملاذا؟ ألننا مل 

نكن لنرتك هؤالء الناس الفارين من القنابل إىل املوت، ومل نكن لنعرض حياتهم إىل تلك القنابل، واليوم هناك أكرث 

من مليوين شخص يف بلدنا.

ليس من اإلنصاف تحميل تركيا أعباء الالجئني كلها

أرشف  أنهم  أي  مثلنا،  أناس  ألنهم  والرأفة؛  الرحمة  بنفس  الناس  مع  نتعامل  أن  فيجب  برش  أننا  ومبا  برش،  نحن 

املخلوقات. وأنا أرى أن محاولة بعض الدول األوروبية قبول بعض الالجئني، بعد تصنيفهم حسب صفاتهم، هي أمر 

غري إنسايّن أبدا. يا للعجب ما معنى أننا نستقبل الناس حسب صفاتهم! إنهم برش من لحم ودم. ومن ثم فيجب أن 

نحرتمهم ونستقبلهم دون متييز ألنهم برش. لقد استقبلت تركيا اإليزيدّي والُسنّي والشيعّي والكردّي والرتيكّ والعريّب. 

كلهم يعيشون معنا، ومل نرفضهم، ونقدم لهم كافة أنواع الدعم. تستضيف تركيا عىل أرضها منذ سنوات، هذا الكم 

الكبري من الناس الذين فروا من ويالت االضطرابات الداخلية املتواصلة يف سوريا والعراق، حيث لبينا كافة احتياجات 

275 ألًفا منهم، والباقي منهم يقيم يف أماكن مختلفة من مدن تركيا، عن طريق إمكانياتهم الذاتية، أو دعم مواطنينا، 

أو دعم مؤسسات املجتمع املدين.

هل تعرفون كم عدد الالجئني الذين استقبلتهم كل الدول األوروبية التي تزيد إمكانياتها أضعافًا مضاعفة عن تركيا؟ 

استقبلت ما يقرب من 200 ألف الجئ. انظروا، إننا نستضيف أكرث من مليوين الجئ، لكن لألسف هذا العدد يبلغ 

يف مجموع أوروبا 200 ألف. أوروبا تناقش مسألة كيفية توزيع 20 ألف الجئ وصلوا القارة األوروبية حديثا عىل 28 

دولة أوروبية. يف الوقت الذي تستطيع فيه تركيا إقامة مخيامت تستوعب 20 ألف الجئ خالل أسبوع إذا لزم األمر، 

ثم إن الالجئني الذين يذهبون إىل أوروبا يحاولون العيش يف ظل ظروف سيئة للغاية.

إن الزعم بأن الغرب الذي مل يتحمل حتى الالجئني الذين يلوذون إىل حدوده، يسعى لجلب الحرية والسالم واالستقرار 

للعراق وسوريا وليبيا، يفتقد إىل املصداقية.



238

هل تعرفون ما الذي يحدث يف تلك الدول؟ ألحدثكم برصاحة؛ إنهم يفكرون قائلني: "ليبيا والعراق مليئة بالبرتول، 
فلنضع يدنا عىل آبار البرتول املوجودة هناك". أال يحدث ذلك اآلن؟ إن 80 % من آبار برتول العراق يف حوذة الغرب؛ 
الذي يأخذ النصيب األكرب من البرتول ومينح العراق 20 % منه ليستخدمه، واألمر نفسه ينطبق عىل ليبيا. ومع أن كل 

هذه الحقائق واضحة كالشمس يف وضح النهار، فهذا النظام املوجود بالعامل ال ميكن قبوله باملرة.

مل نشك، ولن نشكو يف أي وقت من األوقات من املساعدات التي نقدمها لهؤالء الناس. لقد أنفقنا حتى اليوم 6٫5 
مليار دوالر عىل ضيفونا الذين جاؤوا إىل دولتنا. وال ريب يف أننا سنواصل تقديم كافة أنواع الدعم وسنبذل قصارى 
جهدنا، إىل أن ينعم هؤالء الناس بالسالم واألمن. لكننا نرى أيًضا، أنه ليس من اإلنصاف تحميل تركيا العبء كله يف 

مسألة تخص العامل أجمع.

عندما تستقر األوضاع يف املنطقة، ستعيش تركيا راحة واطمئنانا، ألنها أّدت كافة مهامها اإلنسانية واألخالقية، بيد أننا 
ال نعتقد إطالقًا أنه سيُنظر للدول األخرى باليشء نفسه.

من هذا املكان أدعو مرة أخرى الدول املتقدمة، وعىل رأسها أوروبا، أن تويل أهميّة للأمساة اإلنسانية اآلخذة يف 
التفاقم يوًما بعد يوم، كام أدعو باألخص وسائل اإلعالم العاملية، أن تلتزم الحياد وتبتعد عن االنحياز يف هذا املوضوع.

وانطالقًا من هذه األفكار، أمتنى النجاح لرتكيا يف قمة مجموعة العرشين، وأهنئ عىل وجه الخصوص كل من ساهم 
يف تنظيم هذه القمة، وأتقدم بالشكر لكل شخص يعمل ويساهم ويضحي من أجل عامل أكرث رفاهية وأمًنا واستقرارا 

وعداًل. هذا وأحييكم بكل الحب واالحرتام.
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ندوة ديوان املظامل الدولية الثالثة – أنقرة يف 16 سبتمرب/ أيلول 2015

 من يسعى إلظهارنا كمسؤولني عن 

الرصاعات هم أكرب الداعمني لإلرهاب

السادة الضيوف األعزاء املشاركون يف هذه الندوة املهمة من داخل وخارج البالد، السيدات والسادة، أحييكم بكل 
املحبة واالحرتام؛ وأمتنى النجاح لندوة ديوان املظامل الدولية يف دورتها الثالثة.

وأتقدم بالشكر إىل مؤسسة التفتيش العامة يف تركيا وإىل رئيسها وزمالئه األعزاء، عىل تنظيمهم هذه الندوة املهمة 
.كام أود أن أعرب عن شكري من اآلن للمشاركني بالندوة من داخل البالد وخارجها عىل املساهامت التي سيقدمونها. 

كام تعلمون فإن تطبيق مؤسسة التفتيش العامة يف تركيا مر عليه ثالث سنوات. وأنا أرى أن كل خطوة تتخذ يف سبيل 
تقييم وتطوير وتقوية هذه املؤسسة وأعاملها، هي خطوة يف غاية األهمية؛ إذ أن هذه املؤسسة تعد مبثابة جرس 
جديد بني السلطة واملواطنني. وكام أرشنا منذ قليل بلغ عدد االلتامسات والشكاوى املقدمة للمؤسسة منذ بداية 
عام 2013 وحتى نهاية شهر يوليو العام الجاري 17 ألفاً و321. وبلغت نسبة امتثال اإلدارة لتوصيات املؤسسة العام 
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املايض 38%. ومن الواضح أن هناك الكثري لنقوم به فيام يخص عدد االلتامسات املقدمة للمؤسسة ونسبة امتثال 
اإلدارة للتوصيات الصادرة من املؤسسة بخصوص تلك االلتامسات.

إن ما ننتظره من مؤسسة التفتيش العامة يف تركيا، هو أن تكون باباً يقصده الناس لحسم مشاكلهم. وأن تكون أول 
مكان يفكر به املواطنون للتعبري عن مشاكلهم مع اإلدارة وعن األزمات التي يعانون منها، وأن تكون أول مكان يخطر 
ببالهم عندما يفكرون يف وسيلة لرفع الظلم الذي يعتقدون أنهم تعرضوا له. كذلك يجب عىل مؤسسات الدولة أن 
متتثل ألقىص درجة ممكنة للتوصيات الصادرة من املؤسسة، لثقتهم يف أن تلك التوصيات متوافقة مع العدل والقانون. 

وحينها ستكون تلك املؤسسة قد بدأت بالفعل يف تطبيق مهمتها متاماً.

دولتنا تأسست عىل مبدأ "أحي اإلنسان يك تحيا الدولة"

إن نظام ومفهوم دولتنا قد أُسس منذ عرص "شيخ أديبايل"  وحتى يومنا هذا عىل مبدأ يعد منوذجاً لكل العامل، أال وهو 
"أحي اإلنسان يك تحيا الدولة". وتطبيق مؤسسة التفتيش العامة هو تجسيد لهذا املبدأ وتفعيل له مبفهوم جديد.

قلتها كثرياً قبل ذلك وأكررها اآلن ثانية: مؤسسة التفتيش العامة يف تركيا أو بتسمية أخرى "ديوان املظامل"  ليست 
هيئة قمنا باكتشافها حديثاً أو مؤسسة استحدثناها عن طريق محاكاة الغرب، وال بد أن نعي جيداً هذه الحقيقة. 
فروح هذا التطبيق وأساسه موجود يف أصل تاريخنا. فالدولتان العثامنية والسلجوقية، قد أسستا آليات كثرية تحت 
مسميات متعددة لسامع طلبات وشكاوى املواطنني. وقد استطاعت الدولتان اللتان حكمتا مساحات شاسعة، البقاء 
بثبات لعدة قرون بفضل هذه العالقة القوية التي أسستاها مع املواطنني. ويف معتقدنا نحن أيضاً يشكل اهتاممنا 
املظامل" هو مؤسسة أسستها  الدولة واألفراد. و"ديوان  العالقة بني  الحقوق أساس  بالعدالة والرفق وحامية  القوي 
وطورتها الدول األخرى محتذية بالنامذج املوجودة يف تاريخنا، بالضبط كام استلهموا مؤسسات األوقاف. ونحن قمنا 
بعد انقطاع دام فرتة طويلة بتفعيل هذا املفهوم من جديد  إىل جانب إكسابه الطابع املؤسيس. وأتقدم بالشكر 

باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن الشعب الرتيك لكل من ساهم وبذل مجهوداً خالل تلك املرحلة.

الضيوف األعزاء،

الدميقراطية والحقوق األساسية  تاريخيّة يف مجاالت  لها أهميّة  إنجازات،  اليوم  أحرزت تركيا منذ عام 2003 حتى 
دستورية  تعديالت  أُجريْت  السياق  هذا  ويف  األخرى.  املجاالت  يف  حققتها  التي  النجاحات  جانب  إىل  والحريات، 
الدولة  بني  العالقة  يف  التواصل  وسائل  كرثة  أن  وأرى  األساسية.  القوانني  عىل  تجديدات جذرية  وأُضيفت  عديدة، 

واملواطن، وتنوعها، وتفاعلها، وانتشارها، هي مبثابة مؤرش عىل العمل الصحيح.

مثة تطبيقات ميكن من خاللها اليوم إيجاد حلول وتوصيل طلبات املواطنني، بصورة مبارشة، إىل كافة املؤسسات وعىل 
رأسها رئاسة الجمهورية، والربملان، ورئاسة الوزراء، والوزارات، والبلديات، حيث تحظى هذه التطبيقات بأرضية قانونية بفضل 
قانون الحصول عىل املعلومات، ال سيام أنها تتمتع مبهمة القيام بالوساطة بني نواب الربملان الرتيك واملؤسسات األخرى 
واملواطنني ومتابعة الطلبات نيابة عنهم، وذلك من خالل مراكز االتصال املوجودة يف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ويف 

الوقت نفسه مثة تواصل بني القرى والُعَمد ورئاسة الجمهورية، حيث تشّكلت هيئات ملتابعة مطالب املواطنني.
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ومؤسسة  مستقاًل  كيانًا  باعتبارها  متقدمة  خطوة  حققت  كونها  املواطنني،  شكاوى  يف  التحقيق  هيئة  تأسيس  تم 

الجهود  إطار  يف  جديدة  كخاصية  النظام،  ضمن  الدستورية  للمحكمة  الفردي  التقدم  حق  إدراج  وتم  متخصصة. 

املبذولة يف البحث عن الحقوق القضائية يف مجال آخر. كام أن التعديالت التي أُجريت يف القوانني األساسية كانت 

من أجل هذا الهدف. ويف الوقت الذي حققت فيه تركيا تحواًل تاريخيًّا يف مجايل الدميقراطية والتنمية، فقد أبدت 

كذلك موقًفا إنسانيًّا وثابتًا يف القضايا اإلقليمية والعاملية، إذ كُّنا يف حاجة إىل تلك املواقف من أجل القدرة عىل إرساء 

دميقراطية أكرث تقدًما. وعليه اتخذنا هذه الخطوات وال نزال، يف سبيل هذا الهدف.

موقفنا تجاه الالجئني هو مؤرش للقيمة التي نوليها لإلنسان

إّن موقفنا تجاه قضية الالجئني هو مثال واضح للقيمة التي نوليها لإلنسان. إذ يف الوقت الذي يفتح فيه االتحاد 

األورويب بـ 28 دولة، أبوابه أمام ما يقرب من 400 ألف الجئ، فإن تركيا استضافت منذ عام 2011 حتى اآلن، ما يزيد 

عن مليوين الجئ من العراق وسوريا. إضافة إىل ذلك تحارب تركيا اإلرهاب، كام تهتم بقضية الالجئني. نحن نطبق 

سياسة الباب املفتوح، ونعرف أن الناس الذين نزحوا إىل حدودنا قد جاؤوا من أجل إنقاذ أرواحهم ومستقبلهم، ومل 

يأتوا بصورة اعتباطية أو لتهديدنا، وندرك أن الحل ال يكمن يف إغالق الحدود أو التفرج عليهم وهم يغرقون يف البحر 

املتوسط وبحر إيجه.

ال ميكن استساغة موقف بعض الدول الغربية التي تقول: "يجب أال نسمح لهذا التيار )الالجئني( الذي سيؤدي إىل 

إضعاف جذور املسيحيني، ويجب أال نستقبل إال املسيحيني" . أما نحن فننظر إىل اإلنسان بصفته برًشا، بغض النظر 

عن دينه. وسنبقى نفتح أبوابنا أمام املظلومني واملترضرين.

ترون ما يجري يف املسجد األقىص بالقدس. ال ميكن أن نتقبل أبًدا ما يقوم به الجيش والرشطة اإلرسائيلية يف املسجد 

األقىص الذي يعد مكانا مقدسا يف نظر األديان الساموية الثالثة، اإلسالم واملسيحية واليهودية. ألن ما يفعلونه من 

عملية املداهمة بكرس األبواب ورمي كتابنا املقدس عىل األرض وحرقه، أمر ال ميكن استساغته أبدا. لكن ما يحدث 

يف تركيا غري ذلك، ففي الوقت الذي تُحيي فيه تركيا معابد أصحاب الديانات املختلفة، بل وتشيدها، فإن مثل هذه 

األحداث البغيضة تزعجنا للغاية، وأخىش أن يفيض ذلك إىل اندالع بعض األحداث السلبية عىل الصعيد العاملي.

ال بد يل أن أعرب عن وجهة نظري يف مسألة تتعلق بقضية الالجئني؛ عىل أصدقائنا يف أوروبا أن يتأكدوا من أن هدف 

الناس الذين نزحوا إىل الحدود ليس العيش يف بالدهم، نحن نرى ذلك، فهؤالء الناس يرغبون يف العودة إىل أوطانهم 

وبالدهم. بيد أن بالدهم آلت إىل وضعية ال ميكن العيش فيها. إّن تسوية قضية الالجئني ال تكمن يف إغالق الحدود 

وإقامة السياج والجدران عىل الحدود، بينام الحل الحقيقي يكمن يف رضورة وقف املعارك الدموية القامئة يف بلدانهم 

عىل وجه الرسعة، واالنتقال إىل إدارة تلك الدول من ِقبل حكومات تصغي إىل صوت الشعب ومطالبه. وعندها لن 

يجد هؤالء الناس سببًا للنزوح إىل حدود تركيا وحدود الدول األوروبية. علاًم أن كل خطوة سيتم اتخاذها، دون رصد 

السبب الحقيقي وراء قضية الالجئني والسعي إىل إيجاد حلول وفقا له، لن تجدي نفًعا سوى اإلتيان مبشاهد جديدة 

تؤمل ضمري اإلنسانية.
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تقديم بعض الدول السالح لألسد مسألة تندرج يف شكاوى حقوق اإلنسان

الذين تقطعت بهم السبل،  قلُت قبل قليل إنه ال ميكننا أن نقف موقف املتفرج حيال األطفال والنساء والرجال 
وحيال هؤالء الذين لفظ البحر جثثهم إىل شواطئنا بعدما غرقوا يف بحري املتوسط وإيجه. وعىل الرغم من أن املشكلة 
ا هو أنه ما زال  يف سوريا هي مشكلة النظام الحاكم والظلم الذي ميارسه ذلك النظام ضد شعبه، فام يؤمل ضامئرنا حقًّ
يُنظر إىل هذه املشكلة من منظور ميزان القوى الدولية وحساباتها السياسية. فال تزال بعض الدول ترسل طائرات 
حربية إىل سوريا، ووتواصل دعمها للنظام. لكن عندما يتحدث أردوغان عن هذه األمور، يتم استدعاء السفري الرتيك، 
ويسألونه ملاذا أقول ذلك؟. هذا ليس كالمي، بل كالم مسؤوليكم. إنهم يقولون: "نحن نقف إىل جانب األسد" ، بل 
ويتم إرسال الطائرات، واألسلحة، ويتم تقديم الدعم املادي. هذا ما سمعناه عن مسؤوليكم، وهم يقولون هذا الكالم 
عالنية، ويتحدثون عن ذلك يف االجتامعات الدولية. وبرصيح العبارة هذه األحداث التي نشهدها، ما هي إال حاالت 

تندرج تحت الشكاوى التي تخص حقوق اإلنسان. 

ا أنه مل تُتخذ حتى  عىل الرغم من أن كل ما قالته تركيا بخصوص سوريا كان صحيًحا منذ البداية، فام يؤسف له حقًّ
اآلن خطوات ملموسة من أجل تسوية املسألة السورية، ألن الـ 2 مليون شخص املوجودين يف تركيا ال يذهبون إىل 
إيران، وال إىل روسيا، إمنا يأتون إىل تركيا، ونحن من يدفع مثن ذلك. لقد أنفقنا عىل الالجئني حتى اآلن 6٫5 مليار 
دوالر، لكن يف الوقت الذي كُّنا نقدم فيه الدعم اإلنساين لسوريا، كان البعض يرسل طائرات حربية وأسلحة إىل سوريا. 
وبهذا فهم يتسببون يف مرصع مئات اآلالف من الناس يف سوريا والعراق. هل هذا أمر إنساين؟ وهل هناك صوت 

يعارض ذلك؟ لألسف ال.

أخاطب املجتمع الدويل مرة أخرى من هذا املقام، وأقول: إن تسوية املسألة السورية تكمن يف رسعة إسقاط النظام 
الظامل املوجود عىل رأس الدولة، ومتكني إدارة جديدة تستند إىل إرادة الشعب وواقع املنطقة، من تويل السلطة بداًل 
منه. ويف تلك املرحلة، ال بد أوال من إقامة منطقة آمنة، خالية من املنظامت اإلرهابية، عىل طول حدود بالدنا. وهذا 
اإلنجاز من شأنه ان يحول دون تدفق موجات جديدة من الالجئني، ويتيح إمكانية مساعدة الناس الذين وصلوا إىل 
أبواب أوروبا، عن طريق مد يد العون لهم داخل بالدهم. وإال، فال مفر ِمن تفاقم لهيب النار داخل البالد وانتشار 

املعارك وازدياد موجات الالجئني.

لقد ترشد 12 مليون شخص منذ عام 2011، وهم يشكلون أكرث من نصف سكان سوريا، جزء منهم خارج البالد، وجزء 
آخر ترشد من منازله داخل البالد. وهناك 5 ماليني فقط منهم يعيشون خارج البالد. وكلام استمرت االشتباكات كلام 
توجه الناس املرشدون من منازلهم إىل خارج سوريا. ونحن نرى ذلك بشكل واضح، وأعتقد أن العامل أيًضا يرى هذا 
الوضع، فمن الوارد أن تتفاقم هذه املشكلة أكرث يف أي لحظة، واألمر نفسه ينطبق أيًضا عىل الدول األخرى املوجودة 
يف املنطقة. ألنه إن مل تحكم هذه البالد إدارات تتناسب مع واقع مجتمعاتها وتعكس مطالب شعبها، ستنزف املنطقة 

دًما عىل الدوام.

البد للدول األوربية أن تتفهم أن أمن وسالمة مواطنيها ليس مبعزل عن األحداث والتطورات األخرى التي تشهدها 
املنطقة والعامل. وال ميكن للدول أن تبذل كل ما بوسعها من أجل االهتامم باملشكالت اليومية ملواطنيها، وتدير ظهرها 
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إىل املاليني الذين يصارعون من أجل البقاء عىل قيد الحياة فقط، ويجب لتلك الدول أال تفعل ذلك، وإال فإن هذا 
يعني أن الغرب وخاصة االتحاد األورويب ينتهك القيم التي ارتقى من خاللها. 

أديُن بشدة أعامل التخريب التي قامت بها إرسائيل يف املسجد األقىص

سنواصل استضافة من لجؤوا إىل حدودنا ولو أثقل ذلك عىل كاهلنا وإمكانياتنا، بغض النظر عن انتامءاتهم العرقية 
واألخالقي  اإلنساين  واجبنا  نعتربه  بل  مصالحنا  عىل  خوفا  ذلك  نفعل  وال  اختالفاتهم.  وسائر  الدينية  ومعتقداتهم 
تقوم  التي  التخريب  االنتهاكات وأعامل  أديُن بشدة  أنني  أخرى،  أؤكد مرة  املناسبة  والوجداين. وبهذه  والتاريخي 
بها إرسائيل يف املسجد األقىص، ذلك املكان املقدس وأول قبلة للمسلمني. إن الهجامت التي تشهدها هذه املنطقة 
تحمل يف طياتها نتائج وخيمة تزج بالسالم والتسامح ليس يف القدس فحسب، بل وحتى فيام بني معتنقي الديانات 
املختلفة حول العامل. وأدعو دولة إرسائيل وكل الدول التي تدعمها يف موقفها وتشجعها، إىل الترصف مبسؤولية يف 

هذا املوضوع أمام التاريخ.

ستواصل تركيا متابعة هذا املوضوع عن كثب، والحديث عنه يف كل املحافل، واتخاذ املواقف الالزمة. وبدوري أجري 
اتصاالت هاتفية مع زعامء العامل الذين يهتمون بهذا املوضوع، وأدعوهم إىل اتخاذ خطوات مشرتكة.

الضيوف األعزاء،

لقد عانت تركيا، طوال تاريخها، من الوجه الدموي والرشس لإلرهاب، حيث استشهد اآلالف وسقط عرشات اآلالف 
من الضحايا، خالل مسرية تركيا يف مكافحة اإلرهاب. واليوم نواجه أيًضا موجة إرهابيّة جديدة تؤدي إىل خسائر أليمة. 
يف الوقت الذي كنا نكافح فيه من أجل إرساء الدميقراطية والتنمية يف تركيا اعتباًرا من عام 2003، فقد كان من أهم 
أهدافنا أيًضا القضاء عىل األسباب التي متهد األرضية لإلرهاب، وقد أجرينا إصالحات كبرية يف سبيل تحقيق التنمية 
والدميقراطية، انطالقًا من مفهوم "الرتكيز عىل الهدف بداًل من االنشغال بسفاسف األمور" . وخالل هذه الفرتة قطعت 
ا يف هذا املسار، وأعقبنا ذلك باملجهودات التي أطلقناها بدًءا من االنفتاح الدميقراطي، ومرشوع  تركيا شوطًا كبريًا جدًّ
الوحدة الوطنية واألخوة، وأطلقنا بعدها "عملية التسوية". لكن كلام اقرتبنا من النتيجة، وجدنا أن املنزعجني من 
ذلك يحاولون تعميق املشكلة وتحويل البالد إىل بحرية من الدماء من جديد، عرب طرق وأساليب مختلفة. ألنهم كانوا 
يدركون أن تركيا ستحقق السالم من خالل "عملية التسوية" وستدخل ضمن الدول األكرث احرتاًما وقّوة يف العامل. وكلام 

رأوا ذلك سعوا إىل تقسيم تركيا وتشكيل أرضية لقلب األوضاع يف البالد.

أين تلك الجهات التي تقدم هذه األسلحة النوعية لإلرهابيني؟

أسألكم اآلن: أين هذه الجهات التي تقدم هذه األسلحة النوعبة لإلرهاب واإلرهابيني، وأين هؤالء الذين يقدمون 
الذين  أن هؤالء  تعلموا  أن  أو خارجها. عليكم  البالد  كان داخل  ما، سواء  يأيت من مكان  الدعم  لهم؟ هذا  الدعم 
يدعمون اإلرهابيني موجودون خارج البالد وليس داخلها، وهدفهم الوحيد هو متزيق دولتنا الجميلة وإحداث انقسام 
بني شعبنا. ونحن نعلم جيًدا أن األحداث التي وقعت منذ سنة 2013 التي اقرتبنا فيها إىل تسوية املسألة الكردية، 
كانت ذات ارتباط فيام بينها. ومام يؤسف له أن الدعم الخارجي لإلرهابيني يحظى بدعم إعالمي يف داخل إىل جانب 
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النهاية،  الرغم من ذلك حاولنا وصربنا وواصلنا أعاملنا من أجل الحفاظ عىل أملنا حتى  تقديم دعم مادي. وعىل 
وحافظنا عىل عزميتنا مع شعبنا تجاه كل من ميارس كافة أنواع االستفزاز وانعدام الضمري واألخالق بهدف تشويه 

مستقبل البالد.

تنفطر قلوبنا حرسة ولوعة عىل كل فرد من أفراد األمن واملواطنني املدنيني الذين استشهدوا منذ استئناف املنظمة 
اإلرهابية االنفصالية هجامتها يف شهر يوليو/ متوز. ومسؤوليتنا تجاه شعبنا مُتيل علينا الثبات وااللتزام ومتالك النفس، 
وإال فصدقوين فإن يف صدورنا الكثري الذي ميكن إطالق العنان عنه. ويف املقابل نجد املنظمة اإلرهابية، وثلة من الذين 
يّدعون أنهم سياسيون وإعالميون وممثلون ملؤسسات املجتمع املدين، الذين نرى أنهم ال يتورعون عن تأييد املنظمة 

اإلرهابية فكريًّا، يحاولون تأجيج الفتنة بني شعبنا.

وهدفهم الوحيد من وراء تنظيم املظاهرات، واإلداء بالترصيحات، وكتابة عناوين بارزة يف الصحف واملجالت، وتدوين 
املقاالت، ومحاوالت التالعب للتأثري عرب وسائل التواصل االجتامعي؛ هو التمهيد إلحداث صدامات اجتامعية يف تركيا. 
أخاطُب اليوم يف هذا االجتامع املهم، العامل أجمع، وليس دولتي أو شعبي فحسب، وأقول: "ماذا سرتبحون من انقسام 
تركيا ومتزيق شعبها؟ يف الحقيقة تركيا مبثابة ضامن للسالم يف املنطقة، وهي أهم حصن يلوذ إليه املظلومون. إن كل 
خطوة ستخطونها ستذهب هباًء منثوًرا؛ ألن هذه األمة ستخرج من هذا الرصاع منترصة بفضل القّوة واإلرث اللذين 

اكتسبتهام عرب التاريخ. 

لقد استطاع شعبنا خالل فرتة قصرية أن يفهم املقصد من وراء بعض املحاوالت التي اندلعت يف أنحاء البالد، فالشعب 
يدرك جيًدا املخطط املُحاك ضد الدولة رغم اآلالم وحاالت الغضب التي تنتابه حيال هذه األعامل االستفزازية. وما 
عيل إال أن أتقدم بالشكر مرة أخرى يف هذا املقام إىل كل فرد من أفراد الشعب الذي ال تنطيل عليه حيلة املحرضني.

ويف نفس الوقت يسعى أتباع املنظمة اإلرهابية إىل تنفيذ سيناريو دينء يف أقضية مختلفة من مدن املنطقة يف إطار 
الهدف نفسه. كام يسعى أتباع املنظمة الذين اندسوا داخل املواطنني إىل توجيه الرأي العام بصورة خاطئة من أجل 

اإليقاع بني الدولة واملواطنني.

تُقام يف هذه الدولة مراسم لتشييع جنازات اإلرهابيني

األصدقاء األعزاء،

تُقام يف هذه الدولة مراسم تشييع الجنازات للقتىل اإلرهابيني، وهناك َمْن يحاول أن يُظهر للعامل أجمع عرب وسائل 
التواصل االجتامعي جثث اإلرهابيني عىل أنهم مواطنني مدنيني ويتم لّفهم مبا يسمى علم املنظمة اإلرهابية. وطبًعا 
يتلقى هؤالء اإلرهابيون دعاًم كبريًا داخل البالد، لكنني أؤمن بأننا سنحبط هذا املخطط بفضل سواعد أبناء شعبنا. 
هؤالء اإلرهابيون يتلقون دعام يف الغرب. ونحن نُخرب أصدقاءنا الغربيني بهذه األمور، لكن لهم مآرب أخرى. أريُد أن 
أذكِّر أصدقاءنا الغربيني الحارضين معنا، خاصًة الذين يتقلدون مناصب يف الرقابة بالدولة ويعنون بشكاوى املظلومني 
بأهميّة دراسة هذا املوضوع ومتابعته من مصدره. ومن ثم، يجب أن يعرفوا ويروا ذلك. وتركيا ليست دولة يحكمها 
نظام استبدادّي، بل عىل العكس؛ فهي دولة قد تفهمت الدميقراطيّة وأرست قواعدها. أريُد منكم أن تعرفوا أن مثة 



245

مواطنني يف هذه الدولة يضطرون إىل اإلدالء بأصواتهم تحت تهديد السالح، والبد ملمثيل "منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا"  أن يقدموا تقاريرهم عن تركيا يف ضوء هذه املعلومات؛ إذ ينبغي لهم أن يروا ذلك. وباملناسبة، فالتقارير التي 
أعّدوها عن تركيا التي أغفلوا فيها تلك الحقائق، لن تستطيع أبًدا الحيلولة دون الدميقراطية املتقدمة التي منارسها 

يف بالدنا، وأرغب منهم أن يعرفوا ذلك جيًدا. 

مام يؤسف له أن مثة أشخاصا يُنعتون بالسياسيني يشّكلون أدواًرا ثانويّة يف هذا السيناريو، كام أن سيناريو الخيانة 
هذا، له أياٍد تدعمه يف اإلعالم الذي يبذل قصارى جهده بهدف إظهار اإلرهابيني عىل أنهم "األطفال املحببني" ، يف حني 
أنه يُصوِّر رجال قّوات األمن بأنهم "املُعتدون" . انتبهوا! الذي ينفذ الهجامت، ويفّجر القنابل، ويحرق املدن، ويقتل 
األبرياء، هي املنظمة اإلرهابيّة ومؤيدوها. لكن َمْن املُتهم؟ الدولة.. والحكومة.. وشخيص. إنهم يتجاهلون ما يحدث 
والصواريخ  القنابل  ويتجاهلون  الطرقات،  يف  خنادقًا  يحفرون  الذين  عن  الطرف  ويغضون  الشهداء،  األمن  لرجال 
ومباين الدولة واملدارس والجوامع وسيارات اإلسعاف واملحال التي تتعرض لهجامت ُمسلّحة، وال يهتمون -مثقال ذرة- 
بالناس األبرياء املارين يف الشوارع، والذين يعملون يف املطاعم، ويدبرون قوت يومهم من الخردة التي يجمعونها من 
القاممة، وهؤالء الذين يُقتلون عىل يد املنظمة اإلرهابية. واألفظع هو أنهم يقيمون الدنيا وال يقعدونها إذا قمنا بشن 
عملية أمنية صغرية ضد تلك املنظمة، ويحاولون أن يُرّوعوا الرأي العام باملناظر التي يصورونها يف الشوارع، كل ذلك 
بهدف إعطاء صورة عن تركيا مفادها أن الدولة باتت مثل؛ سوريا ومرص وليبيا، بل يسعون جاهدين التهام قوات 
األمن بقتل األبرياء الذين قتلتهم املنظمة اإلرهابية. إنهم يحّملون الدولة والحكومة ويحملونني مسؤولية أحوال 
مواطنينا الذين انقلبت حياتهم رأًسا عىل عقب جرّاء الهجامت التي تنظمها املنظمة اإلرهابية. لقد حفظ الجميع 
دوره يف هذا السيناريو الخائن بدًءا من املنظمة اإلرهابية والسياسيني واإلعالم، وغدوا يؤدون دورهم يف كل فرصة 

ومحفل.

أريُد منهم أن يعرفوا جيًدا أن األشخاص فانون زائلون، لكن هذا الوطن وهذه األمة باقيان، وأن تركيا ستميض قُدًما 
يف هذه الطريق ِبخطى واثقة حتى أبد األبدين، وذلك بفضل الدولة وأبناء شعبها. إّن الذين مارسوا صنوف السفالة 
والعار باألمس ضد الدولة والشعب؛ ذهبوا إىل غري رجعة، وهؤالء الذين يركضون اليوم وراء هذا املطمع؛ سيكون 

مصريهم وخياًم كسابقيهم.

الجمهورية الرتكية قادرة عىل إحباط هذا املخطط

ليطمنئ شعبنا؛ فرتكيا لديها القوة واإلمكانية عىل إحباط هذا املخطط بفضل رئاسة الجمهورية والربملان والحكومة 
وقوات األمن ومؤسسات الدولة املعنية؛ فالدولة تبدي أهميّة بالغة من أجل أاّل تنزف قطرة دم أي شخص بريء، وأاّل 
يتعرض املواطن ألدىن حالة من حاالت الظلم. ومن ثم فالدولة تترصف عىل نحو عادل وسليم؛ وال شك يف أن هذه 

املشكالت ستميض إىل زوال، وسنواصل مجدًدا العيش يف هذه املنطقة يف أجواء األخّوة.

الدولة نظرة سيئة إىل جار من جريانه، وإىل صديق من  ال ينظر وال ميكن أن ينظر أي مواطن من مواطني هذه 
أصدقائه، وإىل شخص من معارفه، مبجرد النظر إىل أصله وبلدته فقط. عندما ننظر إىل جرياننا وأصدقائنا عىل أنهم 
أتراك، أو أكراد، أو علويون، أو ُسّنة، أو من رشق البالد وغربها؛ فهذا يعني أننا نسقط يف فخ املنظمة اإلرهابية. نحن 
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نرى أن كل مواطن من مواطني هذه الدولة، البالغة 78 مليون نسمة، ذو حقوق وقيم متساوية، وأن كل فرد يف 
الدولة هو أخ لنا، شاركناه تاريًخا واحًدا، وسنعيش معه مستقباًل واحًدا.

أّما الذين يتهمون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بالوقوف وراء االشتباكات وحاالت القتل والعمليات 
البالد، وكذلك الذين يدعمونهم دون وعي، فهم يف حقيقة األمر الداعم األكرب للمنظمة  اإلرهابية التي تحدث يف 
الغد ستذهب هذه  يف  له،  خلًفا  آخر  رئيس  وسيأيت  أردوغان،  فرتة حكم رجب طيب  ستنتهي  الغد  يف  اإلرهابية. 
املنافسة  ستبقى.  والشعب  للدولة  اإلرهابية  املنظمة  تسببها  التي  األرضار  أن  إال  منها،  بداًل  أخرى  وتأيت  الحكومة 
السياسية والخصام الشخيص يشء، وبقاء الدولة والشعب يشء آخر. لذا فاألشخاص الذين يخلطون بني هذين الشيئني 
لن ينجوا من املثول أمام التاريخ والشعب واملحاسبة عىل ذلك. صحيح أننا نشهد أياًما عصيبة لكننا نؤمن من صميم 
قلبنا بأن مستقبل تركيا مرشق، ومبشيئة الله تعاىل ستحقق تركيا أهدافها لعام 2023، وستنجز رؤياها لعامي 2053 

و2071م

يف ظل هذه املشاعر أتوجه بالشكر إىل السيد رئيس الوزراء وفريقه عىل ما بذلو من جهد يف هذا الحفل الجميل الذي 
استمر ملدة يومني، والشكر موصول لجميع الضيوف الذين سيسهمون يف هذا الحفل من خالل أفكارهم وآرائهم. 

وبهذه املناسبة أقدم إليكم أصدق التحيات من عميق قلبي، متمنيًا لكم التوفيق. 
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افتتاح جامع موسكو املركزي – موسكو/ روسيا يف 23 سبتمرب/ أيلول 2015

 علينا أن نحل مشكلة الالجئني عن طريق جعل 

بلدانهم صالحة للعيش، وليس بإغالق الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد فالدميري بوتني رئيس دولة روسيا االتحادية، السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطني، السيد املفتي الشيخ 

راويل جاينوتودين حرضت رئيس الشؤون الدينية ملسلمي روسيا االتحادية ورئيس مجلس إفتاء روسيا، السيد كريل 

بطريرك الكنيسة األرثوذكسية بروسيا، الّسادة الضيوف؛ أُحييكم تحية ملؤها االحرتام والتقدير. أريُد أن أعرب لكم 

عن مدى السعادة التي أشعر بها بوجودي معكم مبناسبة افتتاح جامع موسكو املركزي الذي أُعيد تشييده.

أشكُر الشيخ راويل جاينوتودين حرضت، عىل كرم دعوته لنا لحضور هذا الحفل، وأتقدم ببالغ الشكر لكل من ساهم 

يف إنجاز هذا الرصح يف موسكو التي تُعد إحدى أبرز املدن الكربى املوجودة يف العامل. 
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الجامع هي مصدر سعادة  إنشاء هذا  أعامل  الرتيك يف  الديانة  الرتكية ووقف  الدينية  الشؤون  رئاسة  إن مساهمة 

لشعبنا. أرجو من الله تعاىل أن يتقبل العبادات واألدعية التي ستؤدى يف جامعنا، وأن يجعلها قرينة لنا يوم القيامة، 

سائاًل إيّاه أن يجعل جامع موسكو املركزي وسيلة لإلسهام يف السالم والتضامن اللذين نحتاجهام لإلنسانيّة.

أرى أن أجواء الصداقة واألمن التي نشعر بها جميًعا تشري إىل املستقبل اآلمن للسكان املسلمني الذين يعتربون جزًءا 

ال يتجزأ من دولة روسيا.

الّسادة رؤساء الدول، الضيوف الكرام،

إن األوارص التاريخيّة القدمية واملودة املتبادلة املوجودة بيننا وبني إخواننا املسلمني يف روسيا، تساهم إسهاًما كبريًا يف 

الصداقة الرتكية-الروسية، وتشجعنا عىل إقامة عالقات أكرث متانة.

تعترب روسيا منوذًجا مهامًّ للغاية بالنسبة لتجربة التعايش بني الناس املنتمني إىل عقائد وأصول مختلفة تحت سقف 

واحد. ونرى اليوم يف روسيا، مرة أخرى، إمكانية تشكيل منطقة للعيش املشرتك والقدرة عىل تصور املستقبل بغض 

النظر عن االختالفات كافة، بل بااللتفاف حول القيم املشرتكة. وإذ أعرب عن سعاديت تجاه هذا املشهد، فأقول إنه 

ا أن مثة العديد من األماكن يف العامل تشهد مشاهد تناقض ذلك متاًما. مام يؤسف له حقًّ

إّن السياسات التمييزية التي تنتهجها إرسائيل تجاه الفلسطينيني تتجه صوب مكان محفوف باملخاطر، حيث أنها 

تنتهك قدسيّة املسجد األقىص يف القدس.

الذي ميوت غرقا يف البحر األبيض وبحر إيجه ويتعرض للرضر إمنا هو ضمري اإلنسانية

تشهد الحدود األوروبية مشاهد محزنة يجب أن تخجل منها اإلنسانية جمعاء بسبب الناس الذين يهربون إىل أوروبا 

من املناطق املجاورة لرتكيا، خاصًة من دول مثل: سوريا والعراق ومرص وليبيا واليمن. إننا نشعر ببالغ الحزن بسبب 

ِحرمان الناس حتى من حقوقهم التي يتمتعون بها، بسبب معتقداتهم وأصولهم. إن الذي ميوت غرقا يف البحر األبيض 

وبحر إيجه ويتعرض للرضر إمنا هو ضمري اإلنسانية.

بهذه املناسبة أوُد أن أبعث برسالة إىل الدول والشعوب وعىل رأسها الدول األوروبية. يقول الكاتب الرويس الكبري 

تولستوي: "أهم عمل يف الحياة هو فعل الخري" . ويذكر تولستوي يف موضع آخر أن النار املوقدة ِبنيّة سيئة ميكنها 

أن تدمر القرية بأكملها إىل جانب هذا البيت.

علينا أن ننظر إىل األحداث التي تشهدها منطقتنا من هذه الناحية، وعلينا أن نعمل عىل إخامد النار التي تعصف 

بالرشق األوسط. وال ميكن تحقيق ذلك إال بعمل الخري وإقامة العدل واإلنصات للضمري، واضعني يف الحسبان الواقع 

التاريخّي والثقايّف واالجتامعّي لهؤالء الناس الذين يعيشون يف تلك املنطقة.

ولهذا السبب استقبلنا دون أدىن تردد مليوين مواطن من العراق وسوريا بعدما نزحوا إىل الحدود الرتكية. ولذا نبذل 

قصارى جهدنا لهؤالء الناس، ونرعاهم يف بلدنا منذ أربع سنوات. 
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ال ميكن تسوية مشكلة الالجئني إال عن طريق تحويل بلدانهم إىل أماكن يصلح العيش فيها، وليس بغلق الحدود أو 
تركهم يصارعون املوت يف عرض البحار.

الّسادة رؤساء الدول، الضيوف الكرام،

 لقد كانت تركيا، عرب التاريخ، دولة يعيش فيها الناس يف أجواء من التسامح، رغم اختالف عقائدهم الدينيّة. من 
املمكن أن نرى الجوامع والكنائس واملعابد جنبًا إىل جنب يف الكثري من املدن الرتكية ويف مقدمتها إسطنبول. ومن 
ثم، فإن ثراءنا يف تجربة العيش سويًا هو عنرص مشرتك ُمهم بني تركيا وروسيا، إذ يعترب جامع موسكو املركزي الذي 

التقينا اليوم الفتتاحه، مثااًل بارزًا يربهن صحة ذلك.

تركيا، خاصًة  يعيشون يف  الذين  الروس  املواطنني  اآلالف من  مُنيز بني عرشات  ال  أننا  بصفة خاصة،  أوضح  أن  أوُد 
يف مدينتي إسطنبول وانطاليا، وبني مواطنينا األتراك من كافة النواحي، ال سيام يف حرية االعتقاد. نحن مرسورون 
الستضافة الروس يف بلدنا، وأؤمن بأن عدًدا كبريًا من مواطنينا وإخواننا يف الدين الذين يعيشون يف موسكو وروسيا 

ينتابهم الشعور ذاته كذلك.

كام أؤمن بأن التعاون الصادق والتضامن الذي سنقوم به باعتبارنا ممثلني للثقافتني القدميتني ألوراسيا، سيقدم نتائج 
جيدة تصب يف مصلحة شعبنا والعامل أجمع عىل حد سواء.

أمتنى أْن يكون جامع موسكو املركزي، الذي نفتتحه بهذه املشاعر، وسيلة تعم بالخري عىل مسلمي روسيا والجاليات 
الشقيقة يف روسيا والعامل اإلسالمّي. ويف هذا املقام أشكر صديقي العزيز السيد بوتني عىل رعايته تشييد الجامع. 
وأهنئكم مبناسبة عيد األضحى املبارك الذي يحل علينا غدا بأجمل التمنيات الخالصة وأحييكم بكل املحبة واالحرتام.    
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قمة وزارء الطاقة لدول مجموعة العرشين – إسطنبول يف 2 أكتوبر/ ترشين األول 2015

يجب تشجيع استثامرات البنية التحتية عىل املستوى العاملي

الّسادة الوزراء، الّسادة ممثلو قطاع الطاقة يف العامل؛ أُحييكم من صميم قلبي، متمنيًا لهذه القمة أن تكون وسيلة 
ليعم الخري عىل منتدى قمة مجموعة العرشين والعامل أجمع.

أود أْن أعرب عن مدى السعادة التي نشعر بها مبناسبة ترؤسنا واستضافتنا قمة وزراء الطاقة للمرة األوىل يف تاريخ مجموعة 
العرشين )G-20(، وأعرُب عن متنيايت بنجاح هذه القمة التي جمعت أكرب مصدري الطاقة ومستهلكيها يف العامل.

تُعد مجموعة العرشين منصة كبرية وغاية يف األهميّة باعتبارها تشّكل 85 % من اقتصاد العامل، و75 % من تجارة 
العامل، وثُلثي ُسّكان العامل؛ وهو األمر الذي يقتيض ِمّنا أْن نستفيد من هذا املنتدى الذي يتيح لالقتصادات املتقدمة 

واملتنامية فرصة الحديث حول القضايا العاملية، عن طريق اجتامع تلك االقتصادات حول طاولة واحدة.

إن الخطوات التي اتخذتها مجموعة العرشين منذ عام 2008 حتى اآلن، ستكون لها جدوى بالغة يف القضاء عىل آثار 
األزمة العاملية، خاصًة يف جعل النظام املايل العاملي أكرث متانة.
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شاركُت يف اجتامعات قمة مجموعة العرشين منذ عام 2008 حتى اآلن، بصفتي رئيس وزراء، ومن بعدها كرئيس 

جمهورية. وأنا ُمتابع عن كثب للوضعية التي كان عليها العامل يف السابق واملرحلة التي آل إليها اآلن. إذا كان هناك 

تنسيق أكرث قّوة يف مسألتي القضايا املالية واالقتصاد الكيل بني أكرب االقتصادات يف العامل، فإن مجموعة العرشين 

ا يف ذلك. سيكون لها بالفعل نصيب كبري جدًّ

القضية الرئيسة ملجموعة العرشين هي: التنمية العاملية املستدامة 

البد أن يكون هدفنا الرئيس هو اتخاذ تدابري من شأنها القضاء عىل األجواء التي تفيض إىل خلق أزمات. علينا أن نربط 

التعاون يف االقتصاد العاملي بهيكل مؤسيس، ألن قضيتنا الرئيسة نحن، أعضاء مجموعة دول العرشين، هي التنمية 

العاملية القويّة واملستدامة واملتوازنة والشاملة.

عندما تولت تركيا رئاسة دورة قمة مجموعة العرشين، رتبنا أولوياتنا يف ثالثة موضوعات هي: التنفيذ، واالستثامرات، 

والشمولية. نحن نؤمن بأن الطريقة األكرث فعاليّة لتحقيق منو اقتصادي قوّي، عىل الصعيدين املحيل والعاملي، تكمن 

يف إرساء قواعد االستقرار والثقة، وهذه هي الطريقة التي تتبعها تركيا يف األداء االقتصادي يف السنوات الـ 13 املاضية. 

ولهذا، ال بد من تنفيذ الوعود املقدمة عىل نحو فّعال. ونحن أعضاء مجموعة العرشين، نرتقب تحقيق منو إضايّف 

مبعدل 2٫1 % حتى عام 2018 إذا نفذنا اسرتاتيجيات النمو التي وافقنا عليها العام املايض، وهو ما يعني دخول موارد 

إضافية لالقتصاد العاملي بقيمة 2 تريليون دوالر.

نحن بصدد اإلعداد للموافقة يف مدينة أنطاليا، عىل تقرير يوضح كيفية تنفيذنا السرتاتيجيات التنمية لهذا العام يف 

التي قدمناها، ونواصل متابعة  أننا نفذنا وعودنا  إطار جدول زمني محدد. وبالتايل نكون قد أظهرنا للعامل أجمع 

القرارات التي اتخذناها. 

الضيوف األعزاء،

موضوع  نبلور  جعلنا  الذي  األمر  وهو  التحتيّة،  البنية  استثامرات  تشجيع  بخصوص  املتزايدة  الحاجة  ملسنا  لقد 

االستثامرات كواحد من أولويّات القمة التي نرأس دورتها هذا العام. رمبا تشعرون بأن األرقام التي سأعلنها غري عادية 

ومختلفة، إال أنني أرى مثة فائدة يف رؤية بعض النقاط والتفاصيل املتعلقة بكيفية تحقيق ذلك. 

مثة توقعات فحواها أن حاجة استثامرات البنية التحتيّة حتى عام 2030 سترتاوح تكلفتها بني 70-90 تريليون دوالر. 

علاًم أن قيمة استثامرات البنية التحتيّة التي تحتاج إليها دول آسيا فقط يف الفرتة من 2010 إىل 2020، قد بلغت 

التنمية املستدامة، فينبغي لها أن تقوم  النامية التي تتطلع لتحقيق أهداف  أّما الدول  حوايل 8 تريليونات دوالر. 

البنية  استثامرات  تشجيع  يعني رضورة  املشهد  وهذا  العام.  يف  دوالر  تريليون  بنحو 1٫5  تحتية  بنية  باستثامرات 

التحتية عىل الصعيد العاملي. ومن ثم، فمن الرضوري ترسيخ مفهوم جهد وتعاون جديدين.

البنية  الستثامرات  التمويلية  االحتياجات  تلبية  أجل  من  والخاص  العام  القطاعني  بني  تكاتف  مثة  يكون  أن  يجب 

التحتية العاملية. وقد أدركنا يف تركيا أن التعاون املثمر بني هذين القطاعني حقق نتائج إيجابيّة للغاية. باملناسبة، 
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إذا كنتم تظنون أنكم ستحلون االحتياجات التمويلية لتلك االستثامرات بامليزانية القومية؛ فال ميكنكم حلها. نحن أنجزنا 

العديد من مشاريع البنية التحتية بفضل التعاون بني القطاعني، والتي كان من الصعب تحقيقها بامليزانية القومية فقط. 

ميكن إنعاش استثامرات البنية التحتية بالتعاون بني القطاعني العام والخاص 

إذا استطعنا الجمع بني ديناميكية القطاع الخاص واحتياجات القطاع العام من االستثامرات يف شكل تعاون مثمر، 

سنتمكن من إنعاش مشاريع البنى التحتية عىل الصعيد العاملي. لكن ال بد للقطاع العام أن ينأى عن مرحلة الغرية 

ويجعلها تحت قدميه، حيث إنه من غري املمكن الحصول عىل نتيجة ملموسة إذا راودت القطاع العام أفكار من 

قبيل "ملاذا يحقق القطاع الخاص أرباحا أكرث؟" ، أو "ال يحق للقطاع الخاص أن يحقق أرباحا" . ومن املمكن إنعاش 

استثامرات البنية التحتية يف حال عملنا يف أجواء من التضامن والتعاون وتبادل الخربات.

إن املشكلة الرئيسة يف استثامرات البنية التحتية هي: ضامن ثقة القطاع الخاص أكرث من مشكلة التمويل. ويجب 

املايل. فمن املمكن أن تصدر ترصفات من  القطاع  الخاص، خاصة يف  القطاع  العام أال يترصف بغرية تجاه  للقطاع 

القطاع العام بخصوص القطاع املايل تعمل عىل تضييق الخناق عىل املستثمر. وعليه، طالبنا دول مجموعة العرشين 

بتطوير االسرتاتيجيات االستثامرية الشاملة وامللموسة.

نحن كزعامء قمة مجموعة دول العرشين التي ستنعقد يف مدينة أنطاليا، سوف نتناول االسرتاتيجيات االستثامرية 

للبنية التحتية بأكملها. وال شّك يف أن القرارات التي سنتخذها يف هذا الصدد ستسهم يف إيصال التنمية االقتصادية 

إىل مزيد من الزخم. ونحن نبدي اهتامًما خاًصا لتلبية احتياجات االستثامر يف مجال الطاقة عىل وجه الخصوص، يف 

ا من متطلبات استثامرات  إطار استثامرات البنية التحتية، ذلك أن االستثامر يف مجال الطاقة يشكل جزًءا كبريًا جدًّ

البنى التحتية العاملية. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن احتياجات االستثامر يف مجال الطاقة حتى عام 

2035 ستبلغ 48 تريليون دوالر. ومن املعروف أن الطلب عىل الطاقة يف العامل آخذ يف االزدياد. فإذا كان العامل يتطور، 

والتكنولوجيا املتقدمة تزداد أيضا بشكل مستمر، فال ميكن أن يحدث ذلك دون طاقة، ومن الرضوري أيًضا تنويع 

مصادر الطاقة، كام ينبغي املواظبة عىل إجراء دراسات يف هذا الصدد.

كلام اندمجت الدول النامية مع االقتصاد العاملي، كلام ازدادت الحاجة إىل الطاقة بنسبة كبرية. لذا علينا أن نتخذ 

خطوات جادة من اآلن حتى ال تؤثر القرارات املتخذة اليوم بتأجيل االستثامرات تأثريًا سلبيًّا عىل أمن الطاقة مستقباًل. 

وأرى أن اهتامم وزراء الطاقة ملجموعة العرشين مبوضوع االستثامرات يف مجال الطاقة ضمن جدول أعامل هذا 

االجتامع األول ، يُعد قراًرا صائبًا للغاية.

قمة مجموعة العرشين تتطلع إىل تنمية شاملة

الضيوف الكرام،

األولوية األخرى لرتكيا يف هذه الدورة التي ترتأسها هي الشمولية. فقد تناولت تركيا رئيسة الدورة التنمية الشاملة 

واملستدامة  القويّة  التنمية  تناولها  جانب  إىل  العرشين،  مجموعة  لقمة  األساسيّة  األهداف  من  واحدة  باعتبارها 
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الفئات غري  وإمكانية حصول  التزايد،  اآلخذة يف  املساواة  القضاء عىل عدم  أهميّة خاصة ملسألة  ونويل  واملتوازنة. 
املستفيدة، كالنساء والشباب، عىل مزيد من الرخاء االقتصادي.

وإىل جانب الهدف الذي رصدته قمة مجموعة العرشين العام املايض بخصوص زيادة مشاركة النساء يف سوق العمل، 
فقد اتفقنا هذا العام حول هدف خفض معدل البطالة يف صفوف الشباب. ويف هذا السياق، تتعهد مجموعة العرشين 
بأن تقلل أعداد الشباب الذين يتمتعون مبستوى مهارات منخفضة أو الذين يعملون يف قطاع غري رسمي، مبعدل 15 

% حتى عام 2025. وأرى أن ذلك يُعد خطوة مهّمة من ناحية إيصال اقتصاداتنا إىل تنمية شاملة ومستدامة. 

وعىل الشاكلة نفسها، فقد أنشأنا مجموعة سيدات األعامل العرشين "W 20" التي أشجع عىل تأسيسها من أجل 
بنية  تشكيل  نقصد  ال  فإننا  الشمولية  عن  نتحدث  عندما  االقتصاد.  يف  املرأة  دور  تعزيز  إىل  تهدف  أعامل  إنجاز 

اقتصادية أكرث شمولية داخل دول مجموعة العرشين فحسب، بل نعني أيًضا الشمولية عىل الصعيد العاملي.

لقد بذلنا مجهوًدا جباًرا طوال فرتة ترؤسنا للدورة من أجل وضع الدول محدودة الدخل والنامية، املوجودة يف أنحاء 
العامل، عىل رأس جدول أعاملنا. لقد تطور معدل النمو، الذي حققته مجموعة كبرية من دول أفريقيا، لدرجة أن هذا 
املعدل يفوق بعض االقتصادات الصاعدة. غري أن املشكالت التي تواجهها تلك الدول ال تزال مستمرة. وتأيت مشكلة 
الحصول عىل الطاقة عىل رأس تلك املشكالت. وبالتايل، فليس من املمكن الحديث عن التنمية واالستثامر والنمو 

والصحة والتغذية والتدفئة، دون توافر إمكانية الحصول عىل الطاقة.

ذكر أصدقاؤنا الكرام قبل قليل أن مثة 1٫3 مليار نسمة يف العامل يعيشون محرومني من الكهرباء، وهو وضع خطري. ال ميكن 
أن نفكر قائلني: "عىل أية حال لدينا كهرباء نستدفئ بها. أستخدم الكهرباء يف الليل، وكذلك يف النهار، إذن فال داعي لدينا 
للشعور بالقلق، وال حاجة لذلك" . هناك 650 مليون نسمة من هؤالء الناس يعيشون يف جنوب الصحراء الكربى بإفريقيا، 
وبتعبري آخر فإن أكرث من نصف سكان هذه القارة ال يحصلون عىل الطاقة الكهربائية. وهو األمر الذي جعلنا نويل أهميّة 

خاصة ملوضوع الحصول عىل الطاقة الذي يتصدر مبادئ التعاون يف مجال الطاقة ملجموعة العرشين. 

لقد كثفنا أعاملنا املوجهة نحو جنوب الصحراء الكربى بسبب الحاجة امللحة يف تلك املنطقة. وأجرينا تعاونًا وثيًقا مع 
الرشكاء األفارقة يف مجال الطاقة بالتنسيق مع األمم املتحدة يف إطار مبادرة الطاقة املستدامة. آمل أن يكون املؤمتر 
الذي ُعقد أمس مبشاركة وزراء ومستثمرين ومنظامت دولية من دول أفريقيا، ُمفيًدا لفهم واستيعاب اإلمكانيات 
التي تتمتع بها أفريقيا، كام أمتنى أن يكون هذا املؤمتر الذي جمع بني دول أفريقيا وعامل األعامل قد ساهم يف القضاء 

عىل الفهم السلبي بوجود خطر يف املنطقة.

أؤمن بأن خطة العمل ملجموعة العرشين حول الحصول عىل الطاقة، سيكون لها إسهام كبري يف القيام بأعامل التنسيق 
لألعامل الجارية ولتحسني مناخ االستثامر يف الدول األفريقية عىل نحو أفضل. خطة العمل التي ستتناقشون حولها 
بعد قليل، والتي آمل أن توافقوا عليها، سنوافق عليها نحن الزعامء أيضا وسندعمها يف مدينة أنطاليا. وأوُد أن أوضح 
أنني أرى أنه من األهميّة مبكان إدراج هدفنا املتمثل يف الحصول عىل الطاقة ضمن "جدول أعامل عام 2030 للتنمية 

املستدامة"  الذي وافقت عليه األمم املتحدة قبل أيام قليلة.
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إنجاز أعامل ناجحة يف مجال الطاقة مرهون بالتعاون بني القطاعني العام والخاص

سيكون جدول أعامل عام 2030 مبثابة أهم وثيقة من شأنها تحديد برنامج التنمية العاملية عىل مدى الـ 15 سنة 
القادمة. وستكون خطة العمل التي ستطرحونها اليوم للنقاش يف اجتامع الزعامء، واحدة من أهم إسهامات برنامج 

التنمية 2030 ملجموعة العرشين.

ومن ناحية أخرى، قمنا مبشاريع مهّمة بهدف إمكانية دمج املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التي نركز عليها بأهمية 
يف سياق الشمولية، باالقتصاد العاملي. وقمنا بدور ريادي يف تأسيس "املنتدى العاملي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة" 
بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية يف اسطنبول. أشكركم إلسهامكم يف هذا املوضوع. وبفضل هذا املنتدى ستتمكن 

تلك املؤسسات من اإلعراب عن آرائها عىل الصعيد العاملي.

الضيوف الكرام،

بالغة من  العام املايض، تحظى بأهميّة  التي وافقنا عليها  الطاقة ملجموعة العرشين،  التعاون يف مجال  إّن مبادئ 
ناحية إدراج قضايا الطاقة يف التعاون الناجح داخل مجموعة العرشين. وأعتقُد أنكم ستحققون خالل هذه القمة 
مجاالت تعاون جديدة وواضحة عن طريق تناول التطورات التي أحرزناها خالل عام 2015، بهدف امليض قدًما يف 

قضية الطاقة ملجموعة العرشين.

نشعر بسعادة بالغة مبناسبة اجتامعنا يف قمة مجموعة األعامل لدول العرشين "B-20" التي تسهم يف هذه املرحلة منذ 
انطالقها باعتبارها أول مجموعة رسمية تابعة ملجموعة العرشين. نحن نعرف أن القيام بأعامل ناجحة يف مجال الطاقة وزيادة 
االستثامرات مرهون بالتعاون بني القطاعني العام والخاص. وال بد أن نؤمن بهذه الفكرة. ونؤمن بأن التعاون والتواصل بني 

رجال األعامل ووزاء الطاقة سيفيض إىل نتائج مفيدة من ناحية أعامل قمة مجموعة العرشين أو االقتصاد العاملي.

لقد ركزنا يف دورة هذا العام عىل قضايا مثل: الحصول عىل الطاقة، والطاقة املتجددة، وشفافية أسواق الطاقة، ودعم 
الوقود األحفوري غري الفعال، وكفاءة الطاقة. وأؤمن برضورة تناول قضايا الطاقة العاملية مبفهوم ُمتعدد األبعاد؛ ذلك 
أن بُعد االستثامر يف الطاقة ومتويلها ُمهم للغاية. وأرى أن األرضية باتت ُممهدة لقيام مجموعة العرشين بتطوير 
يف  آسيا  مثل  األخرى  املناطق  تشمل  بحيث  الطاقة،  مجال  األعامل يف  توسعة  من  بد  وال  املجال.  هذا  تعاونها يف 

السنوات القادمة، وذلك يف ضوء خطة الحصول عىل الطاقة يف أفريقيا التي تقوم بها مجموعة العرشين.

وعىل نفس الشاكلة، فإن سياسات الطاقة الخاصة مبكافحة تغري املناخ التي تُعد مشكلة عاملية تحظى بأهمية بالغة، 
إذ يعترب عام 2015 فرتة حرجة بالنسبة ملفاوضات تغري املناخ، وهو األمر الذي اقتىض ِمّنا إدراج قضايا مثل الطاقة 
املتجددة وزيادة كفاءة الطاقة ضمن أولوياتنا. ويف هذا السياق أعددنا قامئة بخيارات تلقي الضوء عىل األعامل التي 
ميكن أن تقوم بها مجموعة العرشين يف الفرتة املقبلة، من أجل زيادة استخدام الطاقة املتجددة. ويعترب استمرار 
انخفاض تكاليف الطاقة املتجددة، واندماج تكنولوجيات الطاقة املتجددة مع أنظمة الطاقة بصوة أفضل ، أمرًا مهامًّ 
بالنسبة ملستقبلنا، فضاًل عن أن النتائج امللموسة التي أسفرت عنها أعامل مجموعة العرشين ضمن خطتها بخصوص 

كفاءة الطاقة، لهي أمر يبعث عىل األمل بدرجة كبرية. ولذا سنواصل العمل سويًّا يف هذا املجال. 
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يجب أن ننظر لقضايا الطاقة بعني اسرتاتيجّية

الضيوف األعزاء،

ستسهم التطورات التي سنقوم بها يف ضوء املوضوعات املدرجة عىل برنامجنا، يف تطوير التعاون يف مجال الطاقة عىل 
الصعيد العاملي وضامن أمن الطاقة. 

نحن مضطرون للتعامل مع قضايا الطاقة بوجهة نظر اسرتاتيجيّة، ألن عامل الطاقة يشهد مرحلة تغري وتحول كبرية 
تضم جهات فاعلة يف السنوات األخرية، خاصًة أن موضوع أمن الطاقة يحتل أهميّة كبرية يف الربنامج العاملي. ومرحلة 
التحول يف مجال الطاقة تتطلب تعاونًا وحواًرا فّعااًل بني الدول املنتجة ودول العبور )الرتانزيت( والدول املستهلكة 

لضامن أمن الطاقة، وهذه األمور الثالث تكمل بعضها بعًضا.

إذا مل مننح أولوية للتضامن والحوار والتعاون يف هذا العامل الذي اصطبغت فيها املشكالت بالعاملية، فلن نقدر عىل 
إيجاد حلول ميكن تطبيقها عىل املشكالت التي نواجهها. وعىل سبيل املثال؛ كانت لنا تجربة مع مرشوع "خط أنابيب 
الغاز الطبيعي )نابوكو("  فرتكيا يف هذا املرشوع مل تكن مجرد دولة عبور "ترانزيت" بل كانت دولة "مستهلكة" يف 
نفس الوقت، ومل تكن "دولة موردة". ماذا كانت النتيجة؟ االتحاد األورويب مل يقم بتنفيذ مرشوع "نابوكو". لكننا دولة 
موردة يف مرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول  )TANAP(، كام أننا يف الوقت نفسه يف وضعية دولة 
العبور )الرتانزيت( والدولة املستهلكة، وهو األمر الذي أدى إىل رسعة العمل. وقد رشعنا يف العمل ونواصل اآلن أعامل 
املرشوع عىل قدم وساق. لذا، ينبغي تكاتف كل من أذربيجان وجورجيا وتركيا والدول األعضاء يف االتحاد األورويب 

من أجل مرشوع "تاناب" ، فعنرص التضامن بني الدول من شأنه أن يزيد من حجم االستثامرات.

تشّكل مبادئ مجموعة العرشين للتعاون يف مجال الطاقة التي وافقنا عليها العام املايض، اإلطار العام للتعاون يف 
مجال الطاقة، وهدفنا هو إثراء فحوى هذه املبادئ وتعميق التعاون القائم بيننا. 

الطاقة  لوزراء  تركيا  تنظمه  الذي  األول  االجتامع  هذا  عقد  يف  القادمة،  الدورة  رئيسة  الصني،  استمرار  ويسعدنا 
ملجموعة العرشين. وأؤمن من صميم قلبي بأن قمة وزراء الطاقة ستشكل خطوة مهّمة ملفهوم التحرك يف ضوء مبدأ 

"تحقيق املكسب للجانبني" يف العامل أجمع يف مجال الطاقة.

أمتنى لكم النجاح يف أعاملكم التي تقومون بها وفق هذه األفكار، وأحييكم بعميق مشاعري القلبيّة. 
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مؤمتر يف جامعة واسيدا - طوكيو / اليابان يف 8 أكتوبر/ ترشين األول 2015

 إذا مل تغرّي األمم املتحدة هيكليتها فإن النزاعات 

االقليمية ستنترش يف جميع أنحاء العامل

السيد رئيس الجامعة، أعضاء الهيئة التدريسية األعزاء، الطالب األحباء، أيها السيدات والسادة، أحييكم بكل محبة 
واحرتام.

أود أن أتقدم بالشكر إلدارة جامعة واسيدا ملنحهم يل الدكتوراه الفخرية أثناء زياريت إىل دولة اليابان الصديقة، معتربًا 
هذه اللفتة وساًما جديًدا يرصع عالقات الصداقة الرتكية اليابانية.

أنا عىل اطالٍع واٍف بالدور املهم واملساهامت الكبرية التي اضطلعت بها جامعة واسيدا كواحدة من أقدم وأعرق 
العديد من  الحايل.  إىل مستواها  بها  واالرتقاء  التنمية  البالد وتحقيق  تطوير  اليابان، يف  التعليمية يف  املؤسسات 
والخاص.  العام  القطاعني  يف  تنفيذيني  ومسؤولني  وبرملانيني،  ووزراء،  وزراء،  رؤساء  غدوا  الجامعة  خريجي هذه 

وعليه فإين أمتنى لهذه الجامعة ولكم كل التوفيق والنجاح يف املستقبل.
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أيها األصدقاء األعزاء،

إن العالقات الرتكية اليابانية متتلك عمًقا تاريخيًا مهاًم. نحن منثل شعبني كبريين، حافظ كل واحد منهام حتى اليوم 

عىل تراثه الثقايف الفريد، من أقىص غرب آسيا حتى أقىص رشقها، وأثبت نجاًحا متميزًا عىل صعيد التحديث والتطوير 

دون أن يتعرض لالستعامر. وقد تعرف األتراك واليابانيون يف نهاية القرن التاسع عرش عىل بعضهم البعض عن قرب. 

كام أن الحادث األليم الذي تعرضت له الفرقاطة "أرطغرل" قبل 125 عاًما من اآلن، ساهم يف توطيد أوارص عالقات 

الصداقة بني شعبينا. الفرقاطة أرطغرل، أبحرت عام 1890 لتنقل رسالة صداقة من السلطان العثامين عبد الحميد 

الثاين إىل اإلمرباطور الياباين. وبعد إنجاز الفرقاطة أرطغرل مهمتها بنجاح، وأثناء رحلة العودة تعرضت لعاصفة عنيفة 

أدت لغرقها يف سواحل کوشیموتو، واستشهاد 532 من البحارة الذين كانوا عىل متنها، فيام أنقذ سكان کوشیموتو 

69 بحاًرا بكل عزم وتضحية. كام أظهرت الحكومة اليابانية والشعب الياباين اهتامما وثيًقا ببحارتنا. يف حني حمل 

األسطول الياباين بحارتنا الذين تم إنقاذهم بسفينة من أسطوله وبرفقة اثنتني من بوارجه إىل تركيا. ويف املقابل، فإن 

شعبنا حفظ يف قلبه وذاكرته هذا الترصف الشهم لليابان وحكومته، ووضعه يف مكاٍن استثنايئ داخل قلبه.

إن إحياء اليابان عىل املستويني الشعبي والرسمي، ذكرى بحارتنا الذين ارتقوا إىل مرتبة الشهادة جراء حادث أليم 

وقع قبل 125 عاًما، يدفعنا للشعور بالسعادة بشكل أكرب. ويحتم علينا أن نقوم بتوطيد هذه الصداقة الحميمة التي 

بدأت بحادث أليم، وتعزيزها ونقلها لألجيال القادمة. وكام هو معروف، فإن طالب املدارس االبتدائية هم الذين 

يقومون بصيانة مقربة شهداء البحارة األتراك يف منطقة أوشيام. وهذا الفعل يعترب منوذًجا جمياًل لنقل قيم الصداقة 

الرتكية اليابانية لألجيال القادمة.

وبهذه املناسبة، أود أن أقدم بحضوركم أجمل التحيات، ومشاعر الشكر، ألصدقائنا اليابانيني الصغار يف العمر، الكبار 

بأجمل املعاين القلبية.

اليابان رشيك مهم لنا ضمن رؤيتنا العاملية

أيها األصدقاء األعزاء،

البلدين يسعيان للحفاظ عىل السالم  اليابان كرشيك هام ضمن رؤيتنا اإلقليمية والعاملية. ال سيام وأن  نحن نرى 

واالستقرار الدوليني، يف يوم يشهد املجتمع الدويل تغريًا ديناميكيا . كام أن كال البلدين يتعاون ويتضامن مع بعضهام 

البعض يف العديد من القضايا الدولية األخرى بشكل وثيق. ويف هذه املناسبة، أود أن أعرب عن ارتياحي وسعاديت ملا 

اكتسبته العالقات بني تركيا واليابان مؤخرًا من عمق وزخم وتنوع.

إن تطوير تعاوننا يف املجال السيايس، له أهمية كبرية من حيث تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية املتنوعة بني بلدينا اللذين 

يتقاسامن قياًم عليا مشرتكة.

إىل ذلك، أود التذكري أن إسطنبول وطوكيو ترشحتا الستضافة دورة األلعاب األوملبية لعام 2020. وفازت مدينة طوكيو 

بحق تنظيم دورة األلعاب األوملبية واستضافتها، بعد خوضها منافسة نبيلة مع إسطنبول. وبعد اإلعالن عن هذه 
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النتيجة، كنت أول املتصلني بصديقي العزيز رئيس الوزراء آيب لتهنئته. كام أنني إىل جانب ذلك سأعقد مشاورات 
قمة  إطار  يف  لرتكيا  زيارته  خالل  وكذلك  الحالية  زياريت  خالل  وذلك  آيب،  شينزو  الياباين  الوزراء  رئيس  مع  شاملة 
العرشين املقرر انعقادها يف نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل. سوف تركز هذه املشاورات عىل إمكانية تعميق وتطوير 
العالقات يف املستوى االسرتاتيجي بني البلدين. سيام وأننا نريد إعطاء عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع اليابان، التي 
نعتربها رشيًكا اقتصاديًا رئيسيًا، دفعة قوية إىل األمام لتصل إىل مستوى متميز، يتناسب مع املستوى املمتاز لعالقاتنا 

السياسية.

لألسف، إن التجارة الثنائية بني تركيا واليابان دون املستوى الذي ننشده. ويف عام 2014، بلغ حجم التبادل التجاري 
6٫3 مليار دوالر، وهذا الرقم هو أقل بكثري من القدرات الفعلية للبلدين. واتخذنا أثناء زياريت لبلدكم يف العام املايض، 
البنية األساسية لتحقيق  اللبنات األساسية لرشاكتنا االسرتاتيجية واالقتصادية وخلق  خطوة مهمة عىل صعيد وضع 
ذلك. وتم يف العام املايض رسميًا إطالق املفاوضات املتعلقة باتفاقيات يف هذا اإلطار، وُعقدت يف سبتمرب/ أيلول املايض 
الجولة الثالثة من تلك املفاوضات، آمل أن تكتمل صياغة تلك االتفاقيات وتدخل حيز التنفيذ يف أقرب وقت ممكن.

إن التعاون االقتصادي واالنفتاح عىل األسواق واتفاقيات التجارة الحرة، تشكل اللبنات األساسية يف تحقيق االزدهار 
واالستقرار للشعوب يف عاملنا اليوم. وهكذا فإن تركيا تواصل مسرية املفاوضات مع االتحاد األورويب لتتويج عضويتها يف 
االتحاد الجمريك، إضافة إىل أن بلدنا يبذل مساعي كبرية لعقد اتفاقيات التجارة الحرة عىل املستوى الثنايئ مع الدول، 
بقصد تحقيق التكامل التجاري مع العامل. وفيام يتعلق باليابان، فنحن نرى بأنه يقوم مببادرات جاهدة عرب العالقات 
واملفاوضات  األورويب،  االتحاد  مع  واملفاوضات  الهادئ،  املحيط  الرشاكة عرب  اتفاقية  ومفاوضات  الدولية،  التجارية 
بني  االقتصادية  الرشاكة  باتفاقية  الخاصة  املفاوضات  ننهي  أن  مبكان  األهمية  من  فإنه  السياق،  هذا  ويف  الثنائية. 
البلدين، والتي بدأت عام 2014 يف أقرب وقت ممكن. ومع تأسيس نظام للتجارة الحرة، سوف نساهم إىل حد كبري 

يف زيادة التجارة واالستثامر املتبادل بني البلدين.

االستثامرات يف مجال البنية التحتية تكسب أهمية قصوى لبلدنا الذي يحقق منًوا رسيًعا

أيها األصدقاء األعزاء،

إن االستثامرات املبارشة، دون أدىن شك، تعترب واحدة من أهم عنارص العالقات االقتصادية التي تربطنا. ويسعدين يف 
هذا الصدد اإلشارة إىل أن االستثامرات اليابانية يف تركيا شهدت زيادة كبرية خالل السنوات األخرية، حيث وصل حجم 
االستثامرات اليابانية املبارشة يف تركيا حتى يونيو/ حزيران 2015 إىل 1٫7 مليار دوالر أمرييك. وقد تحقق 1٫6 مليار 
من تلك االستثامرات يف السنوات الخمسة املاضية. ومع ذلك، ال بد من اإلشارة إىل أن هذا املبلغ يبقى متواضًعا جًدا 

بالنظر إىل إمكانات البلدين.

وقد قام اليابان باستثامرات خارجية عام 2013 بقيمة 136 مليار دوالر تقريبا، فيام بلغ حجم استثامرته عام 2014 
مليون دوالر،  نحو 439  الكبرية خالل عام 2013  املبالع  تركيا من بني هذه  مليار دوالر. وكان نصيب  حوال 114 
وانخفض هذا املبلغ عام 2014 إىل 212 مليون دوالر. كام نرى اليوم أن الكثري من رجال األعامل األتراك يستثمرون 
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اليابان. ونحن سنعمل أيضا  العامل، ولكن لسوء الحظ نكاد ال نجد أي استثامر تريك ملحوظ يف  يف مختلف بلدان 
عىل تشجيع االستثامرات يف هذا البلد الذي ميلك إمكانات كبرية ال سيام يف قطاع البيع بالتجزئة وقطاع املأكوالت 

واملرشوبات. ويجب علينا أن نعمل مًعا من أجل زيادة االستثامر املبارش بشكل متبادل.

ونحن  منًوا رسيًعا.  يحقق  الذي  لبلدنا  بالنسبة  كبرية  أهمية  يحمل  التحتية  البنية  مجال  االستثامر يف  موضوع  إن 
نريد أن نواصل تعاوننا مع اليابان يف هذا املوضوع، كام تحقق ذلك يف مرشوع  قناة "مرمراي". ولدينا العديد من 
املشاريع الكبرية مثل جرس "جناق قلعة" الذي من املخطط أن يكون أطول جرس معلق يف العامل، إىل جانب النفق 
الذي سيتألف من 3 طوابق، وخط السكك الحديدية الجديد للقطار الرسيع الذي سيصل بني العاصمة أنقرة ومدينة 

إسطنبول. ونود إجراء أعامل مشرتكة مع اليابان لتمويل مثل هذه املشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية.

من ناحية أخرى، هناك إمكانات واسعة للتجارة واالستثامر يف منطقة تبعد 3 ساعات عن إسطنبول. ميكننا الحصول 
عىل نتائج جيدة عىل هذا الصعيد، إذا ما جمعنا بني التسهيالت اللوجستية التي من املمكن أن توفرها تركيا القريبة 
من هذه املنطقة، وبني اإلمكانات املالية والتقنية التي توفرها اليابان. إذا استطعنا تطوير مثل هذه الدينامية، سوف 

نتمكن من تحقيق ربح لكال البلدين.

ويف هذا السياق، فإننا نويل أهمية خاصة للدراسات الجارية إلنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الرتكية اليابانية. وقد 
خصصنا لهذه الجامعة أرًضا مساحتها ألف دونم. وآمل أن تتبنى أوساط التعليم العايل يف اليابان أيًضا، هذا املرشوع 
الهام الذي سوف يضمن العالقات بني األجيال القادمة عىل املستويني الثقايف والعلمي. لذا البد لنا من أن نعمل عىل 

ضامن تنفيذ هذين املرشوعني الكبريين اللذين يعتربان أيقونة تعاوننا االقتصادي.

اإلرهاب جرمية ضد اإلنسانية وهو تهديد عاملي

أيها األصدقاء األعزاء،

إننا منر مبرحلة تشهد املنطقة التي تقع بها تركيا والعامل بأرسه تطورات تاريخية. لقد بات الوضع القائم عىل حدودنا 
الجنوبية يف سوريا والعراق معروفا من قبل الجميع. كام تعرفون التطورات واألحداث التي ال تزال مستمرة عىل 
حدودنا الشاملية يف أوكرانيا وعىل حدودنا مع جورجيا. أما بالنسبة لجارتنا الغربية اليونان، فهي ال تزال غري قادرة 
عىل الخروج من أزمات عدم االستقرار السيايس واالقتصادي التي تهدد التوازنات داخل االتحاد األورويب. أما بالنسبة 
للشعوب الشقيقة لنا يف املنطقة، مثل فلسطني، وليبيا، ومرص واليمن، فكل يوٍم تضاف آالم جديدة عىل معاناة تلك 
الشعوب. البحر املتوسط الذي ينبغي أن يكون بحر السالم والهدوء، بات يشهد أكرب مأساة يف العامل. بينام تبذل 
تركيا جهوًدا جبّارة لحامية موقفها املدافع عن منظورها حيال السالم واالستقرار يف املنطقة وجميع أنحاء العامل. رغم 
كل االستفزازات التي تستهدف أمننا املادي واالقتصادي واالجتامعي، مل نتنازل قط عن التزاماتنا ومواقفنا الحازمة، 

ونخوض نضااًل رضوًسا ملواجهة الهجامت اإلرهابية التي تهدف إىل نقل النار املندلعة يف املنطقة إىل بالدنا.

أود أن أعرب هنا مرة أخرى، أن اإلرهاب جرمية ضد اإلنسانية وتهديد يستهدف العامل بأرسه. ال ميكن ربط اإلرهاب 
بأي ديٍن أو مجموعة عرقية أو ثقافية أو جغرافية، وإن الجهود املبذولة يف هذا االتجاه هي مبثابة دعم لإلرهاب. 
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التمييز بني  الة يف مكافحة جميع أشكال اإلرهاب، نرى برضورة عدم  ونحن باعتبارنا دولة تبذل جهوًدا جّمة وفعَّ
املجموعات اإلرهابية من قبل املجتمع الدويل ، وخاصة يف مجال مكافحة اإلرهاب.

ينبغي عىل األمم املتحدة واملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب وجميع املؤسسات التي تعمل يف مجال مكافحة اإلرهاب 
عىل املستوى الدويل، أن تتبنى موقًفا مبدئيًا يف هذا اإلطار. ِسَمُة اإلرهاب أطلقت عىل األشخاص الذين يستخدمون 
أساليب عنيفة، وانطالقًا من هذا الفهم، فليس مثة فرق بني تنظيم داعش ومنظمة  "يب كا كا". وكذلك الذين هاجموا 
محطات مرتو األنفاق يف طوكيو بغاز السارين أيًضا، ليس هناك فرق بينهم جميًعا. إن تركيا تخوض نضااًل حاساًم ضد 
اإلرهاب. ال يوجد إرهابيون جيّدون وآخرون سيئون. وال ميكن القبول بذلك. جميع اإلرهابيني سيئون. ونتوقع يف هذا 

اإلطار، تضامن وتعاون جميع األصدقاء معنا.

تقاسم أعباء الالجئني بات رضورة ملحة

يف الوقت الذي نخوض فيه نضااًل مريرًا ضد اإلرهاب، فتحنا أحضاننا إلخواننا السوريني ملا تقتضيه واجبات اإلنسانية 
والجوار. فتحت األزمة السورية التي بدأت عام 2011، الطريق أمام ظهور مأساة إنسانية تعد األكرب يف التاريخ الحديث 
بعد الحرب العاملية الثانية. حيث جرى تهجري وترشيد أكرث من نصف سكان ذلك البلد. ويوجد اليوم 12 مليون سوري 
أجربوا عىل ترك منازلهم. أكرث من 5 ماليني منهم توجهوا إىل خارج البالد. تركيا تستضيف ماليني السوريني والعراقيني 
الذين قدموا إليها بحثًا عن األمان. فتحنا أبوابنا للجميع دون أي متييز عىل أساس ديني أو عرقي، أو تعليمي، أو حسب 

الوضع املهني. ونعمل عىل توفري جميع احتياجات هؤالء الناس دون أن نصبو إىل أي مقابل لتلك الجهود.

يقيم يف بلدنا ما مجموعه 2٫2 مليون سوري، 260 ألفا منهم يقيمون يف مخيامت وبيوت مسبقة الصنع قريبة من 
املناطق الحدودية. إضافة إىل 300 ألف ضيف عراقي. أنفقت تركيا حتى اليوم نحو 8٫7 مليار دوالر من أجل مساعدة 

الالجئني. ليس من املمكن استمرار هذه الصورة عىل هذا النحو.

أنا قادم إىل هنا من بروكسل حيث أجريت هناك العديد من املحادثات. وبطبيعة الحال، قيل يل هناك: "أنتم قدمتم 
مساعدات إىل الالجئني، بحيث ال ميكن ألي دولة أن تفعل مثل ذلك، ونحن نهنئكم". وبطبيعة الحال، رشحنا أيًضا لهم 
الوضع. وسألناهم ما هو حجم العبء الذي سوف تتقاسمونه معنا، ألن هذا املوضوع مهم. وإىل متى سوف تضطلع 
تركيا مبفردها بهذا العبء؟. األوروبيون يغلقون حدودهم أمام الالجئني. فيقولون "فليلق الالجئون حتفهم يف بحر 
إيجه والبحر املتوسط". منذ بداية العام وحتى اآلن، متكن خفر السواحل الرتيك من إنقاذ حياة 60 ألف من الالجئني 

كانوا عىل وشك الغرق يف مياه البحر املتوسط. ولكن البعض اآلخر ال يفعل ذلك.

بات موضوع تقاسم أعباء الالجئني رضورة ملحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رغم وصول حجم اإلنفاق الرتيك 
فيام يخص موضوع الالجئني إىل أكرث من 8٫7 مليار دوالر، إال أن مساهمة املجتمع الدويل يف هذا الصدد حتى اآلن 
مل تتجاوز عتبة الـ 417 مليون دوالر. رغم أننا أصبحنا الدولة األكرث استقبااًل لالجئني حول العامل، فإننا نواصل اتباع 
سياسة الباب املفتوح وذلك العتبارات إنسانية، وسوف نواصل انتهاج تلك السياسة. كام سنستمر باستضافة السوريني 
اتخاذ  الدويل  الدويل، وباسم اإلنسانية جمعاء. ونتوقع من املجتمع  نيابة عن املجتمع  العراقيني؛  بلدنا، وكذلك  يف 
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خطوات عاجلة عىل صعيد تقاسم األعباء يف هذا الصدد. من ناحية أخرى، نرى جميًعا أن املنظامت الدولية التي 
تضطلع مبسؤولية ضامن توفري السالم واألمن واالستقرار عىل مستوى العامل بشكل عادل، تخوض امتحانًا سيئًا عىل 

هذا الصعيد.

يجب تغيري هيكلية األمم املتحدة

أنا واثق من أن اليابان تشاركنا مقولة "إن العامل هو أكرب من خمسة"، والتي تفيد اعرتاضنا عىل هيكلية مجلس األمن 
الدويل الراهنة. ألن العامل اليوم، بات أسريًا إلرادة واحدة من الدول الخمس دامئة العضوية يف املجلس. ينبغي عىل 
أعضاء األمم املتحدة الـ 196، أن يشغلوا مقعًدا دامئًا بشكل دوري. ال ميكن لخمس دول أن تقرر مصري العامل كام هو 
الحال اآلن. ينبغي أن يقوم مجلس األمن الدويل عىل هيكلية جديدة وأكرث شمواًل، من أجل عامل أكرث أمًنا، وإال فإن 

الرصاعات التي تبدو إقليمية يف هذه املرحلة، رسعان ما ستمتد لتشمل جميع أنحاء العامل.

أيها األصدقاء األعزاء، نحن سعداء جًدا لتنظيم دورات باللغة الرتكية، يف إطار الربوتوكول املوقع بني جامعة واسيدا 
ومعهد يونس أمرة. ونأمل افتتاح قسم لدراسات اللغة الرتكية ضمن جامعة واسيدا خالل السنوات القادمة. ويف هذا 
السياق، أود التأكيد عىل وجه الخصوص، أننا نرحب بطالب جامعة واسيدا، ونود رؤيتهم ضمن الربامج التدريبية 

التي ينظمها معهد يونس أمرة يف تركيا.

أكّدت يف بداية كلمتي عىل أن الدكتوراه الفخرية املمنوحة لشخيص من قبل جامعة واسيدا، هي وساٌم جديٌد يرصع 
عالقات الصداقة الرتكية اليابانية. رغم أن املسافة الجغرافية بني بلدينا طويلة، إال أن العالقات القلبية التي تربطنا 
قوية جًدا. وتعاوننا يف مواجهة لحظات عصيبة مثل الكوارث الطبيعية، ومدنا يد العون لبعضنا البعض يف أقرص وقت، 

هو نتيجة لتلك العالقة القلبية القوية.

ويف هذه املناسبة، أود أن أذكر بكل احرتام وتقدير، صديقنا ميازايك الذي فقد حياته يف إحدى الهزات االرتدادية 
التي رضبت والية وان الرتكية عام 2011، وذلك أثناء عمله متطوًعا ملد يد العون لسكان الوالية. كام أود التوجه 
بالشكر مرّة أخرى، إلدارة جامعة واسيدا وعميدها، لتنظيمهم هذه الفعالية اللطيفة، مقدًما لكم جميًعا فائق املحبة 

واالحرتام.
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قمة مجموعة العرشين للسيدات – إسطنبول يف 16 أكتوبر/ ترشين األول 2015

من استقبل 30-40 الجًئا أصبح مرشحا لجائزة نوبل، 

بينام يتغافل العامل عمن استقبل 5 ماليني الجئ

السيدات والسادة، أحييكم بكل محبة واحرتام. أرحب بكم أيها املندوبون واملندوبات القادمون من داخل تركيا ومن   

مختلف أنحاء العامل للمشاركة يف قمة مجموعة العرشين للسيدات.

أتقدم بجزيل شكري لكل من ساهم يف انعقاد قمة مجموعة العرشين للسيدات )W20(، التي تابعت عن كثب 

أعامل تأسيسها، تبادلت مع الجهات ذات الصلة خالل تلك املرحلة ومن وقت آلخر املشورة والتوصيات.

بني  مكانها  شغلت  وقد   ،)W20( املجموعة  هذه  أرى  أن  العرشين،  ملجموعة  الدوري  الرئيس  بصفتي  ويرسين، 

مجموعات مثل األعاملB20( 20(، والعامل20 )L20( واملدنية20 )C20(، والشباب20 )Y20( وغريها التي تندرج يف 

إطار مبادرات االنفتاح الخاصة مبجموعة العرشين.  
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أنا واثق من أن مجموعة العرشين للسيدات، سوف تقدم مساهامت مهمة يف جدول أعامل مجموعة العرشين، 

من خالل األعامل التي ستحققها والتوصيات التي ستطورها، عىل صعيد حصول السيدات عىل مكانة يف االقتصاد يف 

ظل ظروف عادلة. وأمتنى كل النجاح لقمة مجموعة العرشين للسيدات التي تحظى أيضا مبشاركة بلدان من خارج 

مجموعة العرشين.

الحضور الكرام،

كام تعلمون، فإن مجموعة العرشين، هي منرب هام للتعاون، متثل 85 % من االقتصاد العاملي، و75 % من التجارة 

العاملية، و65 % من سكان العامل. كام أن مجموعة العرشين، توفر فرصة لتالقي االقتصادات املتقدمة والناشئة حول 

طاولة واحدة إليجاد حلول مشرتكة للمشاكل العاملية. ويف هذا السياق، فقد شاركت منذ عام 2008 ممثال بلدي يف 

جميع قمم مجموعة العرشين ما عدا قمة واحدةـ حيث لعبت مجموعة العرشين، دورا هاما للتخفيف من آثار 

األزمة العاملية وجعل النظام املايل العاملي أكرث مرونة.

إن قضايانا األساسية كبلدان مجموعة العرشين، هي خلق منو قوي ومستدام ومتوازن، وقد أدخلنا بصفتنا الرئيس 

الحايل للمجموعة، مسألة تحقيق النمو الشامل ضمن األهداف األساسية، وهذا يف الواقع يشكل أهمية كبرية. أما 

بخصوص املرأة فال ميكن لها الوصول إىل أهدافها يف ظل اقتصادات ال توصلها إىل املكانة التي تستحقها، وال متكنها 

من املشاركة الفعالة ضمن القوى العاملة، وال تخولها لصالحيات يف اإلدارة واإلنتاج.

بال شك، يجب علينا أال ننىس أن النمو ليس عبارة عن أرقام وحسب، بل يجب علينا أخذ النوعية أيًضا بعني االعتبار. 

فالجودة يف النمو، تعني املزيد من فرص العمل، وارتفاع مستويات املعيشة، وتقاسم أكرث عداًل للرثوة. علينا أال ننىس 

ذلك. وهكذا، تناط مبجموعة العرشين للسيدات، مسؤولية كبرية عىل صعيد إثراء جدول أعامل مجموعة العرشين 

مبساهامت واقرتاحات يف هذه القضايا. أنا عىل ثقة تامة من قدرتكن عىل الوفاء بهذه املسؤوليات بأفضل طريقة.

من حق النساء أن يتبوأن مكانتهن يف اقتصاد مجموعة العرشين

الضيوف الكرام،

عندما تولينا يف تركيا رئاسة مجموعة العرشين، صنفنا أولوياتنا تحت ثالثة عناوين رئيسية. الشمولية والتنفيذ واالستثامرات. 

الشمولية، إضافة إىل أنها ضامنة لالستقرار االجتامعي فهي توفر منًوا مستداًما لالقتصاد. ولذلك، أدرجنا الشمولية يف 

مقدمة أولوياتنا خالل فرتة رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين. إن تبّوء النساء مكانتهن يف االقتصاد، يعد من أهم جوانب 

الشمولية التي تعني حصول الجميع عىل حصة يف النمو االقتصادي واالزدهار. اليوم ويف دول مجموعة العرشين، تبلغ 

نسبة مشاركة املرأة يف القوة العاملة 58 %، فيام يشارك 86 % من الرجال. وكام ترون فإن الفارق ليس كبريًا.

ووفقا لتقديرات املنتدى االقتصادي العاملي، فإن زيادة بنسبة 1 % يف مشاركة املرأة يف القوى العاملة، سوف تسجل 

ما مقداره 80 مليار دوالر أمرييك زيادة إضافية يف الحصيلة اإلجاملية العاملية. نحن منر يف معرتك فرتة تشتد الحاجة 

فيها إىل النمو. وعليه فإن مشاركة املرأة يف القوة العاملة، تعترب فرصة مهمة لتحقيق النمو املطلوب.



265

نحن بحاجة لنناقش مًعا ما ميكن القيام به. ال ميكن فتح الطريق أمام النساء والشباب، إىل جانب املحافظة عىل 
الجودة، وتوفري فرص التقدم التكنولوجي إال من خالل منو شامل. سيام وأننا يف دول مجموعة العرشين، اتخذنا العام 
الفرق يف املشاركة  املتعلق بخفض  العاملي  الهدف  تبّنت تركيا،  املرأة. كام  القرارات بشأن  املنرصم واحًدا من أهم 
بالقوة العاملة بني الرجال والنساء بنسبة 25 % حتى عام 2025. وإن وصولنا إىل هذا الهدف، يعني إكساب القوة 

العاملة حول العامل نحو 100 مليون امرأة عاملة خالل 10 أعوام.

نحن نتخذ اليوم خطوات ملموسة لتحقيق الهدف الذي حددناه هذا العام يف مجال توفري فرص عمل للمرأة. وباملثل، 
فإننا نبذل جهوًدا خاصة يف قطاع التوظيف، لتوفري فرص عمٍل للشباب الذين يشكلون الرشيحة األكرب التي تعاين من 
ارتفاع معدالت البطالة، والتي يف الوقت نفسه متلك نشاطًا يشار إليه بالبنان. يف هذا السياق، فإننا نهدف يف بلدان 

مجموعة العرشين إىل خفض معدالت البطالة يف صفوف الشباب إىل ما دون 15 % بحلول عام 2025.

ومن األولويات األخرى خالل فرتة رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين، وهذه مهمة جًدا، الرشكات الصغرية واملتوسطة. 
حيث تلعب هذه الرشكات دوًرا حاساًم وهاًما عىل صعيد النشاط االقتصادي والتجاري فيام يخص خلق فرص العمل. 
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن نسبة كبرية من الرشكات الصغرية واملتوسطة تدار أو متلكها النساء يف جميع أنحاء العامل 
مبا يف ذلك تركيا. كام نعمل جاهدين من أجل تعزيز وصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل النظام املايل والتجاري 

العاملي وتوفري ضامن إيصال أصواتها إىل نطاق الساحة الدولية.

الضيوف الكرام،

ذكرت أن "التنفيذ" سيكون أولويتنا الثانية خالل فرتة رئاستنا الدورية. لذا، فإن الطريقة األمثل لتحقيق منو اقتصادي 
وقتها،  يف  التعهدات  جميع  تنفيذ  هي  والدولية،  الوطنية  املستويات  عىل  وفعال  وشامل  ومتوازن  ومستدام  قوي 

وبشكل كامل. مل يعد لدينا وقت للتأخر واملواربة. إذا كّنا نريد الحصول عىل نتيجة البد من مبارشة التنفيذ.

سيتم تحقيق منو عاملي إضايف يصل إىل 2٫1 % بحلول عام 2018

مجموعة  كبلدان  نحن  رشعنا  حال  يف   2018 عام  بحلول   ،%  2٫1 إىل  تصل  بنسبة  إضايف  عاملي  منو  تحقيق  سيتم 
تريليون دوالر إضافية  العام املايض. وهكذا سيتم تحقيق 2  اعتمدناها  التي  النمو  بتنفيذ اسرتاتيجيات  العرشين، 
االلتزامات  تنفيذ جميع  ملموسة عىل صعيد  العرشين، خطوات  بلدان مجموعة  اتخذنا يف  العاملي. كام  لالقتصاد 

والتعهدات ورصدها خالل هذا العام.

العرشين،  مجموعة  لدول  الطاقة  وزراء  اجتامع  أعامل  يف  أيًضا،  القاعة  هذه  وضمن  أسبوعني،  قبل  شاركت  لقد 
أيًضا كربى رشكات العامل يف مجال إنتاج الطاقة واستهالكها. وخالل هذا االجتامع، أرشت إىل موضوع  الذي يجمع 
"االستثامرات" الذي يعترب األولوية الثالثة التي تشغل أهمية قصوى من اهتامماتنا خالل رئاستنا الدورية، الفتًا إىل 
أن احتياجات االستثامر يف البنية التحتية العاملية ستصل إىل 70 – 90 تريليون دوالر بحلول 2030. بالطبع، للوهلة 
األوىل سوف يتساءل البعض حول إمكانية توفري مبلغ 70 – 90 تريليون دوالر. لقد عربت عن ذلك سابًقا. ونوهت 

إىل أهمية اتخاذنا خطوات عىل صعيد إحداث رشاكات بني القطاعني العام والخاص.
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لقد أعطت تركيا أفضل مثال عىل صعيد استثامرات القطاعني العام والخاص. أكدنا من خالل القول والعمل عىل 

أهمية التعاون بني القطاعني العام والخاص يف نهاية عام 2002، وهي الفرتة التي كنا نكشف فيها عن مشاريعنا مع 

وصولنا إىل السلطة. كام أكّدنا يف هذه املرحلة أيًضا عىل األهمية الفائقة لتوفري الضامنات الالزمة لرجال األعامل 

واملستثمرين يف بالدنا، فرسمنا خارطة ملستقبل العملية االستثامرية بالتزامن مع توفري األمن واالستقرار. إننا يف تركيا، 

نجري استثامراتنا الضخمة وفق هذا النهج. عىل سبيل املثال، فإن مرشوع املطار الثالث يف إسطنبول هو نتاج لرشاكة 

بني القطاعني العام والخاص بقيمة استثامرية تبلغ 12 مليار يورو. هذا استثامٌر ينّفذ دون أن يخرج قرٌش واحد من 

ميزانية الدولة بل ستحصل الدولة أيًضا عىل بدل استئجار لهذا االستثامر يبلغ 22 مليار يورو. يف الواقع، إن استخدام 

امليزانيات الجاهزة عملية سهلة، لكن بيت القصيد يكمن يف إنتاج موارد خارجية أخرى وكذلك تنويع املصادر. إذا 

كنتم متتلكون القدرة عىل تنويع هذه املصادر، وإذا متكنتم من االستحواذ عىل ثقة املستثمر، وقتئذ ال بد أن تتدفق 

االستثامرات باتجاه بالدكم. وكام أسلفت سابًقا، من املمكن جًدا توفري وإيجاد تلك األرقام بهذه الطريقة.

هناك موارد كافية لتمويل االستثامرات عىل املستوى العاملي. هناك موارد كبرية يف الصني واليابان، ولكن املهم هو 

خلق أرضية الثقة. اليشء املهم هو إتاحة املجال أمام تحويل املوارد إىل استثامرات. لذلك ال بد من تشجيع االستثامر 

يف مجال البنية التحتية واتخاذ الخطوات الالزمة لتلبية احتياجات التمويل. وعليه، يتحتم علينا خلق تعاون ما بني 

القطاعني العام والخاص. نجحنا يف تركيا يف تحقيق هذا واقرتحنا تلك الخطوات عىل جميع أصدقائنا، وجنينا وال نزال 

نجني النتائج اإليجابية للتعاون املثمر بني القطاعني العام والخاص. ومن هذا املنرب، أدعو سيدات األعامل ليكّن أيًضا 

أكرث نشاطًا يف هذا الصدد، وأن يتحلني بأعىل درجات الشجاعة.

الحضور الكرام ملجموعة العرشين للسيدات، 

النساء هّن الضيوف املوقرات يف مجموعة العرشين، خالل األسبوع املايض، اعتمدت األمم املتحدة جدول أعامل 

التنمية املستدامة لعام 2030، هذه الوثيقة يف الواقع تحدد جدول أعامل التنمية العاملية عىل مدى السنوات الـ 15 

املقبلة. وإزالة خلل التوازن بني الرجال والنساء تعترب واحدة من أهم جوانب خطة التنمية الجديدة هذه. وبوصفنا 

الرئيس الدوري ملجموعة العرشين، قدنا العديد من الدراسات حول تنفيذ أهداف جدول أعامل التنمية املستدامة. 

لذلك ميكننا القول إن إنشاء مجموعة العرشين للسيدات وعقدنا اليوم قمتها، يعترب مثااًل عىل تلك الجهود.

عدد املستثمرات تجاوز 110 آالف

والعمل  التوظيف  فرص  من  املزيد  عىل  والحصول  والعمل  املرأة،  وتعليم  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  إن 

يساهم يف الحد من الفقر. وهنا ال بد من التأكيد عىل أننا متكنا يف تركيا من تنفيذ خطوات مهمة يف هذا املجال 

خالل السنوات الـ 13 املاضية عىل وجه الخصوص. وعىل سبيل املثال، ارتفع معدل مشاركة املرأة يف القوى العاملة 

يف تركيا عام 2004 إىل 23٫3 %، ليصل اليوم إىل 32٫3 %. يف الوقت الذي يجاري فيه معدل مشاركة خريجي الجامعات 

الجدد، من الشباب والشابات، يف القوى العاملة اليوم، نفس املستوى. وهكذا فنحن مازلنا نرى حجم اآلثار اإليجابية 

ملساهامتنا من خالل السياسات املستقرة التي تم تبنيها.
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لقد شهدت الفرتة نفسها تطورات إيجابية عىل صعيد األعامل النسائية. حيث ارتفع معدل نسبة املستثمرات من 
السيدات يف يونيو/ حزيران 2015 إىل 8 %، بعد أن كانت 4٫9 % عام 2004. وهكذا تجاوز عدد سيدات األعامل 
يف تركيا الـ 110 آالف سيدة أعامل. املرأة يف تركيا، مل تعزز نشاطها فقط يف املجال االقتصادي، بل تبوأت مع مرور 
األيام مكانة مرموقة يف مجاالت السياسية والثقافة واملجاالت االجتامعية. هل يعترب هذا كافيًا؟ بالطبع ال. كانوا 
يف املايض وقبل تشغيل مضخة املاء اليدوية، يضعون فيها القليل من املاء ثم يبدؤون بتحريك ذراع املضخة. اليوم 

نحن سكبنا فيها القليل من املاء ونأمل أن نتمكن من تشغيلها وبإذن الله سنبدأ ضخ املياه.

التعديالت  التصويت وذلك مبوجب  الحق يف  املرأة  التي تعطي  العامل  الدول يف  أوائل  لقد كانت تركيا واحدة من 
الدستورية يف عام 1934. وبذلك شغلت تركيا املرتبة األوىل يف هذا املجال بني جميع الدول األوروبية. تم متثيل املرأة 
يف الربملان بـ 24 نائبًة عام 2002، وقد تضاعف هذا العدد اليوم ولله الحمد 4 مرات. وبطبيعة الحال، فإننا مل نَر 
هذه األرقام كافية أبًدا، ولن نراها كافية. فيام ستواصل السيدات أعاملهن من أجل ضامن متثيٍل أكرث تقدًما للمرأة 

يف مختلف الصعد واملجاالت.

ومع ذلك، فإن هذه التطورات، تظهر جليًا أن الخطوات التي تم اتخاذها مل تكن من قبيل الصدفة. إن جميع هذه 
التطورات كانت نتيجة لتنفيذها سياسات واعية وحازمة استوجبت الكثري من العمل. كام أن تنفيذ هذه السياسات 
ال يزال مستمرًا حتى اآلن. وعىل سبيل املثال، فقد رشعنا بأنشطة الدعم املايل واالجتامعي اإلضافية لألمهات العامالت 
واألمهات الاليت أنجنب حديثًا، يف إطار اإلصالحات التي جرى تنفيذها خالل السنوات األخرية. وأطلقنا برامج رعاية 
القروض  لتقديم  الربامج  من  النطاق  واسعة  مجموعة  وتتضمن  االقتصادية  الحياة  يف  املرأة  قوة  زيادة  إىل  تهدف 

الصغرية ورعاية األطفال حديثي الوالدة وغري ذلك.  

وبطبيعة الحال، فإن مسألة مشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية ال تقل أهمية عن ضامن التوازن يف األجور بني الذكور 
واإلناث. ونحن نعلم أن الفجوة يف األجور ال تزال مستمرة بني الرجال والنساء. لذلك، وخالل فرتة ترؤسنا للحكومة 
الرتكية، تناولنا املوضوع من زاوية األداء واعتقدنا برضورة تقييمه انطالقًا من هذه الزاوية وبغض النظر عن الجنس. 
وضعنا هدفًا، ونادينا باألجور املتساوية لظروف العمل املتساوية. إن هذه املعضلة ال توجد يف بلدنا فقط. النساء يف 
جميع أنحاء العامل، يتقاضني رواتب أقل من الرجال مبعدل 77 % رغم قيامهن بأداء مهام الوظيفة نفسها. رغم أن هذا 

املعدل هو أفضل قلياًل يف بالدنا، إال أننا ال نزال بحاجة لقطع شوط كبري يف هذا الصدد.

مام ال شك فيه، أن جميع هذه األمور تشكل البنود الرئيسية لجدول أعامل قمة مجموعة العرشين للسيدات. وبإذن 
الصلة،  ذوي  واملدراء  الرئيس  مع  املقبل،  الثاين  نوفمرب/ ترشين  أنقرة مطلع  اجتامًعا مشرتكًا يف  نعقد  الله، سوف 
لالستامع منهم إىل جميع املشاريع التي تم إعدادها والخطوات املتخذة عىل صعيد االنفتاح. وبعدها سوف تتاح يل 

الفرصة إلدراج تلك الخطوات عىل جدول أعامل مجموعة العرشين، ال سيام خالل فرتة رئاستي الدورية لها.

ويف السياق ذاته، أود اإلشارة إىل أن حملة تعليم البنات تحت شعار "هيا يا بنات إىل املدرسة" التي كانت تجري 
مبشاركة شخصية من قبل زوجتي وتشجيعها، خالل فرتة رئاستي للوزراء، هي يف الواقع تصب يف اإلطار والهدف ذاته. 
ومن خالل هذه الحملة، حققنا تقدًما كبريًا عىل صعيد رفع معدالت التحاق الفتيات باملدارس حيث ارتفعت تلك 
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املعدالت من 90 إىل 96 %. يف بالدنا. كانت نسبة األمية بني النساء 19 % عام 2000. وبفضل الحمالت التي أجريناها 
واملشاريع التي دعمناها، نجحنا يف خفض هذه املعدالت إىل 6 %. وإن شاء الله، نأمل القضاء عىل هذه املشكلة يف 

بالدنا بشكل تام.

تركيا أصبحت واحدة من الدول الـ 10 يف العامل، بعد أن متكنت يف السنوات ما بني 1990-2008 من خفض حاالت 
وفيات األمهات أثناء الوالدة إىل مستوى أدىن. كام متكنت البالد من تحقيق انخفاض كبري يف معدالت الوفيات بني 
الوالدة، وقدمنا دعاًم كبريًا لنسائنا يف هذا  الخدمات املقدمة لألمهات قبل وبعد  الرضع. وباملثل، نجحنا يف زيادة 

الصدد.

مناهضة اإلرهاب، هي موقف أخالقي

الضيوف الكرام

مام ال شك فيه أن اإلرهاب سيكون واحًدا من أهم البنود املدرجة عىل جدول أعامل قمة مجموعة العرشين. تشهد 
سوريا الواقعة عىل حدودنا الجنوبية أحداثًا تهدد االستقرار واألمن يف بالدنا والعامل كله. فتح النظام الذي يشن حربًا 
وحشية ضد مواطنيه، الباب أمام تهجري 12 مليون شخص يشكلون نصف عدد السكان يف سوريا. 5 ماليني منهم 
موجودون اآلن خارج سوريا، و7 ماليني منهم أجربوا عىل ترك منازلهم والنزوح إىل مناطق أخرى داخل سوريا. إن ما 
تشهده سوريا اليوم، ليس عملية بحث عن ثورة، هذه املرحلة قد انتهت. يف الواقع ما يجري اآلن يف هذا البلد هو 
نضال لتحرر الشعب السوري. نحن كبلد خاض حرب تحرٍر رضوسة يف املايض، نتفهم الواقع السوري جيًدا جًدا. ونحن 
يف تركيا، شأننا شأن أي بلد يقف إىل جانب الدميقراطية والحرية، لذا ندعم نضال الشعب السوري من أجل التحرر.

هنا ال بد يل من التعبري عن هذه الحقيقة، وأنا وقفت شاهًدا عىل الدرجة العالية من الحساسية التي أبدتها املرأة يف 
املجتمع الدويل حول هذه الحقيقة : ال بد من اإلشارة إىل أنه من غري املمكن جلب السالم املنشود أو إرادة الشعوب 
تنتج سوى حالة روحية  االنقالبات، ال  القادمة من رحم  فالثورات  الثورات هي حالة روحية.  الثورات. ألن  مبجرد 
تحمل يف جوهرها مفاهيم استبدادية، ومن غري املمكن أن تأيت ببنى دميقراطية. لذلك، فالعديد من البلدان يف جميع 
أنحاء العامل دفعت وال تزال تدفع مثن ذلك. يف األماكن التي شهدت مثل تلك األحداث، ُوجد االستغالل واالستعامر 
وال يزال بال حدود. لألسف، الغالبية العظمى من البالد التي تدعي الدميقراطية تدعم وتدافع يف الوقت نفسه عن 
تلك الحركات االنقالبية. ولكن عندما يتعلق األمر بالخطابات، يعتلون منرب الجمعية العامة لألمم املتحدة وينادون 
بالدميقراطية وبالحرية. ما هي هذه الدميقراطية والحرية التي يتحدثون عنها؟. يف الوقت الذي يحدث فيه انقالب، 

يقومون فيه بالذهاب إىل االنقالبيني لتهنئتهم، والتصفيق لهم. نحن نقف يف مواجهة كل هذا ونقاومه. 

بات من الواضح اليوم أن التنظيامت اإلرهابية التي تنشط يف املنطقة مثل "داعش" ، و"PYD"، و"YPG"، و"يب كا كا"، 
إىل جانب النظام السوري، هي كيانات تقود الحرب ضد نضال الشعب السوري من أجل التحرر. اليوم، تقف تركيا 
يف مقدمة البلدان املستهدفة من قبل داعش. فقدنا يف وقت سابق ما مجموعه 130 من مواطنينا، جراء الهجامت 
اإلرهابية التي وقعت يف منطقة رسوج وبالقرب من محطة القطارات يف أنقرة نهاية األسبوع املايض. وباملثل، فقدنا 
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جنوًدا وعنارص يف الرشطة قتلوا يف هجامت شنها تنظيم داعش. ومع ذلك، فإننا نشاهد مع األسف تلك املساعي التي 
تهدف إلظهار تركيا عىل أنها دولة تدعم داعش يف سوريا.

أود التأكيد مرة أخرى من هذا املنرب، أن تركيا، تقف بالطريقة نفسها ضد جميع املنظامت اإلرهابية، بغض النظر عن 
أسامئها وأهدافها وخطاباتها وأساليبها. وقيام بعض الدول بدعم بعض املنظامت اإلرهابية، يف سبيل مكافحة منظامت 
إرهابية أخرى، ما هو يف الواقع إال اصطفاف إىل جانب اإلرهاب. إن مناهضة اإلرهاب موقف أخالقي قبل كل يشء. 
وال ميكن ألي بلد ينعم بهذه األخالق، أن يقبل بالتمييز بني املنظامت اإلرهابية، عىل أساس إرهاٍب صالح وآخر طالح.  

أود التذكري مرة أخرى بالحقيقة التالية، وخصوًصا لتلك البلدان غري القادرة عىل اتخاذ مواقف مبدئية يف هذا الصدد. 
كونوا عىل يقني أن املنظامت اإلرهابية التي تدعمونها اليوم ألنها تتامىش مع مصالحكم، ستوجه تلك األسلحة نحوكم 
 ،"YPG"و"يب كا كا" و "PYD" غًدا. ألن هذا هو طبع اإلرهاب، وأريد منكم أن تعرفوا ذلك. نحن نرى أن تنظيم داعش و
يشكل خطرًا عىل البرشية واإلنسانية بنفس املستوى مع كافة املنظامت اإلرهابية األخرى، ونخوض نضااًل ضدها جميًعا.

أصدقاؤنا الغربيون ال يقدمون لنا الدعم الكايف يف مجال مكافحة اإلرهاب  

ينبغي عىل الذين ال يقدمون الدعم الكايف لرتكيا يف الحرب ضد املنظامت اإلرهابية، بل عىل العكس من ذلك، يقدمون 
دعاًم خفيًا لهذه املنظامت، أن يعلموا أنهم يسوقون املنطقة والعامل كله إىل كارثة كبرية. انظروا إىل األسلحة التي 
ضبطت بحوزة مسلحي املنظامت اإلرهابية يف الجبال. تلك األسلحة مصنعة يف دول غربية نعرفها عىل أنها بلدانا 
لنا وسيتم إرسال  صديقة. الشخص الذي يتزعم إحدى املنظامت اإلرهابية يقول: "تم إرسال 50 طًنا من األسلحة 
املزيد". ولكننا عندما نخرب أصدقاءنا الغربيني بتلك األمور يقولون لنا: "تلك األسلحة تعطى ملحاربة تنظيم داعش"، 
ونحن نقول لهم: "مبا أنكم تزودون املنظامت التي تحارب تنظيم داعش باألسلحة، هناك منظمة تدعى جبهة النرصة، 

هي أيًضا تقاتل ضد داعش. لكنكم تعتربون النرصة منظمة إرهابية. أليس هذا تناقًضا؟".

إن األمن واالستقرار يف الغرب وخصوًصا أوروبا، مرتبٌط مبدى أمننا واستقرارنا، إذ علينا إدراك ذلك جيًدا. وكنت يف 
بروكسل األسبوع املايض، وكان جميع املسؤولني األوروبيون يؤكدون خالل اللقاءات التي أجريتها معهم هناك عىل 
عدم قدرة أوروبا عىل االستغناء عن تركيا، إذن ملاذا ال تفتحون الطريق أمام انضاممها إىل االتحاد األورويب؟ املسألة 
معروفة ولكنهم ال يلتزمون الوضوخ وال يتحلون بالرصاحة. لو كانوا واضحني، ويتسمون بالرصاحة، ولو أنهم يكشفون 
عن سبب امتناعهم عن ضم تركيا إىل االتحاد األورويب حتى اآلن، يعرفون أن نظرة العامل لهم ستكون مختلفة متاما. 
ألنهم يقولون: "لقد ارتكبنا خطأ بضم تركيا إىل حلف شامل األطليس، ولكن ال ميكن أن نرتكب الخطأ ذاته يف االتحاد 
األورويب". وهنا بيت القصيد. ألن تركيا، حققت العديد من املكتسبات متجاوزة بذلك ما حققته العديد من البلدان 
التي تنتمي إىل االتحاد األورويب. وعىل الصعيد االقتصادي، ومعايري كوبنهاجن أيًضا، نحن متقدمون عىل سائر تلك 

الدول، ولكن لألسف هم ال يترصفون بصدق تجاهنا.

هل كان ينبغي أن يرى العامل جثة الطفل آيالن عىل السواحل ليك يهتم بشأن اللجوء والالجئني؟ عندما طفت جثة 
الطفل آيالن عىل الساحل، بعد تلك الحادثة بدأت املجالت تهتم بقضية الالجئني وتضع صوًرا لهم عىل أغلفتها. تركيا 
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يف الوقت الراهن تحتضن مليونني و200 ألف الجئ من السوريني، و300 ألف من العراقيني. نحن نستضيف 5٫2 
مليون الجئ. وبلغ حجم اإلنفاق يف هذا املجال 8 مليارات دوالر. وماذا عن الدعم العاملي الذي وصلنا؟ 417 مليون 

دوالر فقط.

ث عن مسألة قبول الالجئني، ويقول: "سوف نستقبل ما بني 30 –  هناك تطورات مثرية جًدا لالهتامم. أحدهم يتحدَّ
40 ألف من الالجئني"، وعليه يتم ترشيحه لنيل جائزة نوبل. أما نحن فلدينا اآلن 2٫5 مليون الجئ، ال أحد يهتم بهذه 
املسألة. ألن جائزة نوبل متنح ألسباب سياسية، ألن معظمكم يعرف بأي اعتبارات يتم منح جائزة نوبل. جائزة نوبل 

متنح بناء عىل طلبيات.  

بإذن الله سوف نتجاوز هذه األيام الصعبة، من خالل تعزيز وحدتنا وتضامننا وأوارص األخوة التي تربطنا. ولكننا لن 
ننىس أبًدا من وقف إىل جانبنا يف هذه األيام العصيبة، ومن وقف يف مواجهتنا.

الضيوف الكرام،

نحن يف مجموعة العرشين، وخالل رئاستنا الدورية، نعمل من أجل عامل أفضل وأكرث أمًنا وازدهاًرا، يف هذه الفرتة 
الحرجة التي منر بها. وسوف نواصل بذل املساعي يف سبيل تحقيق تلك الغايات. أنا واثق من أن قمة أنطاليا ملجموعة 
العرشين ستكون درة قمم العرشين، من ناحية اإلمكانات املادية واملضمون. إن العقلية التي تستعبد النساء وتغض 
النظر عن رضورة تحقيق العدالة بني الرجل واملرأة، هي يف الواقع عقلية تقيص نصف اإلنسانية. نحن يف مجموعة 
العرشين، بادرنا باتخاذ هذه الخطوة ألننا نعي رضورة مشاركة املرأة يف هذه العملية من أجل الوصول إىل األهداف 
للسيدات  العرشين  قمة مجموعة  تصدر عن  قراراٍت  منكم  ننتظر  فإننا  لذلك،  االقتصاد.  مجال  التي وضعناها يف 
تلك  لتأخذ  حثيثة  سأبذل شخصيًا جهوًدا  بدوري  وأنا  الصدد.  العرشين يف هذا  لزعامء مجموعة  م  تُقدَّ وتوصيات 

التوصيات عىل عني االعتبار ضمن جدول أعامل قّمة العرشين، وسوف أتابع جميع تلك الخطوات عن كثب.

ويف هذا السياق، أود أن أعرب مرة أخرى عن أميل يف أن تتوج أعامل هذه القمة بالنجاح، مقدًما لكم وافر التحيات، 
وعميق االحرتام.
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الجلسة الختامية "قمة علامء املسلمني يف دول أسيا و املحيط الهادئ" – إسطنبول يف 16 أكتوبر/ ترشين األول 2015

عىل علامء الدين تحمل مسؤولياتهم تجاه اإلرهاب

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكم يف تركيا، أرحب بكم يف مدينتنا إسطنبول. إننا نشعر بالفخر الستضافتكم يف عاصمة الحضارات إسطنبول 

مبناسبة قمة علامء املسلمني يف دول أسيا ومحيط الهادئ. واسمحوا يل بداية أن أتقدم بالشكر لرئاسة الشؤون الدينية 

ولرئيس الشؤون الدينية وفريق عمله ولكل املؤسسات التي كان لها دور كبري يف تنظيم وإمتام هذه القمة املهمة 

بنجاح. وأقدم شكري العميق للمشاركني األفاضل الذين قطعوا آالف الكيلومرتات للحضور إىل هذه القمة.

إن منطقة جنوب رشق أسيا التي يقطن فيها حوايل 1٫2 مليار مسلم أسهمت يف إغناء الحضارة اإلسالمية عىل مدى 

التاريخ. ومتثل هذه املنطقة مرياثا قويا للعلم ومركزاً لتنشئة العديد من العلامء الكبار. أمتنى من الله أن تكون هذه 

القمة التي انطلقت يف الثالث عرش من أكتوبر والتي تختتم اليوم وسيلة لتمتني أوارص الصداقة القدمية والتعاون 

والتضامن وتقوية جسور املحبة واألخوة بني تركيا ودول آسيا واملحيط الهادئ.
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أعتقد عندما نتكلم عن موضوع الوحدة، والجمع بني الحكمة والسالم نتكلم عن مواضيع يف غاية األهمية التي نحن 

يف أمس الحاجة لها اليوم. أدعو الله عز وجل أن تعود هذه القمة بالخري ليس عىل تركيا والدول املشاركة يف القمة 

فقط بل عىل العامل اإلسالمي واإلنسانية جمعاء.

ترك الشورى مصدر املشاكل التي تعاين منها الدول اإلسالمية

إخويت األعزاء

استمعنا قبل قليل من الشيخ القارئ لآليات التي تتحدث عن الشورى، فالقرآن واألحاديث النبوية تشري إىل أن مفتاح القرار 

الصائب والصحيح يف كل عمل هو التشاور. ففي سورة الشورى يقول الله عز و جل [َوأَْمرُُهْم ُشوَرٰى بَيَْنُهْم] و يف حديث 

للرسول عليه الصالة و السالم : "جعل الله الشورى رحمة ألمتي". إن السبب األسايس ألغلب املشاكل التي يعاين منها العامل 

اإلسالمي هو ترك الشورى. يوجد هناك إهامل للتشاور فيام بيننا. ولهذا السبب أصبحنا بعيدين عن رحمة الله.

ال ميكننا اآلن الحديث عن وحدة األمة وعن اتحاد األمة ألنها حالياً يف حالة انقسام كبرية. أعتقد أن هذه االجتامعات 

مهمة جداً لوضع اللبنة األساسية التحاد األمة. و أنتم تعرفون جيداً وتتابعون وتشهدون الوضع املؤمل جداً الذي مير 

به املسلمون يف دول جوار تركيا بشكل خاص و يف الجعرافيا املمتدة من أفغانستان إىل ليبيا ومن اليمن إىل أراكان. 

ترون أن من يهتف "الله أكرب" يقتل أخاه الذي يهتف أيضا "الله أكرب". كيف ميكن لنا أن نرشح هذا الوضع، يف أي 

خانة ممكن أن نصنف هذا العمل؟ املناطق التي من املفرتض أن تنعم بالهدوء و الرفاهية، مع األسف اليوم عندما 

نذكر هذه املناطق فأول يش يخطر يف أذهاننا، هو الدم و الدموع و االشتباكات.

املتطورة وبنادق  النظام نفسه أحدث األسلحة  باستخدام  للناس  الحياة  فعىل مقربة منا، يف سوريا، تنطفئ شعلة 

القنص والرباميل املتفجرة، ومدن تتدمر وإرث حضاري يُنهب. وهناك سفاح يدعي أنه مسلم ثم يقتل 366 ألفا من 

مواطنيه، وميارس إرهاب الدولة. ولكن ماذا يقول؟ أنا مسلم. ويا له من مسلم!. وحينام سألت عن هذا األمر مسلام 

آخر أجابني: ولكن هو ضد ارسائيل، ويا ترى هل قتل 366 ألف ألنهم آمنوا بإرسائيل؟ الضحايا أيضا هم كانوا ضد 

إرسائيل. إذاً بأي مقياٍس أو معياٍر ترمي هذه القنابل وتقتل إخوانك؟ الحقيقة واضحة للجميع، 12 مليون سوري 

هّجر من بيته، و5 ماليني من هؤالء يف تركيا ولبنان واألردن، و7 ماليني نازحون داخل بلدهم. وهؤالء النازحون غرباء 

يف وطنهم مثل الالجئني يف الخارج. 

إن ديننا الذي جعل مفاهيم الحياة واإلحياء واإلعامر دستوراً له، وكان من املفروض أن يجد فيه حتى األعداء حياة، 

أصبح اليوم منتسبوه يتناحرون فيام بينهم بالفنت املذهبية والعرقية. وهذا الوضع يدفعنا كل يوم نحو مستقبٍل أكرث 

سوءاً، ويضيف مشاكل جديدة إىل مشاكلنا التي نعاين منها. والبوصلة التي ستشري لنا إىل املخرج وتوصلنا لطريق 

السالمة للتخلص من الحالة السوداوية التي نحن فيها، هي الشورى والوحدة. وإجراء الشورى بنوايا خالصٍة وبقلٍب 

سليم وبعد التخلص من األحكام املسبقة، هو أهم مفتاح يف رحلة البحث عن حلول ملشاكل الدول اإلسالمية.
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يتذرعون باملنظامت اإلرهابية حديثة املنشأ لتوجيه أصابع االتهام إىل اإلسالم

اليوم. وأمام  العالقة  السياسية والدينية واالقتصادية  القضايا  التشاور من شأنها أن تساهم يف حل  آلية  إن تفعيل 
هذا الواقع الذي بات واضحا للعيان، فإن اللجوء إىل التشاور ما يزال أمرا استثنائيا بدال من أن يكون قاعدة معتمدة يف 
مواجهة كافة املشاكل. وعىل العكس من ذلك نشهد مع األسف ندرة املنصات التي تجمع بني املسلمني ناهيكم عن رشخ 
الخالفات وضياع التشاور. يف الوقت الذي أصبح فيه العامل أصغر حجام مع تطور وسائل النقل واالتصاالت ومع زوال 
الحدود بني بعض الدول، نشهد فيه بناء جدران وحدود جديدة بني املجتمعات املسلمة. وهناك محاولة لتوجيه أصابع 
االتهام إىل العامل اإلسالمي البالغ مليار و700 مليون مسلم من خالل منظامت إرهابية حديثة املنشأ ومن خالل جناة 
ال نعلم والءهم ملن وخدمتهم ألي يشء؟ ولكننا نعلم جميعا أن هناك حملة تشويه ممنهجة تساق ضد املسلمني عىل 
الصعيد العاملي، ال سيام أن هذا التصور السلبي عن اإلسالم واملسلمني الذي بدأ عقب أحداث 11 سبتمرب وتضاعف مع 

التطورات األخرية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، أخذ ينترش عىل أرضية واسعة يوما بعد يوم.   

نحن نعلم جيدا أن الدين اإلسالمي بريء من تلك الدعايات والقوالب املجهزة وكذلك من األعامل املسيئة إليه من 
قبل منتسبيه، ويف املقابل يجب أال نتغاىض كذلك عن األخطاء التي كانت سببا يف ظهور هذه القناعات الخاطئة أو 
التي كانت سببا يف تكريسها. وإذا كنا نرى اليوم منتسبي حضارة قد حرّمت األذية ولو لألشياء، يرتكبون تجاه بعضهم 
جرائم ظلم ال نرى لها مثيال "حتى من العدو"، فعلينا أن نعلم أن هناك أمورا تجري يف غري اتجاهها الصحيح. وعلينا 
أن نحاسب ونراجع أنفسنا جميعا دون التهرب من املسؤولية من خالل اتهام اآلخرين ودون اإلشارة إىل اآلخر. وعلينا 
أن نرى تلك الديناميكيات وسلسلة اإلهامالت والحسابات الوقحة التي كانت وراء تحول العامل اإلسالمي إىل بحر من 
الدماء والنريان. وعلينا أن نكون عىل يقظة وحذر تجاه من يقيمون حروبهم امللعونة يف ديارنا ويحّولون أراضينا إىل 
ساحات معارك لهم ويؤججون الفنت فينا. ويجب أال ننىس أن الخالفات املختلقة وبذور الفنت املزروعة بني املسلمني 
لدوافع  الدين  أخيه يف  السالح يف وجه  أخ  بأن يشهر  نقبل  أن  هي مبثابة رهن مفروض عىل مستقبلنا. وال ميكن 

إيديولوجية منحرفة ومصالح ضيقة ومناصب مؤقتة.  

إخويت األعزاء،

لقد عرب الرسول ) صىل الله عليه وسلم ( عن هذه املخاطر التي ستقف يف طريق األمة مع اإلشارة إىل طرق حلها. 
وذكر نبي اإلسالم أنه ترك ألمته ولإلنسانية أمانتني ما إن متسكوا بهام لن يضلوا أبدا. وكان القرآن الكريم والسنة 
أمانة أخرى، أال وهي أخّوة  الله عليه وسلم. وإىل جانبهام نجد  الرسول األكرم صىل  أمانتني موروثتني من  النبوية 
املسلمني. ويجب أن نعترب األخوة أمرا إلهيا غري موكول إىل مشيئتنا بحيث ال نستطيع القول "أقبل األخوة متى أشاء 

وأرفضها متى أشاء". إمنا املؤمنون إخوة، وعلينا إذن أن نفعل ما تفتضيه هذه األخوة.

مليار و700 مليون مسلم إخوة ولو اختلفت بلدانهم

لقد كان الرسول عليه الصالة والسالم يسعى إىل بناء قاعدة األخوة التي تأسس عليها املجتمع اإلسالمي وعمل من 
أجل تعزيزها. وكلمة األمة التي تعني أبناء أم واحدة، يف الوقت نفسه هي عنرص أسايس يحدد العالقات وحقوق 
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األخوة فيام بني املسلمني. وكان الرسول األكرم صىل الله عليه وسلم يجمع أصحابه وأمته حول مائدة واحدة لتقاسم 
اللقمة، وحول نضال ورسور ومصري مشرتك. وكان يقرّب بني الجار وجاره إىل درجة القرابة، وكان يعترب املؤمنني فيام 
بينهم كأيدي وأصابع متشابكة وكبنيان مرصوص. واألمة هي أن يكون أحمد السنيغايل، وعبد الله املاليزي، وسمية 
أفراد  الروهينغي  اآلتشيهي، وعزيز  األفغاين، وحسني  الهاييتي، وأرشف  الباكستانية، ومحمد  الفلسطينية، وخديجة 
شعب واحد. مليار و700 مليون مسلم إخوة ولو اختلفت بلدانهم، وهم أبناء عائلة واحدة وإقليم واحد. انظروا 
إىل املثل الرتيك الذي يقول : "ألف صديق قليل وعدو واحد كثري". وال يحق لنا كمسلمني بأن نضحي بأي إنسان وأن 
نحتقره ونقصيه ونتعادى معه ونجعله خارج الدائرة. بل يتحتم عىل كل فرد من أفراد عائلة األمة أن يتحد ويتضامن 

ويصبح أخا ألخيه مع اعتبار االختالف ثراء.  

وأريد أن أؤكد هنا أنه ال يتم استهداف املسلمني فحسب، بل التأويالت الصحيحة لإلسالم مستهدفة أيضا. ويجب أن 
ننتبه إىل هذه النقطة ونحذر منها. وهناك عمل معتمد عىل تحريك خطوط الزلزال لألقاليم اإلسالمية. وأقول برصاحة 

إن املسلمني الذين ميثلون حضارة عريقة يخوضون اليوم نضال البقاء ويكافحون بني الحياة واملوت.  

املنظامت اإلرهابية هي أكرث الوسائل الوحشية بيد مهنديس الحروب

أريد أن أقول بكل أسف أن مستقبلنا مهدد من قبل تنظيامت إرهابية مثل القاعدة باألمس وداعش اليوم التي تستغل 
الدين وتجعل منه سالحا وحشيا، وال عالقة لها باإلسالم، ومل نعلم اإلسالم بذاك الشكل. وهؤالء الذين ال ِصلة لهم بالقرآن 
إال باأللفاظ والحروف، وِصلتهم بالسنة يف املظاهر والشكليات، يدمرون ما ورثناه من العلم والعرفان. والحظوا أن تلك 
املنظامت التي ال تدخر جهدا يف ارتكاب أبشع الجرائم تستهدف املسلمني فقط. وتلك املنظامت هي أكرث الوسائل 
وحشية بيد مهنديس الحروب الذين يشعلونها ليس فيام بني الحضارات بني أبناء الحضارة الواحدة. وما علينا إال أن 
نتعاون يف النضال ضد تلك الهياكل. ويجب أن تكون الفراسة والبصرية وحضارتنا العريقة أكرب سالح منتلكه يف هذا النضال. 
والوسيلة الوحيدة التي ستؤدي بنا إىل النتيجة املطلوبة يف هذه املرحلة الحرجة، هي أخوتنا ومدى نجاحنا يف تحقيق 
الوحدة من الكرثة. وما عىل علامئنا الذين يلتقون يف مناسبات مثل هذه القمة إال أن يتحملوا كافة املسؤوليات بشتى 

مستوياتها من أجل تبني هذه املشكلة والسعي إىل حلها. وهو واجب عليهم وإال سنكون تحت اللوم.

إخويت األعزاء،

بينام نعقد اجتامعنا هنا، هنالك يف سوريا والعراق وأفغانستان وفلسطني أخ يقتل أخاه. ولرمبا يف هذه اللحظات 
طفل الجئ يأخذ أنفاسه األخرية يف حضن أمه يف طريق الهجرة إىل األمل يف البحر املتوسط أو بحر إيجة أو املحيط 
الذين  الطعام ألطفاله  لعدم قدرته عىل إحضار  بالعجز واالنهيار  ما، ولرمبا هنالك أب يشعر  أو يف مكان  الهندي 

يضعف جسمهم بسبب الجوع.   

علينا جميعا أن ندرك هذه الحقيقة: إن النظام العاملي ال يأيت بحلول ملشاكلنا، وال يحمل يف ذلك هام. وقد أنفقت تركيا 
5،4 مليار دوالر نقدا للفقراء واملحتاجني يف عام 2014 يف إطار املساعدات اإلنسانية. ونحن نحتل املركز الثالث بعد أمريكا 

وإنكلرتا. ومل نتخل عن موقفنا اإلنساين ولن نتخىل عنه. وأنفقنا 8 مليارات دوالر عىل إخوتنا السوريني والعراقيني.    
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النظام الحايل الذي ُوضعت لبناته األوىل بعد الحرب العاملية األوىل وأُقيم بعد الحرب العاملية الثانية غري قادر عىل 
حامية املظلوم من الظامل. وقد ترك مصري العامل ملا تتفوه به شفاه الدول الخمس دامئة العضوية يف مجلس األمن 
لألمم املتحدة. وهل هذا عدل؟ األمم املتحدة تضم 196 دولة، بينام مصري هذه الدول بيد الدول الخمسة دامئة 
العضوية. وعليه ماذا نقول؟ نقول "إن العامل أكرب من خمسة". ولذا ال يحبونني وكيف يل أن أتجرأ بالقول إن العامل 
أكرب من خمس دول. ال بد أن تتغري كل هذه األمور، ومن أجل ذلك نحن نناضل، ومن أجل ذلك نخوض املعركة، 
والعراق، وهذه هي  وليبيا  نرى يف سوريا  الخمسة كام  الدول  الناس مرهونا مبصلحة هذه  وبات مستقبل ماليني 
الحقيقة أمامنا. لن ننىس أننا مسلمون ويجب أال نسكت عن الظلم، إذ علينا أن نرفع صوتنا وأن نعرب عن شوقنا 

للحق والعدالة، وأن نكشف عن االختالالت الفادحة أمام املأل.   

علينا أن نخرج شبابنا من ظلامت اإليديولوجيات العمياء إىل نور العلم

إن نداءاتنا الصادقة التي وجهناها إىل منطقتنا والعامل كانت نداءات الرحمة بقدر ما كانت نداءات الحق والعدالة. 
وكنا نخاطب بها العامل اإلسالمي بالدرجة األوىل. وكل من يغض الطرف عن هذه املسألة التي تتعلق بإراقة الدماء 
وسقوط األرواح وخراب البيوت، يكون قد غض الطرف عن حقوق األخوة العريقة. واملتفرج عىل إراقة الدماء والقائم 
الذي هو أرشف املخلوقات. وال نصدر أي حكم  الكرامة اإلنسانية ويهني اإلنسان  الظلمة، يهني  عىل تدليك ظهور 
مسبق تجاه األصول اإلثنية والدينية واملذهبية يف العراق وسوريا وفلسطني ويف سائر دول املنطقة. ونحن مل ننظر 
وال ننظر إىل 2٫5 مليون من ضيوفنا السوريني والعراقيني الذين نستضيفهم اليوم بوعي األنصار من زاوية االختالفات 

رغم أنهم ينحدرون من أعراق وعقائد ومذاهب مختلفة.

أريد أن أؤكد هنا تارة أخرى بشكل رصيح وقطعي وأقول، إننا بهذا التفكري ننظر إىل إخوتنا السوريني املناضلني من 
أجل الحرية، وإىل إخوتنا املرصيني املناضلني من أجل الدميقراطية، وإىل إخوتنا الفلسطينيني الذين يدافعون عن عزة 
وكرامة املسلمني بدفاعهم عن املسجد األقىص وكرامته وقدسيته وحرمته، وإىل إخوتنا الروهينغيني املناضلني من أجل 

حياة كرمية، وإىل إخوتنا األفغانيني واليمنيني والليبيني الذين يكافحون من أجل السالم واالزدهار واالستقرار.

بالنسبة لنا ال فرق بني آالم إخوتنا الروهينغيني والبانغيني الذين احتجزوا يف بحر أندامان يف الصيف املايض وبني آالم 
الطفل السوري آيالن الذي غرق يف بحر إيجه. وتسعى رئاسة الشؤون الدينية والهالل األحمر الرتيك وجمعية آفاد 
ومنظامت املجتمع املدين إىل تضميد جروح إخوتنا املسلمني يف أي بقعة من بقاع العامل. وسوف نستمر يف مّد يد 

العون إىل كافة املظلومني واملترضرين مع إبداء القدر ذاته من الحرص والصدق إن شاء الله.  

إخويت األعزاء،

إن أهمية فهم ما نعيشه من أحداث عىل الوجه الصحيح، ال تقل شأنا عن أهمية السعي إىل القيام بالصواب، ولذا 
فإن املسؤولية التي تقع عىل عاتق رجال الدولة وكذلك رجال العلم ورجال الدين مسؤولية كبرية أمام هذا املشهد، 
وما سيجعلنا ومجتمعاتنا عىل الرصاط املستقيم هو ريادة علامئنا وحكامئنا من أمثالكم إىل جانب نوايانا وعباداتنا 

الخالصة.  
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انظروا إىل حقيقة أن املسلمني هم أكرث املجتمعات فتوة من بني األديان كلها مبعدل 23 سنة من العمر، لذا علينا أن 
نعمل معا من أجل الحفاظ عىل شبابنا الذين هم مستقبلنا عرب تعليمهم اإلسالم عىل الوجه الصحيح، يك ال يضيعوا 
ويفقدوا هويتهم. وحري بكم أوال أن تقوموا برتميم الذاكرة املتصدعة لألمة وأن تعالجوا العقول املصابة وأن تقودوا 
األجيال املسلمة إىل سواء السبيل. وأنتم كذلك من يجب عليه بالدرجة األوىل إنقاذ شبابنا املنجرين وراء التيارات 
املتطرفة لتخرجوهم من ظلامت اإليديولوجيات العمياء إىل نور العلم والحكمة. والعلامء من أمثالكم الذين هم 
ورثة األنبياء هم الذين سيقومون بنرش اإلسالم الصحيح بالقول والعمل وسينقلونه إىل األجيال القادمة. إن هذا الدين 
لدين عزيز مهام كان الوضع أو املشهد أو الحالة للعامل اإلسالمي أو املسلمني اليوم، وهو دين يجعل اإلنسان مساملا 

مع نفسه ومحيطه االجتامعي كام تعني كلمة اإلسالم.

أما اليوم فأصبحنا نرى من ميارسون اإلرهاب يف الشوارع واألزقة يف بالدنا باسم اإلسالم، وليس من حقهم أن يدعوا 
بهذا املصطلح الذي هو للمؤمنني واملسلمني الحقيقيني، وديننا اإلسالم يدعو الناس إىل السلم وهو مشتق منه أصال. 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا  انظروا إىل قول الله تعاىل يف سورة العرص إذ يقول : ) َوالَْعرْصِ * إِنَّ اإلِنَساَن لَِفي ُخرْسٍ * إاِلَّ 
رْبِ(. نعم، علينا أن نتواىص بالحق ونتواىص بالصرب وسنستمر يف اإلدالء بكلمة  الَِحاِت َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ الصَّ

الحق والحقيقة.  

أسأل الله أن ينورنا بنور القرآن وأن يجعلنا عىل نهج محمد املصطفى صىل الله عليه وسلم. أدام الله أخوتنا وخلّد 
تحببنا.

ولسائر  الهادئ  املحيط  وملسلمي  لرتكيا  خري  فاتحة  القمة  هذه  تكون  أن  الله  وأسأل  كلمتي  أختم  األفكار  بهذه 
املسلمني، وأرجو منكم بأن تنقلوا منا إىل بالدكم ومجتمعاتكم رسالة الصداقة واألخوة، وأجدد شكري لرئاسة الشؤون 

الدينية وأحييكم مرة أخرى بكل املحبة واالحرتام.
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مراسم افتتاح مرشوع نقل املياه من تركيا إىل جمهورية شامل قربص الرتكية عرب البحر املتوسط

وافتتاح سد "كجيد كوي" -  لفكوشا )نيقوسيا( يف 17 أكتوبر/ ترشين األول 2015

ليست األرض فقط؛ فليأخذ أمل تحقيق السالم أيًضا 

نصيبه من هذا املاء القادم من األناضول

السيد الرئيس، السيد رئيس الوزراء، اإلخوة واألخوات األعزاء القبارصة، أحييكم بأطيب املشاعر القلبية، وبكل املحبة واالحرتام.

أعيش اليوم مشاعر سعيدة للغاية جراء مشاركتي معكم يف افتتاح خط املرشوع الذي سوف ينقل مياه الحياة من 

تركيا إىل جمهورية شامل قربص الرتكية عرب البحر املتوسط، والذي يوصف بـ  "مرشوع القرن".

يف بداية كالمي، أستذكر بكثري من الرحمة الجنود واملجاهدين األتراك الذين استشهدوا للذود عن حقوق وحرية 

ووجود الشعب القربيص الرتيك عىل هذه األرض، كام أمتنى ملحاربينا القدامى الذين ما زالوا أحياء، حياة مديدة ملؤها 

الصحة بإذن الله.
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لقد وِضَعت أسس هذا املرشوع عندما كنت رئيًسا للوزراء، حيث اتخذنا يف 7 مارس/ آذار 2011، مع السيد درويش 

قرار تأسيسه، كام حددنا وقتئذ تاريخ االنتهاء منه يف أرسع وقت ممكن. تابعت كل خطوة من خطوات املرشوع يف 

الفرتة التي كنت فيها رئيًسا للوزراء والفرتة التي أصبحت فيها رئيًسا للجمهورية عىل حد سواء، واهتممت شخصيًا 

قد  كّنا  الذي  بالوعد  الوفاء  وسعادة  فخر  اليوم  أعيش  إنني  لله،  والحمد  املرشوع.  واجهت  التي  املشاكل  بجميع 

قطعناه.

ملياه  والذي يشتمل عىل خطوط  تركية،  لرية  مليون  ملياًرا و600  كلَّف  الذي  الهام،  املرشوع  أن يحمل هذا  أمتنى 

الرشب إضافة لخطوط من أجل توزيع ومعالجة املياه كل الخري لبلدنا ومنطقتنا. وهنا أود أن أتوجه بالشكر ملن 

ساهم يف إنجاز هذا العمل العظيم، صديقي وزمييل وزير الغابات وشؤون املياه، فيسيل أر أوغلو وكامل فريق عمله، 

واملهندسني املرشفني والعامل، ورشكة "كاليون" للمقاوالت التي عملت عىل تحقيق هذا اإلنجاز.   

أيها اإلخوة واألخوات،

نحن اليوم هنا، ال ننشئ سًدا فحسب، بل نقوم بتحويل حلم راودنا لعقود من الزمن وحاجة شعر الجميع بها هنا فعال 

إىل حقيقة ماثلة للعيان. إن نقل املياه من الوطن األم تركيا إىل تراب شامل قربص الخصب كان حلاًم يراود العديد من 

الحكومات كام كان يراود عددا من الزعامء السياسيني. ومقولة السيد آقينجي بأن "الجزيرة الخرضاء، تحولت إىل جزيرة 

صفراء" تحمل معاين عميقة يف هذا اإلطار. نحن اآلن نعيش فرحة تحويل تلك األحالم إىل حقيقة عىل أرض الواقع.

الجزيرة سابًقا تحقيق  التي تشهدها  األوضاع  عن  تركيا، فضالً  السيايس يف  االقتصادية والوضع  الظروف  لقد منعت 

هذا الحلم. لألسف، حالت املشاكل الداخلية التي كانت تكابدها تركيا دون اهتاممها مبحيطها، وأصدقائها، وأشقائها 

واملجتمعات ذوي القرىب. وهنا وددنا ألشقائنا يف قربص االستفادة من االستثامرات التي نفذتها تركيا منذ عام 2002 

داخل البالد وخارجها، لذا فإننا نقدم هذا املرشوع اآلن لخدمة أشقائنا القبارصة كام كان مخططا له مسبًقا، بعد أن جرى 

التوقيع عىل االتفاقية بني حكومتي البلدين عام 2010، ووضع حجر األساس لهذا املرشوع يف أنامور يف مارس/ آذار 2011.  

قبل قليٍل كّنا يف أنامور. وكان يف أنامور معنا السيد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، والسيد الرئيس ورئيس وزرائه 

حيث شاركنا جميًعا يف حفل أقيم هناك. واآلن نحن هنا معكم. ألننا أردنا أن نشارككم هذه اللحظات املثرية.

هذه الجزيرة املتوسطية الجميلة سوف تحصل عىل ماء الحياة

اإلخوة واألخوات،

إن هذا العمل، هو استثامر يدعو إىل الفخر. لقد قمنا بجولة فوق السد بواسطة طائرة مروحية. رأينا هناك ذلك 

العشق، والشوق، وهذا اإلنجاز الكبري. هناك مقولة جميلة : "إمنا قيمة املرء يف الفعل، وال يُلتفت إىل القول / مرتبة 

عقل املرء فيام أنجزه". وهناك مقولة أخرى تقول: "إذا مات الحامر ال يبقى منه إال رسجه، وإذا مات اإلنسان ال يبقى 

منه إال عمله". واألصل هنا هل سُنذكر بأقوالنا أم بأفعالنا. فإن هذا املرشوع يُعترب من أهم النامذج التي تنصب يف 

معاين هذه املقوالت. 
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إذا كانت تركيا تريد حًقا، وإذا عملت بعزم ودراية وحزم، فليس مثة ما يحول دونها ودون الوصول إىل أي هدف، أو 
تحقيق أي مرشوع. عندما وضعنا حجر األساس ملرشوع مرمراي، الذي هو حلم راود بالدنا طيلة 150 عاًما، وصفنا 
الجميع بـ "الحاملني". أمل متر قناة مرمراي من تحت املضيق؟ لقد عربت. ومرشوع نفق أوراسيا يف طور اإلنجاز وسيتم 

االنتهاء منه يف العام املقبل. وها هنا نأت مبياه "مناوغات" إىل أشقائنا القبارصة.

إخويت،

إن اإلميان يشء يجعل املستحيل ممكًنا، وكل ما يف األمر هو أن تؤمنوا حقا. وجميعنا نشهد اليوم عىل أن هذا األمر 
ليس ادعاء ال أساس له، بل حقيقة ال ريب فيها، حيث ترتوي هذه الجزيرة املتوسطية الجميلة مياه الحياة القادمة 
من األناضول. وسوف يضخ سنويًا من سد  "آال كوبري" الذي جرى افتتاحه قبل قليل، 75 مليون مرت مكعب من املياه 
إىل شامل قربص، عرب ما مجموعه 107 كيلومرتات من خطوط األنابيب، 24 كيلومرتًا منها يف تركيا، و80 كيلومرتًا منها 
يف البحر، و3 كيلو مرتات يف شامل قربص. وسيسد هذا املرشوع حاجة أشقائنا القبارصة األتراك إىل املياه الصالحة 

للرشب ولسائر االستعامالت عىل مدار 50 سنة املقبلة إن شاء الله.

إذا قال الجنوبيون ) القبارصة اليونان(: "ونحن أيًضا نريد االستفادة من هذه املياه"، فنحن ميكن أن نزودهم بهذه 
املياه ونطلق عليها اسم "مياه السالم". ألن األصل هو اإلنسان بالنسبة لنا. ونحن دامئًا نقول "اللهم أعطنا" وال نقول" 

اللهم أعطني"، هذه من خصالنا.

وباإلضافة إىل ذلك، فاملرشوع سوف يوفر مياها للري مام يعني تحقيق دخل يف قطاع الزراعة إىل جانب تحريك هذا 
القطاع. وبفضل هذا املرشوع، ستسري جمهورية شامل قربص الرتكية نحو التحول إىل مركز جذب يف املنطقة بأرسها.

القبارصة األتراك كانوا عىل الدوام الطرف الذي يرغب بإقامة سالم عادل ودائم يف الجزيرة

أود التأكيد هنا مرة أخرى أمام حرضاتكم عىل أن تركيا بوصفها الوطن األم، سوف تبقى متمسكة لألبد بروح األخوة 
والتضامن مع أشقائها يف قربص، وسوف تواصل بذل جميع الجهود وبشكل مكثف من أجل رفع املظامل التي يتعرض لها 
القبارصة األتراك بشكل متزايد، بهدف إيصالهم إىل املكانة التي يستحقونها عىل مستوى العامل. لقد التقيت بالسيد أوباما 
أيًضا خالل هذا األسبوع، تحدثنا حول قربص. وخالل األيام املاضية كنت يف أوروبا، يف بروكسل. تحدثت مع القادة هناك 
حول املوضوع نفسه. وهدفنا هو إيصال قربص إىل مكانة مثالية. سوف نصل إىل هذا الهدف مبقتىض العدل، عاجال أم 
آجال، من خالل النضال الذي تخوضونه أنتم عىل طاولة املفاوضات، ونحن دبلوماسيًا أمام املجتمع الدويل. كام أننا نتابع 
هذه العملية كدولة ضامنة وكوطن أم، وعىل وجه الخصوص يف هذه املرحلة التي تكتسب فيها املفاوضات زخاًم مهاًم.

املتحدة  األمم  أعامل  من جدول  حيزًا  تحتل  التي  املشكلة  لهذه  إيجاد حل  حيال  الرتيك، صادقون  الجانب  ونحن 
واملجتمع الدويل منذ نحو نصف قرن من الزمن. وقد قلنا دامئًا "سنخطو خطوة أكرث من الطرف اآلخر" فيام يتعلق 
بالجهود التي بذلت حتى اآلن، وفعال كنا دامئا نسبقهم بخطوة. وانطلقنا دامئا بالصدق والنوايا الحسنة. وليس بوسع 
أحد أن يتجاهل الحقيقة التالية: إن القبارصة األتراك كانوا دامئًا الجانب الذي يرغب يف تحقيق سالم دائم يف الجزيرة. 
واليوم، نحن ندافع عن رضورة إيجاد حل شامل ملشكلة قربص بطريقة تضمن املساواة السياسية والحقوق املرشوعة 
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الزاوية القربصية فحسب، بل يف سياق أوسع.  للجانب القربيص الرتيك، سيام وأننا ننظر إىل هذه املسألة ليس من 

والتوصل إىل حل عادل ودائم يف قربص، ال ينعكس إيجابيًا عىل األطراف يف الجزيرة فقط، بل ستكون له آثاٌر إيجابية 

البحر  املتوسط. فالحل يف قربص، سيحّول منطقة رشق  البحر  عىل منطقة جغرافية واسعة، خصوًصا منطقة رشق 

املتوسط إىل ساحة تنعم بالسالم واالستقرار والتعاون. وسيكون لذلك آثار إيجابية عىل جميع األطراف املعنية، مبا يف 

ذلك شطري الجزيرة القربصية، كام سيكون ذلك يف مصلحة املجتمع الدويل أيًضا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن حل تلك 

املشكلة سوف يكشف عن قدرات وإمكانات الجزيرة، ويفتح الطريق أمام العديد من الفرص التي تعذرت حتى اآلن.

يف هذه املناسبة، أريد أن أتوجه بكلمتي إىل الجانب الرومي ) اليوناين(: إن ما أمتناه هو أن تستفيد كامل جزيرة 

قربص من هذه املياه التي تكفي لتلبية احتياجاتها، وذلك يف إطار حل عادل ودائم. ما أمتناه هو أن يأخذ أمل تحقيق 

السالم أيًضا نصيبه من هذا املاء القادم من األناضول، كام األرض. آماًل أن متنح املياه القادمة من األناضول، إرادة 

العيش املشرتك والرغبة بتحقيق االزدهار لألفئدة والعقول.

سوف نستمر يف تقديم جميع أنواع الدعم لجمهورية شامل قربص الرتكية

أيها اإلخوة واألخوات،

فبعيدا  ذلك،  التفاوض. ومع  املنشود من عملية  الهدف  تحقيق  أجل  العمل من  نستمر يف  أننا سوف  أشك يف  ال 

أجل  من  األتراك،  القبارصة  ألشقائنا  الدعم  أنواع  كافة  تقديم  جانبنا  من  سنواصل  املجال،  هذا  يف  التطورات  عن 

متهيد طريق أمامهم لبناء مستقبل أكرث ازدهاًرا. ويجب أن يكون ضمن أهدافنا األساسية: تحقيق االزدهار والنجاح 

االقتصادي، وقدرة الوقوف عىل األقدام، وتحقيق التنمية، وإحراز التقدم، لصالح الشعب القربيص الرتيك. أنا واثق من 

الوصول بجمهورية شامل قربص الرتكية إىل تحقيق بنية اقتصادية أكرث قوة، وازدهارا، وقدرة عىل املنافسة، من خالل 

العمل املشرتك.

يف الواقع، جرت تطورات مهمة مع تنفيذ سياسات أكرث حزما يف اآلونة األخرية، حيث أصبحنا نرى بكل رسور أننا 

بدأنا نجني مثار جهودنا ونشاهد تعزيز االقتصاد وزيادة االزدهار. ال شك أن بنية اقتصادية متينة ومستدامة ومنتجة، 

وذات قدرة تنافسية عالية، سوف تشكل ضامنا ملستقبل الشعب الرتيك يف قربص، سواء تم التوصل إىل حل يف الجزيرة 

أم مل يتم.  

يجب علينا أال ننىس أبدا أن الشعب الرتيك القربيص، وصل إىل هذه األيام عرب محافظته عىل وحدته وعمله املشرتك 

إىل جانب قيمه الوطنية. لن يكون هناك أي عائق يثنينا عن مواصلة مسريتنا طاملا نؤمن بوحدتنا، وبروح التضامن 

الخالق، وبهذه القضية الوطنية النبيلة. إخويت أريد منكم شيئًا واحًدا: علينا بالوحدة، والعزة، والصمود، واألخوة. وال 

تنسوا أبًدا، يجب علينا السري نحو املستقبل وفق نهج قوامه أمة واحدة، وعلم واحد، ووطن واحد، ودولة واحدة. 

وأخريًا، أود أن أتقدم بعميق الشكر واالمتنان من القلب لكل من ساهم يف هذا املرشوع ويف تنفيذه. متمنيًا أن تحمل 

مياه السالم هذه كل الخري لجمهورية شامل قربص الرتكية، مقدًما لكم تحيات ملؤها الحب واالحرتام.
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الدورة الثانية عرشة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

أنقرة يف 20 أكتوبر/ ترشين األول 2015

ال ميكن الحيلولة دون تصحر األرض يف عامل تصحرت فيه الضامئر

الوزراء األكارم، املشاركون األفاضل، أيّها السيدات والسادة، أحييكم بكل محبة واحرتام. أهاًل بكم يف تركيا وعاصمتها أنقرة.

أمتنى أن يحمل مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف دورتها الثانية عرشة كل الخري والربكة لبلدنا، 
ومنطقتنا، واإلنسانية، والعامل أجمع.

نستضيف ألول مرة يف العاصمة الرتكية أنقرة، مؤمترًا بيئيًا دوليًا بهذا الحجم. ويحرضين هنا أن أنتهز فرصة انعقاد هذا 
املؤمتر الهام، ألعرب عن دواعي رسوري الستضافتكم يف عاصمة بلدنا املعطاء.

يتزامن انعقاد مؤمتر األطراف مع فرتة مهمة مير بها جدول أعامل التنمية املستدامة. إذ ينعقد املؤمتر مبارشًة عقب 
اعتامد أهداف التنمية املستدامة مبدينة نيويورك يف سبتمرب/ أيلول املايض، وقبل الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر 
أطراف اتفاقية األمم املتحدة بشأن املناخ، املقرر انعقادها يف العاصمة الفرنسية باريس، ديسمرب/ كانون األول املقبل. 
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ويسعدين بحضوركم أن أقدم شكري وامتناين لوزارة الغابات والشؤون املائية يف تركيا، والسيد الوزير، وفريقه، وجميع 

الهام. كام أود تقديم شكري لجميع الضيوف األفاضل، واألصدقاء األعزاء،  الداعمة لتنظيم هذا املؤمتر  املؤسسات 

الذين شاركوا يف املؤمتر من داخل البالد وخارجها، وذلك عىل املساهامت الطيبة التي سريفدون بها أعامل املؤمتر.

الضيوف الكرام،

إن قضايا االحتباس الحراري، وتغري املناخ، والتصحر، والجفاف، من بني أهم القضايا التي تواجه واقعنا املعارص. وتعترب قضايا 

التصحر وتدهور األرايض والجفاف، مشكلة عاملية تؤثر عىل أكرث من 4 مليارات هكتار من األرايض الزراعية، وتهدد بشكل 

مبارش نحو 1٫2 مليار شخص يف أكرث من 110 بلدان. يف الواقع، ال يوجد أحٌد يف هذا العامل مبنأى عن آثار هذه املشكلة.

إن هذه القضايا تؤثر عىل االقتصاد واألمن والتنمية والحياة االجتامعية إىل جانب تأثريها عىل البيئة، فضاًل عن أن 

مشكلة التصحر تعترب بعد الرصاعات والحروب، واحدًة من األسباب الرئيسية التي تجرب السكان عىل النزوح.   

هناك نحو مليار إنسان يف هذا العامل ال يستطيعون الحصول عىل تغذية كافية بسبب التصحر

يف كل عام، نفقد أكرث من 100 مليون هكتار من األرايض الزراعية، فيام يتم تدمري 5٫2 مليون هكتار من الغابات. 

ولهذا السبب، هناك ما يقرب من 1 مليار نسمة ال يستطيعون الحصول عىل التغذية الكافية. ونتيجة لالستخدام 

السيئ لألرايض الزراعية يُتَوقّع انخفاض مستوى اإلنتاج العاملي للغذاء بنسبة 12 % بحلول عام 2035.  

تعدُّ البلدان األقل منًوا والبلدان النامية أكرث الضحايا جراء هذا املشهد السلبي. كام أن البلدان الفقرية، وخاصة تلك 

الدول  سياسات  عن  الناتجة  األرضار  تكلفة  يدفع  من  آسيا، هي  وجنوب  الجنوبية،  وأمريكا  أفريقيا،  يف  املوجودة 

الصناعية. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن البلدان األقل منًوا تُسحق تحت عبء يثقل كاهلها، وتحت َوطأة مشكلة هي 

غري مسؤولة عن ظهورها. يف الوقت الذي بات فيه من الواجب عىل الجميع، إدراك صعوبة استمرار هذه الصورة غري 

العادلة يف عاملنا املعارص. وانطالقًا من هذه النقطة، يجب التأكيد عىل أنه ليس مبقدورنا حلُّ هذه املعضلة من خالل 

اتخاذ تدابري ُمسّكنة، وسياسات قصرية املدى، ومقاربات تراعي مصالح فئة محددة من البلدان فقط.

التالية، من أجل تغيري هذا االتجاه املتشائم وإيجاد حل جذري للمشكلة: إن السبب  القبول بالحقيقة  علينا أواًل 

الرئييس لهذه القضية العاملية التي تؤثّر علينا جميًعا، هو هجرة اإلنسان عن نفسه وبيئته وقيمه القدمية وتغربه 

عنها. فاإلنسان الذي أزاح املقدسات والغيبيات )امليتافيزيقيا( من حياته، أصبح غريبا عىل نفسه وبيئته أيضا. كام 

وقع يف فراغ ال يعلم مكانته من العامل، وال يبايل بأحوال رشكائه يف الحياة.

الطبيعة، والهواء، واملاء، والبحار، والبيئة، والحيوانات، واألرض... مل ينظر إىل جميع هذه العنارص عىل أنها كيانات 

ترتبط بالحياة البرشية بطريقة أو بأخرى، بل كان النظر إليها عىل أنها عنارص يجب التحكم فيها. إننا نشاهد اليوم 

مدى  تأثري هذه الهجرة الشاذة عىل البيئة والطبيعة إىل جانب تأثريها عىل عالقة اإلنسان باإلنسان. وموجة االستعامر 

التي بدأت يف القرن الـ16، ووصلت ذروتها يف القرنني الـ18 والـ19 وما انجر عنها من تجارة الرقيق، ما هي إال نِتاٌج 

لهذا الفهم الشاذ.
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شت اآلخر، ومل تعطه أي قيمة، ألقت بظاللها عىل القرون الثالث املاضية.  لألسف، فإن وجهة النظر هذه التي همَّ
ففي الغرب، وخالل حقبة الثورة الصناعية، تم تخريب التوازن الدقيق بني البرش والطبيعة بشكل فّظ وخطريٍ للغاية، 
التي  الذّرية  القنبلة  املروع. كام أن  الوضع  اتخاذ إجراءات ضد هذا  بالحاجة إىل رضورة  البرشية للشعور  ما دفع 
بآثاره ونتائجه  البرشية تشعر  الطريق أمام دماٍر ظلت  الثانية، فتحت  العاملية  استخدمت ألول مرة خالل الحرب 

لسنوات طويلة، أكرث من حدودها الزمانية واملكانية.

الضيوف الكرام،

الفرد واملجتمع، أي  الطبيعة ليست مجرد شجٍر، ونباتات، وهواء، وماء، وموارد طبيعية. بل هي قضية تخص  إن 
الوجود البرشي. ذلك أن املكان الذي يهيمن عليه خطٌر يهدد الوجود اإلنساين باالنقراض، ال يشهد ازدهاًرا عىل صعيد 
اإلنتاج والتنمية والتكنولوجيا، التي تغدو وقتئٍذ بال أهمية. وعليه، فإن الظالم يسود مستقبل ذلك الفهم القائم عىل 

تدمري البيئة حاضنة اإلنسان.

حركات حامية البيئة املنفصلة عن قيم املجتمع محكوٌم عليها بالفشل

هنا أود أن أعرب عن الحقيقة التالية: إن أي مقاربة لحامية البيئة، تكون بعيدة عن واقع املجتمع وتاريخ البلد املعني 
وقيم شعبه، ال ميكن أن يكتب لها النجاح، كام أنها ال تشكل بدياًل يُجّنب البرشية هذا املسار الخطري. لذا ينبغي 
علينا إعادة النظر من جديد بالقضايا التي تهم البيئة، والنظر إليها من خالل العالقات التي تربط الطبيعة واإلنسان، 
ووضعها يف سياقها الصحيح واألسايس ضمن العامل املعنوي للبرش. وعليه، فإننا نعتقد برضورة إنتاج الحلول التي تخص 

املشاكل البيئية يف بالدنا والعامل، بشكل ينسجم مع هذا السياق.

علينا أال ننظر إىل األرايض الزراعية التي تحتضننا عىل أنها مجرد إرٍث ورثناه عن أجدادنا وحسب، بل النظر إليها عىل 
أنها أمانة يجب تسليمها ألطفالنا، ذلك أن الغد سيكون لهم. وعليه، يتحتّم علينا نقل األمانة لهم. علينا أن نفكر بالغد 

واألجيال القادمة وأال نحرص تفكرينا بشؤون اليوم وحسب.  

وانطالقًا من هذا الفهم، نعمل عىل صياغة سياساتنا البيئية مبا ينسجم مع املعايري العاملية. وعىل سبيل املثال، صادقنا 
عىل بروتوكول كيوتو، الذي امتنعت العديد من البلدان املتقدمة عن املصادقة عليه، عندما كّنا نشغل منصب رئيس 
الوزراء عام 2009. كذلك حرصنا عىل إدراج فصل البيئة عىل قامئة الفصول األوىل التي تجري املفاوضات عليها خالل 
مرحلة االنضامم لالتحاد األورويب، علاًم أن معظم البلدان تدرج هذا الفصل ضمن فصول التفاوض األخرية. ونتيجة 
الطاقة  مشاريع  ومنحنا  الرتيك،  العقوبات  قانون  ضمن  البيئة  ضد  املرتكبة  الجرائم  بإدراج  قمنا  التطورات،  لهذه 

املتجددة أولوية خاصة.

ومن ناحية أخرى، أود التأكيد بأن أولئك الذين ينظرون إىل البلدان والشعوب بقدر ما متلكه من ثروات باطنية، هم 
من يتسببون باملآيس الكبرية التي تقض مضجع البرشية. ولألسف، فإن املجتمع الدويل ال يؤدي اختباراً جيًدا فيام 
يتعلق بالجرائم التي تُرتكب اليوم ضد اإلنسانية والطبيعة يف أجزاء كثرية من العامل، فضاًل عن أن هذا العامل يقف 
موقف املتفرج حيال ما يجري يف جارتنا سوريا، حيث شهد ذلك البلد مقتل أكرث من 66 ألف مدين، وتدمري تاريخ 
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ميثّل تراثًا مشرتكًا لإلنسانية، مبا يحتويه من عنارص ماّدية ومعنوية. ومع استمرار صمت املجتمع الدويل إزاء ما يجري 

يف سوريا، أجرب نحو 12 مليون شخص من ذلك البلد عىل النزوح. نصفهم اضطروا للنزوح داخل بالدهم، يف حني لجأ 

نحو 5 ماليني إىل دول الجوار السوري، مثل تركيا واألردن ولبنان.

ويف الوقت الراهن، تستضيف بلدنا 2٫5 مليون عراقي وسوري، منهم مليونان و200 ألف سوري، و300 ألف عراقي. 

ويف هذا اإلطار، بلغ حجم نفقاتنا حتى اآلن 8 مليارات دوالر أمرييك، فيام بلغ حجم الدعم الدويل لنا 417 مليون دوالر.

إن حقوقًا مثل حق الحياة، والدميقراطية، والحرية، التي ينظر إليها عىل أنها حقوٌق أساسية ملواطني الدول الغربية، 

ينظر إليها عىل أنها نوع من الرتف بالنسبة للشعب السوري. كام أن العامل ولألسف، اختار أن يكون أصاًم أبكاًم أعمى، 

حيال املطالبني بحقوقهم الدميقراطية يف مرص، وحيال الدوس عىل حقوق الطامحني لحامية كرامتهم يف فلسطني. 

أين الدميقراطية وأين الحقوق والحريات؟، هل الدميقراطية هي فقط للقوى املهيمنة؟ هل الدميقراطية والحقوق 

والحريات، ال تالئم البلدان األقل منًوا أو النامية، وشعوبها؟. عندما أتحدث عن هذه األمور ميتعض أحدهم وينزعج 

آخر. فليمتعضوا ولينزعجوا، نحن مستمرون بقول الحق والحقيقة يف كل مكان، ولن نحيد عن هذا الدرب.

الفهم الذي ال مينح قيمة لإلنسان ال ميكنه توفري األمن العاملي

القرن املايض، كان فرتة متت فيها التضحية باإلنسانية وتعليق العمل بالعدالة يف سبيل االستحواذ عىل املوارد الطبيعية. 

علينا اآلن أن ندرك جميًعا، رضورة عدم إمكانية استمرار هذا النظام الوحيش يف القرن الحادي والعرشين. إن هذا 

الفهم الذي ال مينح قيمة لإلنسان فقط لكونه إنسانًا، ال ميكنه توفري األمن والسالم العامليني. وعليه ال ميكن الحيلولة 

دون تصحر األرض يف عامل تصحرت فيه الضامئر. وعلينا بداية، إثراء الضامئر بالعدالة، والنظر لآلخر بعني االحرتام 

والسالم والرحمة، لنتمكن من إنقاذ الرتبة. نحن بهذه الطريقة نبني مقاربتنا تجاه البيئة ومشكلة التصحر.

الضيوف الكرام،

إن نبي اإلسالم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، ترك ألمته وللبرشية جمعاء إرثًا مهاًم للغاية يف حديثه الرشيف: 

"إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها ". ونحن استناًدا إىل هذا الفهم، اتخذنا خطوات جادة للغاية يف 

مجال مكافحة التصحر والتشجري.

فرتكيا هي دولة رائدة عامليًا يف مجال مكافحة تآكل الرتبة وزيادة مساحة الغابات. نجحنا خالل السنوات الـ 12 

املاضية يف تشجري وإعادة تأهيل ما مساحته 4 ماليني هكتار أي حوايل 40 مليون دونم. كام متكنا منذ عام 2002 حتى 

اليوم، من غرس ما مجموعه 3 مليارات و250 مليون شتلة. لتصل مساحة الغابات يف بالدنا إىل 21٫7 مليون هكتار، 

بعد نجاحنا يف إدراج ما مجموعه 900 ألف هكتار، أي 9 ماليني دونم، إىل املناطق الحراجية الجديدة يف البالد. إن 

هدفنا عىل هذا الصعيد هو رفع مساحة الغابات لتشكل عام 2023 ما نسبته 30 % من مساحة بالدنا.

ونتيجة لإلجراءات واملشاريع التي قمنا بها، انخفضت نسبة تآكل الرتبة إىل 168 مليون طن بحلول نهاية عام 2014، 

بعد أن كانت 500 مليون طن عام 1970. وهنا أود التأكيد عىل أن مساحة املناطق التي متكنا من إعادة تشجريها 
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خالل السنوات الـ 4 املاضية، تعادل تقريبًا مساحة بلجيكا. إضافة إىل أن وزارة الغابات وشؤون املياه نفذت من 

عام 2003 وحتى نهاية عام 2014 استثامرات مبا يقرب من 93 مليار لرية تركية، يف قطاع الطاقة والري ومياه الرشب 

وقطاع الوقاية من الفيضانات. 

وخالل فرتة السنوات الـ 13 املاضية، استكملنا تنفيذ 2559 مؤسسة خدمية يف هذا املجال وأدخلناها حيز العمل من 

ا مبا يف ذلك 18 محطة كهرومائية و259 بحرية. أجل خدمة أبناء شعبنا. وتشمل هذه املشاريع 279 سدًّ

هناك تباين يف كميات وكثافة هطول األمطار، نتيجة لتغري املناخ العاملي. وإن هذا التباين والتبدل يف هطول األمطار 

يؤدي أيضا إىل تآكل الرتبة. وعليه، فإننا نعكف عىل إجراء دراسات إليجاد حلول لكوارث الفيضانات الناجمة عن 

الفيضانات التي شاعت يف بالدنا خالل السنوات األخرية. كام نعمل بوجه الخصوص عىل استصالح األنهار والجداول، 

لذا فقد أنشأنا عىل امتداد 12 عاًما ما مجموعه 1515 وحدة للوقاية من الفيضانات.  

لقد حققت تركيا خالل العقد األخري، متوسط منو يبلغ 5 % بالتزامن مع الحد من كثافة انبعاث الكربون بنسبة 6 %، 

وهذا يعني أنها حققت عملية منو صديقة للبيئة. وأحرزنا تقدًما كبريًا يف عموم البالد، نحو تحسني نوعية املياه والرتبة 

وإدارة النفايات، والتقنيات الصديقة للبيئة واستخدام موارد الطاقة والهواء، يف الوقت الذي نستمر فيه ببذل الجهود 

لتوفري انتقال رسيع إىل استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الطاقة.

إضافة إىل ما سبق، فقد رشعنا أيًضا بتحقيق قفزة نوعية يف مجال التحول العمراين. ونتيجة لهذا التجديد، نخطط 

لتحقيق توفري يف استخدام الطاقة يصل لحوايل 40 % يف املباين املنشأة حديثًا. كام أننا يف الوقت نفسه بدأنا بإدخال 

مشاريعنا الخاصة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حيز العمل، واحدة تلو األخرى.

وهنا ال بد من اإلشارة إىل نظام السكك الحديدية " مرمراي" الذي يصل بني القارتني اآلسيوية واألوروبية من تحت 

مضيق البوسفور، وهو واحد من مشاريعنا التي ستشكل منوذًجا للعامل بأرسه. فضاًل عن أننا نعطي أولوية إلنشاء 

موانئ ومطارات خرضاء، ونبذل جهوًدا كبرية من أجل زيادة وسائل النقل العام ونرش الثقافة يف استخدامها، ونسعى 

أيًضا لبناء شبكات سكك حديدية جديدة. وقد تم تصميم املطار الجديد الذي يجري العمل عىل إنشائه يف إسطنبول 

ليكون صديًقا للبيئة بشكل تام. كام سنواصل العمل قدًما عىل مزيد من املشاريع املامثلة دون انقطاع. هذا املطار 

الذي سوف يعمل بطاقة سنوية تبلغ 150 مليون راكب، سوف يكون يف الوقت نفسه صديًقا للبيئة أيًضا.

يجب أال نبخل يف تقاسم املعلومات واإلمكانات

الضيوف الكرام،

القادمة. كام أن هناك  نحن نقف عىل أعتاب نقطة تحول مهمة، متكننا من أن نرتك عاملًا صالحا للعيش لألجيال 

مسؤولية كبرية ملقاة عىل عاتقنا حيال ذلك. لذلك البد من خلق تضامن حقيقي بني جميع بلدان العامل، لبناء تعاون 

إنسانية  املعلومات والخربات واإلمكانات. ألن ذلك وظيفة  تبادل  نبخل يف سبيل  أال  اإلطار. يجب  مشرتك يف هذا 

ووجدانية ملقاة عىل عاتقنا جميًعا. يجب إقامة نظام عادل وشامل وُملزم، يتسم باملرونة، خالل مؤمتر األطراف يف 
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الـ 21 الذي سيعقد يف باريس، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة. كام أن هذا الوضع، يجعل قضية إدخال  دورته 

تعديالت متعلقة بأنظمة نقل ومتويل التكنولوجيا الخرضاء مسألة حتمية.

بذلنا خالل فرتة رئاستنا الدورية ملجموعة العرشين، منذ 1 ديسمرب/ كانون األول 2014 حتى اآلن، جهوًدا مكثفة 

جًدا من أجل أن تأخذ هذه املسائل التي نوليها عناية خاصة، املكانة التي تستحقها يف جدول أعامل عاملنا. حددنا 

التنفيذ والنمو. كام نركز بشكل خاص عىل موضوع متويل  التي تتضمن  الشمولية واالستثامرات  أولوياتنا يف إطار 

الطاقة النظيفة يف إطار مكافحة تغري املناخ وتحقيق التنمية املستدامة. وتم خالل فرتة رئاستنا الدورية إعداد جرد 

ملوجودات الصناديق الحالية وذلك يف سياق مكافحة تغري املناخ، وعليه ستكون قضية تغري املناخ، إحدى املوضوعات 

املهمة، التي سوف تناقش عىل وجه الخصوص ضمن جدول أعامل مجموعة العرشين.

البلدان  مساعدة  بهدف  التمويل  إمكانات  إىل  الوصول  أجل  من  الالزمة  األدوات  تطوير  تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

النامية، والدول الصغرية، والبلدان األفريقية عىل التكيف مع تغري املناخ. وهدفنا، هو مكافحة الفقر وضامن التنمية 

املستدامة، ال سيام يف البلدان األقل منًوا، قي وقت يتم السعي إىل زيادة مستوى الرخاء يف جميع أنحاء العامل.

ويف هذا السياق، آمل أن يكون مؤمتر األطراف يف أنقرة قد مهد الطريق أمام مؤمتر األطراف الذي سوف يعقد يف 

باريس، من ناحية اإلسهام يف تقديم رؤى بناءة ونتائج ملموسة. ومرة أخرى، أود اإلعراب عن ثقتي يف أن نتائج هذا 

املؤمتر سوف تساهم يف تحقيق زخم عىل صعيد الجهود املبذولة، للحد من الفقر يف البلدان األقل منًوا واملساهمة يف 

تحقيق األمن الغذايئ. وأنا واثق من أننا سوف نصل إىل األهداف التي وضعناها بإذن الله من خالل السري مًعا جنبًا 

إىل جنب.

وأخريًا، أود مرة أخرى أن أمتنى كل النجاح ألعامل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املنعقد 

يف أنقرة، كام أود تقديم الشكر لكل من ساهم يف إنجاز هذا املؤمتر، مقدًما لكم تحيات ملؤها املودة واالحرتام.
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مؤمتر صحفي عقب اختتام قمة مجموعة العرشين – أنطاليا يف 15 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015

أبدت قمة مجموعة العرشين )G-20( موقًفا قويًا يف 

موضوع مكافحة اإلرهاب

أعزايئ اإلعالميني أرحب بكم بكامل املحبة واالحرتام، 

أهال وسهال بكم يف هذا املؤمتر الصحفي الذي ننظمه لنشارككم نتائج قمة قادة مجموعة العرشين يف أنطاليا. 

الرئاسية ملجموعة  عقدنا أمس واليوم قمة قادة دول مجموعة العرشين، وبذلك نكون قد اختتمنا بنجاح دورتنا 
العرشين التي استلمناها من أسرتاليا بتاريخ 1 يناير/ كانون األول 2014. وأنا أعتقد بأن البيان الختامي لقمة أنطاليا 
املقبلة ملجموعة  الدورة  العرشين. وها نحن اآلن نسلم رئاسة  املقبلة ملجموعة  الدورة  يعترب وثيقة هامة ألعامل 

العرشين لعام 2016 إىل جمهورية الصني الشعبية.

أود أن أعرب عن شعورنا كقادة الدول ببالغ الحزن لالعتداءات اإلرهابية التي حدثت يف باريس ليلة الجمعة املاضية 
قبيل اجتامع قمتنا هذه. ومن هنا أدين بشدة هذا الهجوم اإلرهايب يف باريس مرة أخرى، وأؤكد عىل مشاركتنا آالم 
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أصدقائنا الفرنسيني. وقد وقفنا دقيقة صمت يف مستهل قمة قادة مجموعة العرشين املنعقدة أمس حدادا عىل 
جميع ضحايا االعتداءات اإلرهابية من بريوت إىل بغداد ومن أنقرة إىل باريس. 

العامل  الكبري من اقتصاد وسكان  التي متثل القسم  نتائج قمة أنطاليا 2015 أن دول مجموعة العرشين  ومن أهم 
اتخذت موقفا قويا وصارما يف مكافحة اإلرهاب. 

ال متلك دول العرشين رفاهية غض النظر عن املسائل التي تؤثر مبارشة عىل االستقرار العاملي

أعزايئ اإلعالميني، 

نحن نشارك يف قمم مجموعة العرشين منذ عام 2008. وأكرر قويل منذ البداية بأنه دون أن نحقق السالم واالستقرار 
العاملي الميكننا التحدث عن اقتصاد عاملي قوي. لهذا السبب ال ميكننا غض النظر عن القضايا التي تؤثر عىل االستقرار 

العاملي. وتناولنا بهذا املفهوم املواضيع املالية وأزمات اإلرهاب والالجئني يف هذه القمة.

نحن كدولة تركيا نعرف جيداً ماهية اإلرهاب، إننا نعاين من مشكلة اإلرهاب ومن نتائجه الثقيلة منذ السبعينات. 
وبيّنا لجميع األصدقاء بأننا عىل استعداد كامل فيام يتعلق بالتعاون الدويل يف موضوع مكافحة اإلرهاب.

ومن الرضوري أن يكون هناك تعاون وتضامن دويل صادق يف مكافحة اإلرهاب. ونحن كقادة ملجموعة العرشين نفيد 
بأن البيان الذي قبلناه يثبت موقفنا الحازم يف هذا املوضوع. ليس لإلرهاب دين وال شعب وال عرق والمنطقة، وإن 
ربط اإلرهاب بأي دين كان يعترب إهانة لإلنسانية، وكام أن ربط االرهاب بأي دين أمر خاطئ، فإن ذلك يعترب إهانة 
وعدم احرتام ألتباع ذلك الدين. ألن حق الحياة يعترب مقدساً يف جميع األديان. إننا نأخذ إلهامنا من التاريخ ونعرب عن 
ذلك بهذا الشكل: "أحي اإلنسان يك تحيى الدولة "يجب أن نكافح اإلرهاب دون أي متييز بني املنظامت اإلرهابية. كل 

شخص وكل دولة تفرق بني هذه املنظامت اليوم عىل خطأ كبري يف موضوع مكافحة اإلرهاب.

سنستمر يف مكافحة اإلرهاب بالعزمية نفسها ونحارب جميع املنظامت اإلرهابية مبا فيها داعش، والقاعدة، وبوكو 
حرام، ويب كا كا ، وPYD ، وYPG ، وDHKP-C وغريها حتى نحقق تعاونا فعاال يف مجال مكافحة التنظيامت إذ 

يجب أن نسري ونخطو بحزم وبشكل ملموس.

رأينا كقادة ملجموعة العرشين كيف كنا يف موقف موحد بخصوص مكافحة اإلرهاب بدون أي متييز بني املنظامت 
اإلرهابية. وخاصة نحن -القادة املسلمني املشاركون يف مجموعة العرشين، ركزنا عىل مسؤولياتنا املشرتكة ضد إرهاب 

ووحشية داعش التي ليس لها صلة باإلسالم عىل اإلطالق.

 عىل املجتمع الدويل أن يتحرك بتضامن يف موضوع سوريا

أيها اإلعالميون األعزاء،

إن االشتباكات التي تحدث يف منطقتنا ويف مناطق مختلفة من العامل وعدم استقرارها يؤثر علينا جميعا بشكل مبارش. 
لقد ظهرت يف محيطنا دول فقدت سيطرتها يف اإلدارة، وعىل رأسها سوريا. ونحن كدولة مجاورة ولها صالت قريبة 
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مع شعبها، نشعر ونتأثر عن قرب باملأساة التي تحدث يف سوريا. تستضيف تركيا اليوم يف أراضيها حوايل 2٫2 مليون 
سوري و300 ألف عراقي ليصل مجموع الالجئني إىل 2٫5 مليون شخص. فتحنا أبوابنا لهؤالء الناس املضطهدين دون 

أي متييز ديني أو عرقي. وموقفنا هذا ينبع من واجبنا اإلنساين قبل كل يشء.

إن املشكلة التي تقف أمامنا هي مشكلة مل يسبق لها مثيل، وال ميكن أن تحلها دولة واحدة. وهجرة الناس عن بيوتهم 
وعن أوطانهم وضعف أمل العودة إىل وطنهم يوما بعد يوم أمر يجعل املشكلة أكرث عمقا. وال ميكن التخلص من املشاكل 
املوجودة يف املنطقة وعىل رأسها أزمة املهاجرين واإلرهاب إال بعد إيجاد حل يقبله كل فرد يعيش يف سوريا. وعىل 

املجتمع الدويل أن يتعاون بشكل فعال يف هذا املوضوع ويتحرك بصدق يف موضوع التضامن واملشاركة يف التكاليف.

واملرحلة التي تم التوصل إليها يف اجتامعات فيينا املنتهية يوم السبت تعترب خطوة تبعث عىل التفاؤل يف طريق حل 
املشكلة. وسيتم يف األيام القادمة الكشف عن تفاصيل املواضيع التي تم تناولها يف فيينا. ومن األهداف الرئيسية لهذه 
العملية: حامية وحدة األرايض السورية وتطهريها من اإلرهاب وإقامة نظام دميقراطي مبني عىل سياسة مرشوعة. 

إن األسد الذي قتل شعبه ال مكان له يف مستقبل سوريا، وال ميكن ذلك. لقد فقد األسد حظه هذا منذ زمن بعيد، 
ويجب أال ننىس أن الالجئني السوريني يهربون من داعش ومن إرهاب الدولة الذي ميارسه نظام األسد.

تجاوز  الذين  الالجئني  مساعدة هؤالء  سبيل  يف  أكرث  جهودا  سنبذل  بأننا  العرشين رصحنا  ملجموعة  كزعامء  نحن 
عددهم أكرث من سكان عدة بالد أوروبية. ونرى ربط العالقة بني الالجئني وحوادث اإلرهاب عبارة عن مساع للتهرب 
من تحمل املسؤولية اإلنسانية، إذ يجب أن نقوم بتسيري جهود ملكافحة اإلرهاب ومساع إليجاد الحل ألزمة الالجئني 

يف الوقت ذاته. وأال نخلط مشكلة الالجئني مبوضوع اإلرهاب. 

يجب أن نحقق تضامنا صادقا يف حل هذه األزمة اإلنسانية. وأؤمن بأننا كمجموعة العرشين سنكون مثاال للعامل يف 
هذا املوضوع. ويجب تنفيذ الخطوات الالزمة من أجل األمن اإلنساين يف سوريا دون أي تأخري. إذا نجحنا يف ذلك 
سنساهم يف بعث أمل قوي لإلنسانية جمعاء يف سبيل تحقيق مستقبل أفضل. وهذا يعترب األقل بالنسبة لنا ولكنه 

هدف مهم بقدر أهمية "تنمبة قوية ومتوازنة ومستدامة".

أولوياتنا يف مجموعة العرشين هي "الشمولية والتطبيق واالستثامر"

اإلخوة األعزاء املنتسبون لإلعالم، 

لقد كان جدول أعاملنا العاملي يف عام 2015 مكثفا بالفعل. إن معظم التحديات التي تواجهنا اليوم تتطلب التعاون 
عىل املستوى العاملي. فمن هذه الناحية فإن منرب مجموعة العرشين ال يعترب فرصة مهمة من أجل الدول األعضاء 

فحسب بل يعترب مهام لجميع دول العامل.

خالل رئاستنا لهذه الدورة، بذلنا جهودنا من أجل إعطاء األولوية لهذه الناحية يف مجموعة العرشين والعمل عىل 
تعزيزها. وقمنا كدولة ترتأس هذه الدورة بتعريف أولوياتنا يف ثالثة مفاهيم أساسية هي: "الشمولية" ، و"التطبيق"٫  

و"االستثامر".
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إن الهدف املشرتك ملجموعة العرشين هو الحصول عىل منو عاملي قوي ومستدام ومتوازن وشامل. والشمولية مهمة 

من ناحية تأمني فرص عمل أكرث، ورفع مستوى املعيشة وإزالة الالمساواة ونرش الرفاهية. وأفاد الرئيس الصيني هذا 

املساء يف عرضه  بأنه سيحافظ عىل هذه الغاية خالل القمة التي سينظمها يف العام القادم.

عندما نعطي األولوية لهذا املبدأ نهدف من ذلك أن تأخذ كافة الرشائح نصيبها من النمو االقتصادي ويأيت عىل رأسها 

النساء والشباب. إن نسبة البطالة العالية يف صفوف الشباب هي مشكلة جادة لدى كثري من دول مجموعة العرشين. 

متفقون عىل وضع هدف رقمي ألول مرة يف هذا املوضوع الذي كان يف جدول أعاملنا منذ فرتة طويلة. وحسب هذه 

االتفاقية قررنا أن نخفض نسبة الشباب الذين هم يف خطر اإلقصاء من سوق التشغيل إىل مستوى 15% بواقع عام 

.2025

سبق أن اتفقنا يف العام املايض عىل تقليص الفارق بني الرجال والنساء املشاركني يف القوة العاملة إىل مستوى %25 

مجموعة  استحداث  أهمها  االتجاه،  هذا  يف  مهمة  خطوات  قطعنا  الدورة  لهذه  رئاستنا  وخالل   .2025 عام  حتى 

العرشين للسيدات )W-20( وضمها إىل 5 مجموعات منضوية تحت مجموعة العرشين لتكون بذلك هي املجموعة 

السادسة. 

ونحن قادة دول مجموعة العرشين قمنا هذا العام ألول مرة بتناول ظاهرة عدم املساواة املتزايدة يف العديد من 

الدول وآثارها السلبية عىل كل من االستقرار االجتامعي والنمو االقتصادي معاً. واتفقنا عىل وضع أولويات سياسية 

ليتم اتباعها من أجل مكافحة الالمساواة.

وكام هو معلوم أن نسبة النمو العاملي هذا العام ستكون دون التوقعات. ولنئ كان هناك نوع من التحسن النسبي 

لدى الدول املتقدمة، إال أننا نرى يف املقابل مؤرشات يف وقوع تراجع يف نسبة النمو لدى الدول النامية. ونحن كقادة 

دول املجموعة قمنا بتقييم هذه املسألة ضمن النمو العاملي وناقشنا التدابري التي ميكن اتخاذها.

إننا متفقون عىل تطبيق استرياتجيات النمو بشكل فعال

أعزايئ اإلعالميني، 

ركزنا عىل خمسة أمور من بني التحديات األساسية التي تؤثر عىل االقتصاد العاملي. أول هذه األمور يتعلق بانخفاض 

أسعار السلع ال سيام النفط منها. ولنئ كانت آثار هذه الحالة تبدو إيجابية من ناحية االقتصاد العاملي بشكل عام إال 

أنها كانت تختلف بني الدول. والثاين، هو التباطؤ يف تحركات رأس املال اتجاه الدول النامية. وثالثاً، البطء يف التجارة 

والتي  العملة  التي ظهرت يف أسعار  الحادة  الحركات  الرابع هو  األمر  النمو.  أمام  مهام  العاملية ويعترب هذا عائقاً 

تسببت بحدوث تقلبات يف األسواق املالية. أما األمر الخامس فهو استمرار املخاطر الجيوسياسية.

لقد قيمنا هذه األمور الخمس، وتناولنا أيضاً آثار ارتفاع نسب الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية عىل االقتصاد 

النتائج يف  النامية وعىل  الحالة عىل الدول  املتابعة بدقة لالنعكاسات املحتملة لهذه  العاملي. وشددنا عىل رضورة 

األسواق املالية.
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وأكدنا عىل رضورة دعم اإلصالحات البنيوية بسياسات اقتصادية كربى. ويف هذا السياق، قمنا بتقييامت حول أهمية 
استمرار دعم البنوك املركزية يف الدول املتقدمة لالقتصاد. وبنفس الشكل أرشنا إىل رضورة بذل املساعي من أجل 

دعم النمو وتشغيل األيدي العاملة بسياسات مالية عامة بحيث ال ترض االستقرار عىل املدى الطويل.

 أعزايئ اإلعالميني، 

اتفقنا يف هذه القمة عىل رضورة تطبيق استرياتيجيات النمو بشكل فعال. ومبا أننا نرتأس هذه الدورة قلنا "إنه زمن 
التطبيق وليس زمن الكالم فقط" . فأسسنا بهذا املفهوم آليات متابعة شاملة وقوية من أجل تطبيق التعهدات التي 
تم تقدميها. وبذلك سنتمكن من متابعة فعالة لتطبيق هذه التعهدات ضمن استرياتيجيات النمو من أجل تحقيق 

هدف منو إضايف بنسبة 2٫1% حتى عام 2018. 

نحن يف الوقت الحارض عىل وشك إكامل نصف التعهدات التي تم تقدميها. نتوقع لهذه املسافة املقطوعة أن تساهم 
بنسبة 8 باأللف يف املردود أو اإلنتاج الكيل ملجموعة العرشين. وبإمكانكم العثور يف "خطة عمل أنطاليا" التي وافقنا 
عليها كقادة مجموعة العرشين عىل اسرتاتيجيات منو محدثة، ومواعيد تنفيذها إىل جانب تقرير املحاسبة الذي تم 

إعداده ألول مرة هذا العام.

 تم اإلجامع عىل  تفعيل االستثامرات

أعزايئ اإلعالميني، 

من املشاكل التي واجهناها يف السنوات األخرية الجمود يف األعامل االستثامرية. وشاهدت بكل امتنان يف اجتامع هذه 
القمة اتفاق املشاركني عىل موضوع رضورة إنعاش االستثامرات من أجل الوصول إىل هدف النمو. ويف هذا اإلطار 

أعدت دول مجموعة العرشين استرياتيجيات ملموسة وشاملة. وهذه االسرتاتيجيات تشمل بشكل رئييس: 

- تحسني الوسط االستثامري

- تسهيل االستثامر يف البنية التحتية بجودة عالية وموضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم،

- دعم إمكانيات التمويل طويل األمد من أجل استثامرات البنية التحتية..

إن تحقيق استرياتيجيات االستثامر من املتوقع أن يزيد من إمكانيات وفرص االستثامر عىل املستوى العاملي حوايل 4٫4 
تريليون دوالر حتى عام 2018. ونحن نعلم بأنه ال ميكن تلبية متطلبات االستثامر يف البنية التحتية عن طريق استخدام 

املوارد العامة فقط. ومن املهم للغاية من هذه الناحية أن يتم تأسيس تعاون فعال بني القطاعني العام والخاص.

ويجب أن نعمل عىل تأسيس تعاون فعال بني ديناميكية القطاع الخاص والحاجات االجتامعية للقطاع العام. نحن 
كدولة تركيا وبعض دول مجموعة العرشين منلك مدخرات هامة يف موضوع تطبيق منوذج التعاون بني القطاعني 
العام والخاص. وقررنا خالل اجتامعنا يف هذه القمة االستمرار بأعاملنا من أجل تفعيل مناذج التعاون بني القطاعني 

العام والخاص وذلك عن طريق االستفادة من هذه املدخرات.
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ويف نطاق وسائل التمويل البديلة، نؤمن برضورة طرح التمويل اإلسالمي يف جدول األعامل أيضا. كام أن املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة يف الوقت الراهن تعاين من  ظروف سيئة من ناحية الحصول عىل التمويل والتكامل مع التجارة 

الكربى. لهذا السبب نفكر برضورة سري خطوات تسهل حصول املؤسسات الصغرية  باملقارنة مع الرشكات  العاملية 

واملتوسطة عىل التمويل.

 أعزايئ اإلعالميني، 

العاملية.  العاملية يف عام 2008، هو زيادة متانة األسواق املالية  إن أهم دور تولته مجموعة العرشين بعد األزمة 

قطعنا مسافات هامة يف هذا املجال. أسسنا إطارا تنظيميا متينا مينع حدوث أي أزمة ميكن أن تسببها البنوك ورشكات 

التأمني التي تعترب من أهم عوامل النظام املايل. وسوف نستمر يف أعاملنا يف الدورة املقبلة بقرار وعزم من أجل تطبيق 

اإلصالحات التي أنجزناها يف هذا املجال.

وُوفقنا خالل فرتة رئاستنا للدورة بإمتام مرشوع )BEPS( تآكل القواعد الرضيبية ونقل األرباح الذي تم تسيريه من 

قبل مجموعة العرشين وبالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  )OECD(ويعترب هذا نجاحا هاما بالنسبة 

ملجموعة العرشين ولالقتصاد العاملي.

ركزنا كدولة رئيسة لهذه القمة عىل الشمولية واتفقنا نحن القادة يف املجموعة عىل أهمية اشرتاك مجموعة واسعة 

من الدول يف مرشوع تآكل القواعد الرضيبية ونقل األرباح.

مجموعة العرشين ليست ناديا لألغنياء

إن مجموعة العرشين ليست ناديا لألغنياء. نحن لسنا مجتمعات متتاز بالرفاهية فحسب بل نحن أيضاً منثل دوال 

تستمر يف سعيها للتنمية. ونحن كممثلني لالقتصادات املتطورة كدول تأيت يف املقدمة يف العامل ندرك أيضا وضع الدول 

ذات الدخل املنخفض وحالة الدول النامية، لذلك يجب أن يكون لنا قول يف هذا املوضوع أيضاً. 

لالستمرار  قابلة  تنمية  أجل  العرشين من  التنمية ملجموعة  أعامل  إعادة هيكلة جدول  املفهوم عىل  بهذا  واتفقنا 

وبحيث تدعم جدول أعامل عام 2030. ونحن كدولة أنشأت قيمها الثقافية والحضارية عىل مفهوم العدالة، أريد أن 

أؤكد وبإرصار عىل أننا سوف نستمر يف الدفاع عن مبدأ الشمولية بشكل خاص.

أعزايئ اإلعالميني، 

تطرقنا يف جدول أعاملنا هذا العام إىل: 

- األمن الغدايئ 

- دور القطاع الخاص يف التنمية

- تحويالت عمالت العامل األجنبية التي تعترب مصدر دخل هام لكثري من الدول النامية.
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وألول مرة أثرنا موضوع األمن الغذايئ والحد من اإلرساف ضمن جدول أعامل مجموعة العرشين. كام ناشدنا كقادة 
الدول بتعزيز دور القطاع الخاص يف التنمية.  

مل نكتف مبساهمتنا يف ذلك خالل رئاستنا لهذه الدورة. وأدرجنا موضوع زيادة نسبة الحصول عىل الطاقة يف أفريقيا 
ضمن جدول أعامل اجتامع وزراء الطاقة ملجموعة العرشين الذي انعقد ألول مرة يف هذا العام. فجمعنا بني وزراء 
الطاقة ملجموعة العرشين ونظرائهم يف أفريقيا واملنظامت الدولية املعنية بهذا الشأن، بهدف تشكيل تضافر وتآزر 

بينهم يف هذا املوضوع.

وتناولنا نحن القادة بشكل مفصل موضوع التغري املناخي الذي يعترب عنرصا هاما للتنمية املستدامة. كام تعلمون 
هناك مؤمتر باريس يف نهاية هذا الشهر. واستجابة لدعوة زمييل الرئيس الفرنيس هوالند سأذهب إىل باريس للمشاركة 
يف هذا املؤمتر. إن هذا املوضوع معقد ومتعدد األبعاد، وهو بنفس الوقت مشكلة تتطلب قطع خطوات عاجلة. 
ويجب أن ندعم الدول النامية حتى تتالءم مع آثار التغري املناخي. ويف هذه النقطة تقع مسؤولية كربى عىل عاتق 

الدول املتطورة بشكل خاص.

هذا، وكان موضوع التجارة العاملية من بني املواضيع التي تناولناها نحن القادة يف قمة أنطاليا. 

وأمتنى أن تعود نتائج هذه القمة بالخري عىل بالدنا وعىل جميع دول العامل. وبهذه الوسيلة أشكر جميع قادة الدول 
ورؤساء الحكومات املشاركني يف قمة مجموعة العرشين يف أنطاليا. كام أشكر أيضا كل فرد اشرتك وساهم يف تنظيم 
هذه القمة. وأمتنى سلفا الخري والتوفيق للقمة التي ستقام يف العام القادم يف جمهورية الصني الشعبية. وبكامل 

الحب واالحرتام. أشكركم وأمتنى لكم الصحة والعافية... 
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القمة السابعة للمجلس األطليس للطاقة واالقتصاد – إسطنبول يف 19 نوفمرب / ترشين الثاين 2015

املوقف الذي اتخذته الدول األوروبية أدى إىل تفاقم 

األزمة السورية

رئيس جمهورية كرواتيا السيد غرابار كيتاروفيتش، رئيس وزراء ألبانيا السيد أدي راما، الوزراء املحرتمون، املشاركون 
األعزاء والضيوف الكرام أرحب بكم مبحبة واحرتام، أهال وسهال بكم يف إسطنبول - تركيا.

أريد أن أعرب عن كامل امتناين وسعاديت لوجودي معكم ومشاركتي يف الدورة السابعة لقمة الطاقة واالقتصاد التي  
ينظمها املجلس األطليس هذا العام يف مدينة إسطنبول. 

إنني أرى مدى أهمية تنظيم هذا االجتامع عقب قمة مجموعة العرشين يف أنطاليا. ومن هنا أشكر املجلس األطليس 
ومكتب املجلس يف إسطنبول وأشكر كل من ساهم يف تنظيم هذا االجتامع.

إن قمة املجلس األطليس للطاقة واالقتصاد التي يتم تنظيمها يف اسطنبول منذ عام 2010 تعترب من هذه الناحية 
أهم منرب يتناول التطورات يف هذا املجال. كام أن الندوات التي سيتم تنظيمها تحت عنوان الطاقة واالقتصاد طيلة 
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مدة القمة ستكون وسيلة لتقييم واسع يفتح اآلفاق. وأعتقد بأن مثل هذه املنابر ستساهم يف تحسني العالقات عىل 
املستوى الرسمي مع الواليات املتحدة األمريكية.

أعزايئ الضيوف، 

إننا يف عهد حساس مير فيه جميع العامل باختبارات تاريخية من نواحي مختلفة. واملشاكل كالركود االقتصادي والفقر 

الهجرة  العاملية مثل تحركات  العادل ال تزال تحافظ عىل مكانها يف جدول أعاملنا.  واملشاكل  الدخل غري  وتوزيع 

الكبرية الناتجة عن االشتباكات الداخلية واإلرهاب واستهالك املوارد الطبيعية، أصبحت ظاهرة أكرث مام سبق. ويتحتم 

علينا مكافحة كل هذه املشاكل بشكل أرسع وأكرث جدارة وعزما.  

وال ميلك أي شخص حق تجريد نفسه عن هذه األزمات اإلنسانية، حتى إن أقوى االقتصادات وأكرث الدول تطورا 

تقف يائسة وحائرة أمام الهواجس األمنية املتزايدة. وتناضل تركيا اليوم من أجل تحقيق االستقرار والتنمية عىل حافة 

املنطقة التي باتت مركزا لتلك املخاوف األمنية.

إذا نظرنا إىل تاريخنا يف مكافحة اإلرهاب نرى بأن تركيا تكافح اإلرهاب منذ 35 سنة. وعليه، قد يواجه العامل برمته 

اليوم  التي اندلعت وراء حدودنا الجنوبية والتي أخذت أبعادا معقدة لفرتة طويلة. وها نحن  تداعيات األحداث 

نواجه هذه التداعيات التي تتصدرها مشكلة الهجرة.

تركت تركيا لوحدها يف كفاحها النبيل أمام األزمات اإلنسانية

تحملنا كامل العبء االقتصادي واالجتامعي الذي تسببته هجرة 2٫5 مليون إنسان من سوريا والعراق عىل مدى 5 

سنوات، وحملنا هذا العبء عىل ظهرنا، حيث بلغت قيمة املساعدات والخدمات التي قدمناها للمهاجرين املقيمني 

يف مخيامت الالجئني السوريني 8٫5 مليار دوالر. وكم عدد الساكنني يف هذه املخيامت؟ حوايل 280 ألف شخص. أما 

الباقي فهم موزعون يف مدن مختلفة من بالدنا. وهل تعلمون كم عدد املهاجرين السوريني يف إسطنبول فقط؟ إنه 

يتجاوز 500 ألف نسمة. 

هل تتخيلون أبعاد الصدمة االجتامعية لهذه املشكلة؟ وهل تفكرون بالصدمة النفسية التي أتت بها هذه الحادثة؟ 

الصدمة التي أصابت القادمني والتي أصابت مجتمعنا... إذا فكرنا بذلك فهل متلك اإلنسانية حق القول "مهام يكن 

فإن تركيا سوف تتجاوز هذه املحنة !"وهل للدول األخرى حق يف أن تقول ذلك ؟ 

إننا رشكاء يف هذا العامل. ويجب أن نساهم معا يف تحقيق السالم العاملي. فال يحق ألي شخص منا أن يقول: فلتحل 

مشكلتها لوحدها مهام يكن.. إننا وما زلنا نحارب ونكافح اإلرهاب يف الداخل منذ 35 سنة، واآلن مل نغلق أبوابنا 

أمام الالجئني واملهاجرين، ففتحنا لهم أبوابنا. ألننا ال ميكن أن نسد الباب أمام الناس الهاربني من الرباميل املتفجرة. 

ومنظامتنا اإلنسانية وأصحاب الخري من املواطنني يف إسطنبول ويف املدن األخرى يقدمون مساعدات ال تقدر بثمن 

إىل إخوانهم املهاجرين واملقيمني يف إسطنبول ويف جميع أنحاء تركيا. ويف املقابل نرى املجتمع الدويل وخاصة الدول 

األوروبية قد غضوا الطرف عن هذه القضية واتخذوا موقفا أدى إىل تجذير هذه األزمة وتفاقمها.
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مبكافحة  يتعلق  فيام  جديد  طريق  مفرتق  يف  وضعتنا  املاضية  الجمعة  باريس  يف  جرت  التي  اإلرهابية  الحوادث 
أبعاده. وقيمنا املوضوع  أنطاليا بجميع  العرشين يف  تناولنا هذا املوضوع يف قمة  لقد  الهجرة.  اإلرهاب ومكافحة 

بجميع تفاصيله أثناء اللقاءات سواء أكانت عىل املستوى الثنايئ أو عىل مستوى الوفود.

وإىل جانب البيان املعتاد يف نهاية القمة أعلنا أيضا عن بيان خاص مبكافحة اإلرهاب. وبعد إدانة الهجامت اإلرهابية 
يف كل من باريس وأنقرة وغازي عنتاب وبريوت وغريها، أبدينا تضامننا يف موضوع مكافحة االرهاب. وأكدنا بصفة 

خاصة عىل أنه ال ميكن ربط اإلرهاب بأي دين أو قوم أو حضارة أو مجموعة عرقية.

أريد أن أقول هنا بكل وضوح وصدق: أنا رجل مسلم، وكلمة اإلسالم مشتقة من "َسلََم"، أي مبعنى السالم يف اللغة 
العربية. وهناك منظمة إرهابية تدعى "داعش" تتسرت وراء الدين اإلسالمي دين السالم. كيف نشأت هذه املنظمة؟ 
 "YPG" و "PYD"وقد انشقت عن القاعدة! وإىل جانب هذا التنظيم اإلرهايب هناك منظة "يب كا كا "اإلرهابية، و
يف سوريا وغريها من املنظامت. وعندما تذهبون إىل أفريقيا ستجدون هناك منظمة "بوكو حرام" اإلرهابية. مهام 
كان دين هؤالء اإلرهابيني فإننا ال نستطيع أن نحكم عىل األديان ونربطها باإلرهاب بأي شكل أو أن نيسء إىل هذه 
األديان بسبب سوء األشخاص. وال ميكن إبداء وجهة نظر بهذا الشكل عن الناس اآلخرين املنتسبني ألي دين. فهؤالء 

اإلرهابيون ميكن أن يكونوا من املسلمني كام ميكن أن يكونوا من اليهود والنصارى أيضاً.

إحالل السالم يف العامل ال يقع عىل عاتق دولة أو دولتني، بل هو قضية مشرتكة بني جميع دول العامل

إنني أدين بشدة هؤالء اإلرهابيني الذين ينتمون إىل الدين الذي أنتمي إليه بكل عزة ورشف، وألعنهم. وقد تحدثنا 
عن مشكلة اإلرهاب يف قمة مجموعة العرشين املنعقدة يف األيام املاضية يف مدينة أنطاليا. ودعونا يف هذه القمة 
كافة الشعوب اإلسالمية يف العامل، والقادة السياسيني، وكافة رجال الدين إىل اتخاذ موقف حاسم ضد مشكلة اإلرهاب. 
علينا أن نقوم بذلك سوية. ويف حالة عدم اتخاذ أي موقف تجاه ذلك فإن مصيبة اإلرهاب التي طرقت بابنا يف أنقرة 

ستطرق بابكم غداً. 

وكام هو معلوم، فإن علة اإلرهاب دقت باب باريس أيضاً. وهل توقفت عند باريس؟  االرهاب ال يتوقف عند باريس، 
بل ميكن أن يظهر يف يوم ما يف أي مكان آخر. لذلك يجب أن نكون عىل اتفاق دويل مشرتك فيام يتعلق مبكافحة 
املنظامت االستخباراتية بشكل مكثف. ألن  الداخلية وكافة  الخارجية ووزاراتنا  اإلرهاب. ويجب أن تعمل وزاراتنا 

السالم العاملي ليس مسألة تخص دولة أو دولتني بل هي مسألة مشرتكة تهم جميع دول العامل.

 أعزايئ املشاركني، 

رأينا نحن قادة الشعوب االسالمية املشاركني يف قمة مجموعة العرشين كيف أننا نحمل أفكارا مشرتكة يف موضوع 
مكافحة التطرف بذات اإلرادة والعزم. إن التطابق يف هذا املوضوع، سيكون مبثابة تطابق واتفاق مع الدول اإلسالمية 
األخرى أيضاً. سنقوم بتناول هذا املوضوع خالل لقاءاتنا الثنائية وسنؤكد للعامل مدى ثباتنا يف هذا املوضوع. وقد 
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية الرتكية يف قمة العرشين عن بيانها املتعلق مبكافحة اإلرهاب لجميع العامل وأمام كافة 

القادة املشاركني.



298



299

وهنالك واجبات مهمة تقع عىل عاتق الدول األخرى أيضاً. وعىل الدول التي تضم أقليات إسالمية، عىل رأسها الدول 
األوروبية، أال تترصف بسلوك تحاميل، وإقصايئ وسلبي تجاه املسلمني الذين يعيشون يف كنفها. فنحن عىل سبيل 
املثال نددنا بكل صدق الهجوم اإلرهايب عىل باريس وشاركنا آالم وأحزان الشعب الفرنيس، ويف هذه األثناء تلقينا 

أخبارا عن وقوع هجامت واعتداءات ضد املسلمني يف دول مختلفة.

أريد أن أؤكد هنا عىل أمر وهو أن تصعيد املوقف املتشدد تجاه املهاجرين لن يساهم إال يف تفاقم املأساة اإلنسانية. 
وأملنا من كافة القادة يف العامل أن يدعوا مجتمعاتهم إىل االعتدال والحس السليم يف هذا املوضوع الذي نحن يف تركيا 

نبدي حياله أهمية كبرية أكرث من الجميع.

بعد الهجوم اإلرهايب الذي حدث يف باريس، أدليت بترصيح صحفي يف الساعة الواحدة والنصف من منتصف الليل يف 
أنطاليا. واتصلت هاتفيا بالرئيس الفرنيس هوالند. ملاذا فعلت ذلك؟ ألننا يجب أن نظهر بأننا كتفا لكتف يف موضوع 
مكافحة اإلرهاب. ويعيش يف أوروبا فقط أكرث من 5 ماليني مواطن تريك. منتلك تجارب مريرة يف املايض أهمها مجزرة 
سولينغن التي أحرق فيها 5 أفراد من أرسة واحدة، وسلسلة الجرائم النازية الحديثة )نيونازي( التي قتل فيها 8 من 
مواطنينا. وقتل أيضا الكثري من سفرائنا يف أماكن مختلفة من أوروبا، وعشنا آالم هذه التجارب كثرياً. كام مل ننس حتى 

اآلن الهجمة العنرصية التي راح ضحيتها 77 شخص يف الرنوج، وكان من بينهم مواطن تريك.

متثل العنرصية املمتزجة مع معاداة اإلسالم خطرا كبريا يف أوروبا

يف حالة عدم التصدي للهجامت العنرصية املتصاعدة يف أوروبا والتيارات املتعصبة الطائشة، فإنه ال مفر من حدوث 
معاداة  املمتزجة مع  العنرصية  يدركون خطر  القادة  الدول وجميع  كافة  بأن  أعتقد  وأنا  كوارث جديدة وخطرة. 

اإلسالم يف أوروبا.

وأنا ألعن كافة أنواع املغاالة يف مكافحة اإلرهاب بصفتي أحد قادة الدول التي سكانها من املسلمني. وأعتقد بأنه من 
حقنا أن نجد املقاربة نفسها لدى الدول األخرى أثناء مكافحة اإلرهاب داخل مجتمعاتهم.

تواجهها  التي  اإلرهابية  والفعاليات  اإلنسانية  للأمساة  األولوية  األسباب  بشكل صحيح  نفهم  أن  الرضوري  إنه من 
بلداننا يف املنطقة. واملسبب الرئييس لألزمة اإلنسانية والحوادث اإلرهابية التي نعيشها اليوم هو نظام األسد الذي 
قتل 380 ألف شخص من شعبه. األسد ميارس إرهاب دولة. أقولها بكل رصاحة ووضوح، إن الذين يقفون وراء هذا 
الشخص الذي ميارس إرهاب الدولة هم مثله متهمون ويتحملون نفس املسؤولية. إن مقتل 380 ألف سوري بالرباميل 
وإنسانا.  برشية  نفسا  املقتول  باعتبار  إحصائيا،  موضوعا  ليس  التقليدية  واألسلحة  الكيميائية  واألسلحة  املتفجرة 
وعليه فإن النقاش حول بقاء أو ذهاب األسد يجب تقييمه ليس فقط من أجل الشعب السوري فحسب بل من 
أجل اإلنسانية جمعاء. ال سيام أن النظام يعمل عىل البقاء يف السلطة باالعتامد عىل النزاعات الطائفية ونشاطات 

املنظامت اإلرهابية.

وقد شهدت قمة مجموعة العرشين املنعقدة قبل سنوات يف سان برتسبورغ نقاشا غريبا للغاية، هل تعلمون ماذا 
كانوا يناقشون يف هذه القمة؟ طبعا، اعرتضت عىل هذا النقاش. لقد كان النقاش يدور حول مسألة استخدام أو عدم 
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استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا. كم عدد املقتولني جراء استخدام األسلحة الكيميائية؟ 1500 شخص. وكم هو 
عدد الضحايا الذين سقطوا باألسلحة التقليدية؟ أكرث من 120 ألف شخص. واآلن لندع املقتولني باألسلحة التقليدية 
جنبا، فهم يتحركون من أجل 1500 مقتول باألسلحة الكيميائية. ويقولون: "يا سيدي يوجد قانون يجرّم استخدام 
األسلحة الكيميائية، لذلك يجب تطبيق العقوبات". حسنا، هذا صحيح. ولكن عندما نرى مقتل أكرث من 120 ألف 
شخص باألسلحة التقليدية، من حقنا أن  نوجه السؤال التايل: من الذي أعطى هذه األسلحة لسوريا؟ من أرسلها؟ ملاذا 

ال نقف عند هذا املوضوع؟ واليشء املهم بالنسبة لنا هو العالقة بني السبب والنتيجة.

كافة املنظامت اإلرهابية املوجودة يف املنطقة اليوم تخدم نظام األسد بشكل مبارش أو غري مبارش. والنظام يدعم 
تنظيم داعش، واألسد حاليا يشرتي البرتول من داعش ويحوله إىل نقود. ويجب أن نكون عميانا حتى ال نرى ذلك، 
 ." YPG" و "PYD" حيث أن كل يشء واضح وجيل. ومن هذه الناحية ال فرق بني منظمة داعش وبني منظمتي
ونرى اليوم األسد وهو يؤيد ويدعم منظمة "PYD" اإلرهابية. ولكنه كان عدوا لألكراد املوجودين هناك سابقا. وكان 
يحرمهم حتى من الحصول عىل الهوية السورية. وعندما كانت العالقات بيننا وبني سوريا جيدة كنا ننبه األسد ونقول 
له ملاذا ال متنح األكراد بطاقات الهوية؟ أليس هؤالء مواطنون يف بلدك؟ ونراهم اآلن أصبحوا أصدقاء وأحباء! ومن 
يدعم منظمة "PYD" تحت تربير مكافحة داعش هو متسامح مع اإلرهاب. ومن يحقر اإلسالم واملسلمني بسبب 

سلوك داعش هو يف خطأ كبري. 

املنظامت اإلرهابية الناشطة يف املنطقة ال متت لإلسالم بأي صلة 

القاعدة ومنظمة بوكو حرام وغريها من املنظامت اإلرهابية تستغل اإلسالم وتقتل املسلمني وترضهم.  يف األساس 
وليس لهذه املنظامت أي صلة باإلسالم، وال ميكن ذلك. إن قطرة دم كل إنسان بريء يقتل عىل يد هذه املنظامت 
تتلطخ أيضا بالقوى التي تقف وراءها. نحن الدول التي تتكون شعوبها من املسلمني اتفقنا يف قمة العرشين عىل 
اتخاذ موقف موحد يف هذا املوضوع. وأعتقد بأن هذا املوقف سيكون خطوة هامة يف طريق تجفيف منابع الفتنة 

وذلك بنرش هذا املوقف يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي.

أعزايئ الضيوف،

إن تدفق املهاجرين من مناطق النزاع وعىل رأسها سوريا والعراق تجاه أوروبا زاد من أهمية العالقات الرتكية مع 
االتحاد األورويب مرة ثانية. يجب أن يعرف كل شخص هذه الحقيقة: إن التعاون الوثيق بني تركيا واالتحاد األورويب 
سيرتك آثارا عميقة عىل مجاالت مختلفة تهم أوراسيا ودول الرشق األوسط. سيكون االتحاد األورويب رابحا مثل كل 
دولة تقيم عالقات ايجابية مع تركيا. لهذا السبب هناك حاجة إىل تعزيز العالقات بني االتحاد األورويب وبني بالدنا. 
تركيا كدولة رشيكة وفاعلة متلك قيمة جيدة عىل املستوى اإلقليمي والدويل. إن أكرث ما تحتاجه أوروبا اليوم هو 
الديناميك االقتصادي واالجتامعي، ولن تحصل أوروبا عىل ذلك إال بوجود تركيا يف حالة دخولها كعضو يف هذا االتحاد.

إننا ننظر إىل املستقبل بأمل وذلك  بفضل دميقراطيتنا القوية واقتصادنا املستقر بالرغم من كافة املشاكل التي نعيشها يف 
املنطقة الجغرافية القريبة منا. ونريد أن نرى جميع املجتمعات الشقيقة والصديقة التي تتعاون معنا تنعم برفاهية ومنو.
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لقد زادت يف السنوات الـ 13 األخرية وبشكل مضاعف عالقاتنا االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية يف أقاليم 

واسعة. وكنا رائدين يف تأسيس العديد من الحوارات وآليات التعاون عىل املستوى الثنايئ واإلقليمي. وبذلنا جهودا 

خاصة من أجل املساهمة يف مساعي تنمية الدول األقل منوا بشكل خاص. وبفضل مساعداتنا اإلنسانية التي بلغت 

حوايل 4٫5 مليار دوالر يف عام 2014 أصبحنا أكرب دولة حققت زيادة يف نسبة املساعدات التنموية بني دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(. وسوف تستمر جهودنا يف هذا املضامر بشكل مكثف.

سيتم نقل الغاز األذري بواسطة مرشوع "تاناب" )TANAP( إىل بالدنا وإىل أوروبا

أعزايئ الضيوف،

إن موضوع الطاقة يأيت يف مقدمة األعامل يف مجال التنمية. ونحن نرى حدوث تغري يف خريطة الطاقة العاملية وظهور 

فاعلني جدد يف مجال الطاقة. طبعا من الرضوري أن يتم التنويع يف الطاقة. لقد كانت تركيا قبل 13 سنة فقرية جدا 

يف هذا املجال، يف الحقيقة هذا ال ينبع من عدم وجود املصادر. لقد كانت فقرية جدا بسبب عدم تفعيل أو تعذر 

تفعيل هذه اإلمكانيات بالرغم من توفرها. وموقع تركيا الجغرايف يف ملتقى الدول املنتجة والدول املستهلكة للطاقة 

يحملها مسؤوليات كبرية. وأنا أؤمن بأهمية التعاون الفعال بني الدول املنتجة ودول املرور والدول املستهلكة "أطلق 

عليها امليامت الثالثة" من أجل تحقيق أمن الطاقة. وأعني بامليامت الثالثة : املنتح واملوصل واملستهلك. ويجب أن 

تكون الطاقة وسيلة للسالم واالستقرار والرفاهية والتشجيع عىل التعاون بدال من االختالفات.

وعملية نقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى وحوض قزوين عن طريق بلدنا إىل أوروبا، ستساهم يف أمن عرض الغاز 

عىل أوروبا. ولتحقيق هذه الغاية تم التوقيع عىل مشاريع كبرية مع كل من أذربيجان وجورجيا مع دعم من الواليات 

املتحدة األمريكية وسنستمر عىل ذلك النحو.

لقد كان كل من مرشوع باكو- تبلييس- جيهان و مرشوع باكو- تيفليس - أررضوم حلامً بالنسبة لبعض األطراف يف 

املايض، ولكننا استطعنا أن نطبقهام عىل أرض الواقع. كانوا يقولون ال ميكن ذلك. تفضلوا اآلن لقد حصل كل ذلك. 

املسألة بكاملها تعتمد عىل اإلميان والعزم وامليض قدما نحو األمام.

أصبحنا وسيلة يف تصدير الغاز األذري عرب خط بديل إىل أوروبا وذلك بفضل نقطة الربط بني تركيا واليونان يف عام 

2007. ومن بني الخطوط التي أنجزناها: التيار األزرق وخط كركوك- جيهان، وخط إيران- تركيا.

إن مرشوع )تاناب( خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول الذي طورناه بالتعاون مع أذربيجان، سيكون أطول 

خط يتم إنشاؤه عىل األرايض الرتكية.وضعنا حجر األساس لهذا املرشوع واإلنشاءات مستمرة بشكل كثيف حالياً. 

وسيتم بذلك نقل الغاز إىل بالدنا وإىل أوروبا.

أناشد األوروبيني من هنا، وأناشد االتحاد األورويب وأقول: وقعنا معكم عىل مرشوع نابوكو. لقد مرت 6 سنوات عىل 

اتفاقية نابوكو. انظروا ملاذا مل نخط أي خطوة يف هذا املوضوع؟ إن مل تقدموا األموال ومل تحلوا مشكلة التوريد فإن 

هذا العمل لن يسري. ويقومون بعد ذلك بقطع الفاتورة. وعىل حساب من تقطع الفاتورة؟ عىل حساب تركيا. ملاذا 
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تلزموننا بدفع هذه الفاتورة؟ ونحن نقول: كل يشء جاهز عندنا. فام هو واجبنا؟ هو النقل ونحن جاهزون للنقل. 

نحن منلك صفة أخرى وهي أننا مستهلكون، بقي عليكم التوريد . هل قمتم بالتوريد؟ هل أتيتم باألموال؟

لقد بادرت أذربيجان مبرشوع تاناب، ونحن كرتكيا اشرتكنا معها يف هذا املرشوع. واتفقنا كبلدين رشيكني ووضعنا 

حجر األساس واملرشوع يف طور اإلنجاز. كام أننا ندرس حاليا إمكانية إلحاق مصادر بديلة إىل مرشوع تاناب وعىل 

رأسها الغاز الطبيعي الرتكامين. وهناك تطورات إيجابية يف مناطق البحر األبيض املتوسط والعراق وإيران وقزوين من 

شأنها تعزيز مكانة تركيا يف التحول إىل مركز للطاقة. 

مشاريع استثامرية بقيمة  80-100 تريليون دوالر يف الدول النامية والدول األقل منوا يف عام 2030

أعزايئ املشاركني،

كنا أول من أثار موضوع الطاقة يف قمة مجموعة العرشين التي ترأسناها، حيث عقدنا اجتامعا حول الطاقة هنا. 

السبب، كانت  العرشين بشكل قوي. ولهذا  الطاقة يف قمة مجموعة  نركز عىل موضوع  أن  قلنا يجب  ملاذا؟ ألننا 

اللقاءات التي أجريناها أثناء القمة وخطة عمل أنطاليا التي وافقنا عليها يف نهاية القمة مهمة للغاية. 

كام تعلمون لقد كان لنا ثالث أولويات هي : الشمولية والتطبيق واالستثامر. من أين تأيت أهمية الشمولية ؟ ألول 

القمة. وقد أخذت مجموعة العرشين للسيدات )W-20( وكذلك مجموعة  مرة تناولنا موضوع املرأة يف هذه 

العرشين للشباب )Y-20( مكانهام يف هذه القمة. وركزنا عىل موضوع العدالة، وتحدثنا عن املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة يف هذه القمة. وقلنا نعالوا نجعل عنوان "الشمولية" أحد العناوين الرئيسية. وستبقى الشمولية بذات 

االهتامم خالل القمة القادمة التي ستعقد يف الصني يف العام القادم.

األولوية الثانية هي "التطبيق". نعم يتم اتخاذ كل هذه الخطوات وهل تم أو سيتم تطبيقها؟ وهل تسري األعامل أم 

ال تسري؟ إن التأكد من التطبيق عرب املتابعة مهم للغاية.

أما األولوية الثالثه فهي "االستثامر". الهدف يف عام 2030 هو تحقيق أعامل استثامرية ترتاوح ما بني 80-100 تريليون 

دوالر يف الدول النامية والدول األقل منوا. كيف سيحصل ذلك؟ طبعا بالتعاون بني القطاعني العام والخاص. وميكن 

تحقيق استثامرات البنية التحتية بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص، تركيا لديها مناذج كثرية من هذا القبيل. 

ولذا، أدرجناها ضمن جدول األعامل.

وقد وافقت دول مجموعة العرشين عىل أولوياتنا ودعمتها. ألن هدفنا املشرتك كمجموعة العرشين هو تأمني منو 

عاملي قوي، ومستدام، ومتوازن وشمويل.

إن حالة االنتعاش البطيء يف االقتصاد العاملي والغموض يف األسواق املالية تشري إىل مخاطر جديدة. ومن هذا املنطلق 

فإن تطبيق استرياتيجيات النمو التي تم قبولها يف العام املايض، ومنح نوع من الضامن واألمن لألسواق العاملية أمر 

يحمل أهمية بالغة.
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كافة اإلمكانيات املتعلقة بالطاقة. فمثال موضوع الحصول عىل الطاقة من  هذا، ويجب بالطبع أن نستخدم أيضاً 

الرياح يشء مهم، وال نجعل الشمس للتشمس فقط، بل يجب يف نفس الوقت أن نستفيد من طاقتها يف كل املجاالت.

ويف الحقيقة ال متلك تركيا مصادر مياه كثرية. ولكن بالرغم من ذلك يف املايض كانت املياه تجري يف األنهر والوديان 

وتصب يف البحار. وكان لدينا قول شهري: "املاء يجري والرتيك يتفرج". قلنا هذا القول غري صحيح فغرينا هذا املثل فبدأنا 

إنشاء  إن  الهيدروكهربائية.  الطاقة  بناء محطات  "املاء يجري والرتيك يعمل". وبدأنا بشكل مكثف مبشاريع  نقول: 

املحطات الهيدروكهربائية مكلف ولكن تشغيلها رخيص. ونحن عملنا عىل استغالل ذلك، وانتقلنا اآلن نحو محطات 

إنتاج طاقة من الرياح. ونحن منيل حاليا نحو محطات الطاقة الشمسية. والغاز الطبيعي جيد ولكن تكاليفه مرتفعة 

إن مل يتم إنتاج الغاز الطبيعي لديكم. وطبعا تعترب هذه الطاقة مهمة لكونها قابلة للتجديد وهذه صفة جميلة. وقد 

أكرثنا من املشاريع االستثامرية يف مجال الطاقة املتجددة ووصلنا إىل مرحلة مختلفة.

االستثامرات يف مجال الطاقة تحتاج إىل 48 تريليون دوالر حتى عام 2035

النمو بشكل فعال، ولدينا آلية ملتابعة االلتزامات  اتفقنا يف اجتامع قمة أنطاليا عىل رضورة تطبيق استرياتيجيات 

املتفق عليها لتحقيق منو إضايف بنسبة 2٫1 % حتى عام 2018. وسنتخذ خطوات بخصوص االستثامرات العاملية يف 

مجال البنية التحتية، ومن املتوقع أن تصل قيمة هذه االستثامرات إىل 100 تريليون دوالر.

الطاقة حتى عام 2035 بحوايل 48 تريليون دوالر. وتناولنا  الدولية حاجة االستثامر يف مجال  الطاقة  قدرت وكالة 

يف قمة العرشين اسرتاتيجيات االستثامر الشامل بجميع أبعاده. وشعرت باالمتنان عند اتفاقنا عىل رضورة إنعاش 

االستثامرات من أجل الوصول إىل أهداف النمو يف مجموعة العرشين.

وقد أولينا يف فرتة رئاسنا للدورة، أهمية كربى ملوضوع الحصول عىل الطاقة الذي يندرج ضمن أهداف الدول يف تحقيق 

التنمية املستدامة، وذلك عرب برنامج التعاون لدول مجموعة العرشين يف مجال الطاقة. وكثفنا أعاملنا بشكل خاص عىل 

جنوب الصحراء يف أفريقيا. ألنه يعيش يف أفريقيا مليار و مئة مليون إنسان محروما من الطاقة. فهل ميكن السكوت عن 

ذلك، أال توجد خطوات ال بد من اتخاذها؟ لهذا السبب عقدنا مؤمتر الحصول عىل الطاقة يف أفريقيا، حرض فيه وزراء 

الطاقة يف مجموعة العرشين، وممثلو القطاع الخاص، ووزراء الطاقة يف الدول األفريقية.

لقد كان عام 2015 عاما حاسام بالنسبة لنا من حيث مفاوضات التغري املناخي، فلذلك قمنا بدرج موضوع الطاقة 

املتجددة وزيادة مردود الطاقة ضمن أولوياتنا. كام جرت عدة لقاءات تتعلق بالتغري املناخي أيضا أثناء القمة.

أعزايئ الضيوف،

لقد ترأست تركيا العديد من املؤمترات والندوات إىل جانب قمة مجموعة العرشين أهمها منتدى الهجرة والتنمية 

الثانية عرشة ملؤمتر األطراف  الدورة  الشكل  الثامنية )D-8( وغريها. واستضافت بنفس  الدول  العاملية، ومجموعة 

لألمم املتحدة يف مكافحة التصحر. وستستضيف تركيا الدورة القادمة للقمة اإلسالمية الثالثة عرشة ملنظمة التعاون 

اإلسالمي. كام سنحتضن عدة فعاليات دولية مثل مؤمتر الطاقة العاملي الثالث والعرشين يف عام 2016، ومؤمتر النفط 
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العاملي يف عام 2017. كام أننا نعطي أهمية كبرية بشكل خاص إىل القمة اإلنسانية العاملية يف 2016.

إن هذه التطورات ليست من باب الصدفة، وإمنا هي نتاج سياستنا الخارجية الفعالة التي طبقناها بشكل مستقر 

النمو  القادمة من أجل اإلسهام يف  املراحل  الثالث عرشة سنة األخرية. وسوف نستمر يف أعاملنا خالل  ودؤوب يف 

اإلنساين للعامل وتنمية بالدنا ومنطقتنا وكافة دول العامل.

وأختم حديثي بالشكر لكل من ساهم يف تنظيم هذا االجتامع، وأمتنى أن ينعم عاملنا مبزيد من العدالة واالستقرار 

واألمن، وأعزي كافة أرس الذين فقدوا أرواحهم ضحية الهجامت اإلرهابية يف باريس، وأنقرة، وغازي عنتاب، وبريوت 

ويف أماكن مختلفة من العامل.

أحييكم بكل محبة واحرتام. ومع السالمة.
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الدورة الحادية والثالثون الجتامع "الكومسيك" – إسطنبول يف 25 نوفمرب / ترشين الثاين 2015

الطائرة الروسية أسقطت ألنها تجاوزت حقنا يف السيادة

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة األمني العام، والوزراء املحرتمني، املندوبني األعزاء، سيدايت وساديت، أرحب بكم من صميم قلبي يف افتتاح الدورة 
الحادية والثالثني الجتامع اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(. السالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.

املشاورات  أن تؤيت  الباري عزوجل  أمتنى من  اسطنبول وتركيا.  الضيوف يف  الكومسيك أهال بجميع  بصفتي رئيس 
والجهود نتائج مثمرة وتدفعنا نحو املستقبل بخطى حثيثة.

سيتنناول هذا االجتامع القضايا االقتصادية واالجتامعية والتجارية املدرجة يف جدول األعامل، وسوف نطلع أيضا يف 
هذا االجتامع عىل ظروف منطقتنا والظروف التي يعيشها العامل االسالمي. وبفضل تبادل وجهات النظر التي سيقوم 
بها املمثلون املوقرون هذا اليوم، أمتنى من الله أن تكون املفاوضات والقرارات التي ستصدر يف هذا االجتامع وسيلة 

لخري األمة اإلسالمية واإلنسانية جمعاء.
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إخواين األعزاء،

مل يخرج االقتصاد العاملي من محنته متاما بسبب األزمة العاملية التي ظهرت قبل 7 سنوات تقريباً. وإذا قارنا نسبة 

النمو االقتصادي باألرقام  مع الوضع قبل األزمة، فإننا نراها تسري مبستوى منخفض للغاية. والتجارة العاملية التي 

كانت يف منو متزايد قبل األزمة، نراها اليوم وخاصة يف السنوات األخرية قد ظلت يف مكانها تقريباً.

حصة الدول االسالمية يف التجارة العاملية ازدادت بنسبة 40% تقريباً

بالرغم من كل ما يصيب االقتصاد العاملي من غموض وما يشهده من مستجدات سلبية، إال أن حصة الدول اإلسالمية 

من التجارة العاملية قد زادت بنسبة 40 % خالل العقد األخري. وزادت حصتنا من الناتج املحيل اإلجاميل للعامل بنسبة 

50% تقريباً. ونحن نعلم بأن معظم هذه الزيادة ناتجة عن البرتول وعن املواد الخامة األخرى. والحظنا إىل جانب 

ذلك حدوث تحسن ملحوظ يف اإلنتاج والبنى التجارية للدول األعضاء يف السنوات األخرية. وحققت التجارة البينية 

فيام بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي قفزة كبرية يف العقد املايض، حيث اقرتبت من تحقيق هدفها 

املحدد بنسبة 20%. وهذا املؤرش األكرث داللة عىل دور وأداء التجارة البينية للدول األعضاء. وإن شاء الله سيتحسن 

هذا خالل السنوات املقبلة، بفضل الخطوات الصحيحة التي سنقطعها. وأنا عىل يقني بأن حصة املنتجات الصناعية 

التي متتاز بقيمة إضافية ستزيد إن شاء الله.

التطورات. نعم، يعيش  التي تم تجاهلها والتي تقف وراء جميع هذه  املؤملة  الحقيقة والظروف  أن ندرك  يجب 

اليوم حوايل 21% من سكان الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يعني حوايل 350 مليون نسمة يف فقر مدقع. 

الشديد.  الفقر  بسبب  الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  بالد  بني سكان  وذلك  تقريبا  إىل %50  النسبة  وترتفع هذه 

ونشاهد عىل التلفاز مناظر تحرق القلب عن املجاعة والقحط، وقسم كبري منها تجري يف الدول األعضاء باملنظمة. 

عىل سبيل املثال: يف بعض الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي، ميوت حوايل 54 طفل من بني كل 1000 طفل 

قبل وصوله إىل الخامسة من العمر. وهناك فجوات كبرية فيام بني الدول األعضاء من حيث الدخل القومي ومستوى 

إنفاق مليارات  يتم  بينام  ناحية، هناك املاليني ممن ال يستطيعون أن يؤمنوا احتياجاتهم األساسية،  التنمية. فمن 

الدوالرات من أجل البهرجة والحفالت.

الحقيقة. فإسالمنا يحثنا عىل  التعمق يف حقيقة "إمنا املسلمون أخوة" وتوجيه حياتنا وفقا لهذه  نحن بحاجة إىل 

تقدير األخوة فيام بيننا. إن القيم التي تربط بني اإلخوة واألخوات ليست الرحمة والتعاطف واملودة فحسب، بل هي 

حق بنفس الوقت. لذلك يجب أن نغري مفهوم األخوة املحصور يف الشكليات واألقوال ونخرجه من موضوع اآلداب، 

ونجعله ضمن األخالق والحقوق. إذا كان العامل اإلسالمي يتحول من كونه أرضا للعلم والحكمة والحضارة إىل أرض 

ميارس فيها الظلم واالضطهاد، فأكرب عامل مسبب لذلك هو انتهاك وتجاهل أخالقيات األخوة والقانون. وإذا كنا يف 

عامل ال يلبي االحتياجات األساسية لألطفال، وهم يعانون من الجوع والعطش والفقر، فإنه لن ينعم أحد بالسالم أو 

األمان أبًدا. ويشري الله عز وجل يف كتابه الكريم إىل هذا الخطر، ويُعرِّف الظروف التي تنتهك فيها أعراف األخوة بأنها 

مثل البقاء "عىل شفا حفرة من النار".
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النمو والتنمية دون "الرحمة والعدالة" يؤديان بنا إىل  دوامة من املشاكل

إن هذا املشهد الرهيب يضع عىل كاهل جميع الدول األعضاء مسؤولية جسيمة. وإذا كان النمو والتنمية خاليان من صفات 

الرحمة والعدالة لن يؤديا إىل االزدهار بل سيفضيان إىل الدوران يف دوامة من املشكالت. والطريق الوحيد للحفاظ عىل 

الحارض واملستقبل هو تعزيز التضامن والتعاون، واملشاركة والتعاطف مع إخواننا وأخواتنا برصف النظر عن اعتبارات أخرى. 

لذلك يجب أن نعالج مشاكلنا ونواجهها بشجاعة، دون أن ننتظر من سائر الدول واملؤسسات أن تهتم بها. ويف هذه 

املرحلة، أعتقد أن هناك إمكانية تعاون متعدد األطراف تحت مظلة الكومسيك، حيث أنها تقدم للمسلمني فرًصا 

هائلة. وتستطيع الكومسيك أن تؤدي دوًرا حاساًم ال سيام يف هذه الفرتة من الزمن، إذ ميكن أن تساعدنا عىل مواجهة 

التحديات التجارية، واالجتامعية، واالقتصادية التي تتطرق إليها الدول األعضاء سنويًا يف اجتامعاتها. وأمتنى من كافة 

الدول أن تتحرك بهذا املفهوم والشعور وتبذل جهودها يف هذا االتجاه.

اإلخوة املحرتمون،

مير اجتامع الكومسيك هذا العام يف مرحلة حساسة للغاية من ناحية القضايا اإلقليمية والعاملية. إننا نخضع بوصفنا 

مسلمني الختبار خطري حيث نقاتل من أجل البقاء. لقد اندلعت الحرب األهلية يف سوريا منذ 5 سنوات، وال تزال 

مستمرة حتى يومنا هذا. وراح 380 ألفا من األبرياء يف سوريا ضحية إرهاب الدولة الذي ميارسه النظام، بينام ترشد 

12 مليون شخص، وأجربوا عىل مغادرة أراضيهم. 

وتواجه كل من العراق، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، ومرص، ولبنان تحديات خطرية. وعىل الرغم من القمع والعنف 

التي  اإلرسائيلية  الهجامت  ضد  وكرمية  رشيفة  معركة  يف  صامدين  الفلسطينيون  وأخواتنا  إخواننا  ظل  الالإنساين، 

تستهدف املسجد األقىص، والحرم القديس الرشيف. وأدى الحصار الذي فرض عىل غزة منذ 8 سنوات إىل تحويلها إىل 

سجن مفتوح، حيث يضم 5٫1 مليون نسمة. ويعاين اآلالف من سكان الروهينغيا وتحرق منازلهم يف أراكان ويتعرضون 

للظلم، وهم مع ذلك يستمرون يف نضالهم من أجل الحياة يف ظل هذه الظروف القاسية يف بالدهم، أو يف البلدان 

املجاورة، أو يلجؤون إىل أمواج املحيط العاتية طلبًا للنجاة. 

ويأيت عىل رأس هذه املشاهد التي تعترص القلب، ثلة من القتلة جاؤوا ليسيؤوا إىل اإلسالم، دين"السالم"، مبا يخدم 

دوافعهم، فيذبحون األبرياء وتحديًدا املسلمني كل يوم. وهذه القوى الظالمية التي يُطلق عليها أسامء مثل تنظيم 

داعش، والقاعدة، وجامعة بوكو حرام، وحركة الشباب تعمل مبثابة بيادق تهدد العامل اإلسالمي. 

املنظامت اإلرهابية التي تدعي اإلسالم تستهدف املسلمني بالدرجة األوىل

أود أن ألفت انتباهكم إىل أن هذه املنظامت اإلرهابية تستهدف بالدرجة األوىل املسلمني الذين ال يتفقون معهم 

فكريا. وتلحق هذه املنظامت أكرب الرضر بدولنا اإلسالمية، وقيمنا، ومعاملنا الحضارية املتميزة، ومكتباتنا، وعلامئنا، 

ومنارات العلم والحكمة لدينا. لذا علينا جميعا أن نتخذ موقفا حازما ضد هذه الشبكات التي اعتدنا مواجهتها عىل 

مر التاريخ ما بني الخوارج والحشاشني، وال ينبغي لنا أن نرتك هذه الرِشِذمة من العصابات حرة طليقة. 
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وعلينا أن نتذكر ونذكّر اآلخرين أن اإلسالم نعمة تُسبغ علينا رشدا ومهابة، وأنه نعمة نشكر الله عليها ونفخر بها. 
وقد حان الوقت لنحّض اآلخرين عىل التمسك بالعدل، والتحيل بالحلم والشفقة والرحمة. وعلينا أن نفكر ألف مرة 
قبل أن نفتح أفواهنا بالكالم. وإن كان البد لنا من الحديث، فليكن حديثنا أمرا باملعروف ونهيا عن املنكر. ويجب 
أن نجتث تلك الخاليا الرسطانية التي تسمم عقول شبابنا وأطفالنا يف نفس الوقت الذي يستهدفون فيه تدمري تراثنا 

اإلسالمي العريق الذي ميتد تاريخه لـ 1400 عام.

وكام تعلمون أن مكافحة اإلرهاب كانت ذات أهمية ضمن جدول أعامل قمة مجموعة العرشين التي عقدت برعاية 
رئاسة الجمهورية الرتكية األسبوع املايض يومي 15 و16 نوفمرب. وأذكر بأن قادة الدول املسلمة يف هذه القمة، وقعوا 
عىل إعالن تاريخ يحدد موقفهم تجاه هذه القضية. ونحن نؤكد عىل أنه ال فرق بني ضحايا باريس، وبني من يتعرضون 

للقتل يف بريوت، وأنقرة، ورسوج، وبغداد، والكويت، وسوريا، والعراق يوميا.  

كون تركيا دولة تقاوم اإلرهاب منذ ثالثني عاما عىل األقل، فإنها مل ولن متيز بني من قُتلوا يف مايل قبل بضعة أيام أو 
من تعرضوا للذبح يف نيجرييا. وينبغي عىل كل من يؤمن بقدسية الحياة أن ينتهج نفس النهج، وأن يتبنى موقفا غري 
متناقض قامئا عىل املبادئ، برصف النظر عن مصدر اإلرهاب أو مكان حدوثه. وإذا نظرنا إىل القتىل يف منطقة الرشق 
األوسط وأفريقيا عىل أنهم مجرد أرقام، مثلام ينظر العامل إىل مئات مئات اآلالف من األشخاص الذين يلقون حتفهم 

يف سوريا، فلن يصب ذلك سوى يف مصلحة املنظامت اإلرهابية. 

وإذا وفرنا ذلك االهتامم الذي يبديه العامل تجاه الطيور واألسامك والنباتات بداًل من األطفال األبرياء الذين ميوتون 
غرقا يف البحر املتوسط وبحر إيجة كل يوم، فسوف نفيق من تلك الالمباالة عىل كارثة مفجعة. وسد األبواب يف وجه 
ماليني السوريني والعراقيني، الذين ال يريدون إال الحياة والنجاة بأرواحهم أي يكافحون من أجل البقاء، لن يؤدي إال 
إىل تفاقم املشكلة. ألن السبيل الوحيد لضامن تحقيق األمن والسالم هو احتضان الالجئني وحاميتهم بداًل من ركلهم 
باألرجل أو إغراق قواربهم املزدحمة بالبرش أو صم اآلذان عن رصخاتهم. لذا علينا جميعا أن نعي أن االختباء خلف 

األسالك الشائكة أو الجدران املرتفعة لن يجعلنا مبنأى عن أي مشكلة. 

وعلينا أن نقر أن اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب والعنرصية من شأنها أن تؤدي إىل تفاقم املشكلة أكرث فأكرث. وإن 
ربط اإلرهاب مبعتقد أو أّمة أو دين بعينه، ال ميكن قبوله أو تربيره بأي صورة كانت. ومن الخطأ أن نلقي باللوم عىل 

أتباع دين معني، وأن نجربهم عىل االستجداء كام لو كانوا مذنبني، مبجرد النطر إىل هوية من مارس اإلرهاب. 

أريد أن أؤكد هنا عىل الحقيقة التالية: أن من يتعرضون للتهميش بسبب معتقداتهم الدينية، أو مظهرهم، أو لغتهم، 
املنظامت  تطلقها  التي  الدعاية  فخ  للوقوع يف  األسف صيدا سهال  الشباب، يصبحون مع  بني  لونهم، وخصوصا  أو 

اإلرهابية. لذلك يجب أن نبتعد عن الخطوات التي تزيد الطني بال.  

السياسات الطائفية واإلقصائية، واالسرتاتيجيات الخاطئة التي تنفذ يف سوريا قد مّهدت لظهور منظمة مثل داعش 
عىل مرأى ومسمع منا. وإن التصميم عىل سياسات خاطئة بالتغافل عن إرهاب الدولة الذي ميارسه نظام األسد وإلقاء 

القنابل عىل السوريني الذين يكافحون من أجل حياة حرة ورشيفة أمٌر ال يختلف عن تقديم الفريسة إىل الوحش. 
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بالرغم من كل إنذاراتنا املوجهة إىل الطائرة الروسية قامت بانتهاك أجوائنا فاضطرت املقاتالت الرتكية إلسقاطها

شهدنا أمس كيف أن الخطوات التي ال تأخذ بعني االعتبار استقرار ومستقبل املنطقة تؤدي أحيانا إىل حدوث نتائج 
مؤسفة. لقد تم توجيه عرش إنذارات ملدة 5 دقائق إىل الطائرتني الحربيتني اللتني كانتا متجهتني نحو املجال الجوي 
الرتيك وهام مجهولتا الهوية، بسبب انتهاك الطائرتني منطقتنا الحدودية يف منطقة يايالداغ- أنطاكيا، فرجعت إحداهام 
إىل سوريا وأرصت األخرى عىل االنتهاك حتى أسقطتها طائراتنا من طراز إف-16 مبا يتفق مع قواعد االشتباك التي 
كنا قد أعلناها من قبل. وتطايرت بعض أجزاء الطائرة التي سقطت يف األرايض السورية إىل داخل حدودنا فأصيب 
شخصان من مواطنينا بسبب هذه الشظايا. وعلمنا بعد ذلك من ترصيحات الجهات املعنية بأن هذه الطائرة تابعة 
لروسيا. وزودنا باملعلومات الالزمة بشكل مستمر أعضاء مجلس األمن يف األمم املتحدة من خالل وجودنا يف حلف 

النيتو.

قيل بأنهم كانوا هناك من أجل مكافحة داعش. أوال : مناطق الرتكامن يف الالذقية ويف املناطق الشاملية منها التحوي 
أي عنرص من تنظيم داعش اإلرهايب. ال يحاولن أي شخص خداع أحد. إن منظمة داعش اإلرهابية متوطنة حاليا يف 
منطقة جرابلس ويف رشق هذه املنطقة ويف جنوبها. وملدة طويلة، بذلنا جهوًدا لتجنب مثل هذا الحادث وأطلقنا 
التحذيرات الالزمة يف حضور جميع الدول املعنية. والسبب يف أن هذا الحادث مل يقع قبل يوم أمس هو ضبط النفس 

وحسن النية من جانب تركيا التي نفد صربها.

إن تركيا ال تدعم التوترات أو األزمات أو العداوة، بل تدعم دوما السالم والحوار والدبلوماسية. ولسوف نستمر يف 
الحفاظ عىل موقفنا هذا. ومع ذلك ال يُعقل أن يتوقع أحد أن نظل مكتويف األيدي غري مبالني بانتهاك أمن الحدود 
الرتكية والتعدي عىل حقوقها السيادية وخرق القانون. ونحن ال نفكر يف تصعيد هذه الحادثة عىل اإلطالق، وال ندافع 

إال عن أمننا الخاص وحقوق إخواننا فقط.

لقد بدأت منذ أسبوع الهجرة تجاه حدودنا يف شامل الالذقية يف منطقة "باير بوجاك" الرتكامنية. وبدأنا نستقبل 
املناطق  أنطاكيا ويف  القصف والقنابل وتوطينهم يف املخيامت يف محافظة  الهاربني من  الرتكامن وأقاربنا  املواطنني 
املجاورة لها. ويجري إيواء بعضهم يف مخيامت عىل الجانب السوري. ونحن مستمرون يف تقديم كافة أنواع الدعم 

لهم عن طريق الهالل األحمر الرتيك.

يجب أن نكون صادقني يف هذا املوضوع: ال يستطيع أحد أن يخدع أحداً، إن الوقوف إىل جانب هذا الشخص الذي 
ميارس إرهاب دولة هو االشرتاك يف الظلم، يجب أن نعلم ذلك.

"املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده" ، نحن مجربون عىل عمل ذلك. رغم هجامت نظام األسد عىل إخوتنا 
وأخواتنا يف سوريا، سنستمر يف أنشطتنا اإلنسانية عىل جانبي الحدود. ونحن عازمون عىل اتخاذ اإلجراءات الرضورية 
لتجنب قدوم موجة هجرة جديدة إىل تركيا. وسنستمر يف أداء دورنا من أجل أن ينعم الشعب السوري بالسالم 
واألمن. ونحن ننتظر من كافة الدول أن تتحرك وفق هذا املنظور وأن تتوقف عن مامرسة السياسات التي ستجر 

منطقتنا والعامل نحو مزيد من املعاناة. 
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يجب أن تتوىل الكومسيك مسؤوليتها إزاء القضايا العاملية 

اإلخوة األعزاء، ضيوفنا الكرام،

إن هذه القضايا وغريها مام يدرج عىل األجندة العاملية يجعل نهوض البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 

باملسؤولية أمراً رضورياً. وقد أبدت بعض البلدان األعضاء عىل وجه الخصوص مشاركة فاعلة يف رسم أهداف األمم 

وحق  الشامل،  االقتصادي  النمو  وتحقيق  الفقر،  مكافحة  بني  األهداف  هذه  وترتاوح  املستدامة.  للتنمية  املتحدة 

الوصول إىل الطاقة، وعدالة الدخل. 

وأعتقد أن الوزراء املوقرين سيتخذون قرارات مهمة خالل الدورة الحادية والثالثني للكومسيك من أجل النجاح يف 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومتابعتها.  ومن ناحية الوصول إىل األهداف املحددة وهنا أريد أن أشري إىل أهمية 

بعض النقاط:

 وهي علينا أن نُفّعل إرادتنا السياسية عىل نحو مؤثر، وأن نتبنى سياسات عامة مالمئة، وأن نعزز قدراتنا املؤسسية 

والبرشية، وأن نوجد إحساساً بالرشاكة الفاعلة من خالل املوارد املالية. وعىل كافة املؤسسات واملنظامت غري الحكومية 

والقطاع الخاص واألفراد أن يتبنوا هذه األهداف. وهذا يتطلب جهوداً مكثفة من التعاون الدويل واملساعدة الفنية.

التعاون اإلسالمي ومن منرب الكومسيك.  وأنا أدعو من هنا كافة الدول األعضاء لتستفيد بشكل فعال من منظمة 

إن تعيني موضوع جلسة تبادل اآلراء بني الوزراء هذا العام بأن تكون "جدول أعامل التنمية بعد 2015، ومشاكل 

تنمية األمة اإلسالمية، وتحسني تقديم الخدمات األساسية" هو قرار صحيح ويف مكانه. سيتم باإلضافة إىل ذلك تنظيم 

سلسلة من الندوات والجلسات الخاصة ونشاطات ثانوية تتعلق مبوضوع اجتامعنا هذا العام. وكام تعلمون إن من 

أهم مشاريع الكومسيك مرشوع نظام التجارة التفضيلية ملنظمة التعاون االسالمي. ويجب أن نتناول هذا املوضوع 

بدقة. الحمد لله، لقد وصلنا إىل العدد الكايف من الدول األعضاء حتى يدخل هذا النظام قيد التنفيذ. والدول األعضاء 

التي تلبي الرشوط األدىن لالتفاقية يجب أن تقطع بعض الخطوات يف هذا املوضوع. ويف هذا اإلطار أرجو من جميع 

الدول األعضاء املعنية بهذا املوضوع أن تكون عىل ارتباط مع مكتب التنسيق يف الكومسيك إلمتام استعداداتها من 

أجل البدء بتطبيق هذا النظام يف أقرب وقت.

اإلخوة األعزاء،

إنني أشعر باالمتنان من تنفيذ استرياتجية الكومسيك بشكل ناجح والتي تم تطبيقها يف عام 2013، وذلك مبساهمة 

مكتب  إىل  السكرتارية  خدمات  تسيري  وظيفة  أعطى  الذي  للكومسيك  الجديد  اإلداري  والهيكل  األعضاء.  الدول 

التنسيق، أضاف إىل األعامل مستجدات مهمة للغاية. ومع تطبيق هذه االسرتاتيجية، زاد عدد األعامل تحت سقف 

الكومسيك وزاد من فاعليتها بشكل ملحوظ. وأعتقد بأن التوصيات السياسية التي تم تقدميها يف هذا اإلطار، سوف 

تعزز من التقارب بني الدول األعضاء.
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وأرحب بتطبيق 22 مرشوعا خالل السنتني األوليني من تفعيل إطار آلية الكومسيك لتمويل املشاريع. ومن املهم 
للغاية أن يتم التعاون يف مجال املعايري من أجل زيادة الحجم التجاري بني الدول األعضاء وتسهيل ذلك. ويف هذا 
السياق أشعر فعال بامتنان وسعادة لزيادة اهتامم الدول اإلسالمية باملقاييس التي تم وضعها وتطويرها من قبل 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية.

نشاطات منتدى أسواق األوراق املالية مستمرة بنجاح

ويف مجال التعاون املايل يف بنية الكومسيك هناك أعامل مهمة جدا يساهم فيها بشكل فعال ممثلو القطاع ومؤسسات 
القطاع يف الدول األعضاء. وتستمر بكل نجاح نشاطات كل من "منتدى أسواق األوراق املالية" و"منتدى الكومسيك 
ملنظمي أسواق رأس املال". وكام تتذكرون يف العام املايض كنت قد أرشت إىل أهمية تأسيس بورصة للعقارات وبورصة 
للذهب إىل جانب بورصة األوراق املالية تحت سقف الكومسيك. ويف هذا اإلطار أشعر بكامل االمتنان والتقدير للبدء 
بأعامل دراسة البنية التحتية ألسواق العقارات والذهب. وإن شاء الله ستنضج هذه األعامل خالل فرتة قصرية وتبدأ 

أعاملها بحيث تستفيد منها كافة الدول األعضاء.

إخواين األعزاء،

تولت تركيا مؤخرًا رئاسة أهم منرب للتعاون االقتصادي، أال وهو قمة مجموعة العرشين )G-20(، التي حظيت بتقدير 
جميع الدول األعضاء. وقد تكللت هذه الفعالية بانعقاد قمة القادة يف 15-16 نوفمرب/ترشين الثاين.

وبإذن الله ستستضيف تركيا قماًم واجتامعات كبرية يف عام 2016 القادم. ومن بني هذه القمم  نبدي اهتامما كبريا 
لقمة قادة منظمة التعاون اإلسالمي الثالثة عرشة، وأريد أن أقول بأنني أنتظر من الدول األعضاء أن تشارك يف القمة 

بأعىل املستويات.

واالجتامع اآلخر واملهم هو القمة اإلنسانية للدول األقل منوا يف العامل والتي سيتم تنظيمها يف 23-24 مايو 2016. 
وأدعو الله وأمتنى أن يُكلّل هذان الحدثان املهامن بالنجاح وأن يكونا وسيلة لحل املشاكل التي نعيشها. وأدعو الدول 

الشقيقة األخرى العضوة يف املنظمة أن تتعامل بوعي واهتامم أكرب تجاه هذه املشكلة.

وقبل أن أختتم كلمتي بهذه األفكار أعرب عن كامل امتناين وسعاديت باستضافتنا لكم يف بلدنا ويف إسطنبول الجميلة. 
وآمل أن تؤدي جهود الكومسيك إىل نتائج مثمرة للدول األعضاء والعامل اإلسالمي واإلنسانية بأكملها وأحييكم جميًعا 

بكل املحبة والتقدير. يف أمان الله، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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يجب أن ننتبه ونكون حذرين تجاه الخطوات التي 

تؤدي إىل تقسيم العامل اإلسالمي عىل أساس مذهبي

اإلخوة األعزاء، املسؤولون اإلداريون يف معهد الدراسات الدبلوماسية السعودية، أهديكم كامل املحبة والتقدير.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشعر بواسع االمتنان لوجودي هنا معكم اليوم،

وأقدم جزيل الشكر ألخي العزيز جاللة امللك سلامن بن عبد العزيز عىل حسن ضيافته لشخيص وللوفد املرافق أثناء الزيارة.

بأنه توجد رغبة  تاريخا قويا وروابط دينية واجتامعية وثقافية. وأعتقد  تركيا والسعودية دولتان شقيقتان متلكان 
متبادلة يف تعزيز التعاون بني البلدين وتطوير القيم واملصالح املشرتكة فيام بيننا أكرث من ذلك. 
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هناك تطابق كبري بني آرائنا وأفكارنا مع اململكة فيام يتعلق باألحداث التي تجري يف منطقتنا، وأعتقد بأن ترسيخ 
التشاور والتعاون بني البلدين سيعم بالفائدة والخري عىل شعوبنا وعىل األمة جمعاء.

وجهات نظرنا اإلنسانية حول جميع املشاكل التي تحدث يف املنطقة متقاربة

إخواين األعزاء،

تقع تركيا يف أبرز نقطة تقاطع للخطوط الجغرافية والسياسية والثقافية يف العامل. وبالرغم من ذلك فإننا نتعامل 
أمننا  تحقيق  أجل  من  إمكانياتنا  كافة  نستخدم  إننا  املنطقة.  منها  تعاين  التي  املشاكل  جميع  مع  إنساين  مبفهوم 
الدول  اإلنسانية يف  باألزمة  يتعلق  فيام  والصديقة. وخاصة  الشقيقة  الشعوب  كافة  أجل مستقبل  ورفاهيتنا ومن 

املجاورة سوريا والعراق، حيث اتخذنا موقفنا بصدق وإخالص وسوف نستمر عىل ذلك.

ضد  نضالهم  يف  الفلسطينيون  إخواننا  منها  يعاين  التي  اآلالم  تجاه  أيضا  األيدي  مكتويف  نقف  مل  الشعور  وبنفس 
االعتداءات اإلرسائيلية يف األرايض املحتلة، ونؤكد عىل أننا نقف معهم اليوم أيضا بنفس القدر من الحرص واالهتامم.

البحر األسود ودولة أسيوية. فنحن مجربون  املتوسط إىل جانب كونها دولة يف حوض  البحر  تركيا دولة يف حوض 
رأس  ويأيت عىل  قرب.  القوقاز عن  األسود وجنوب  البحر  منطقة  تجري يف  التي  والتطورات  األحداث  متابعة  عىل 
هذه األحداث أزمة أوكرانيا وقضية ضم شبه جزيرة القرم بشكل غري قانوين إىل روسيا. ونحن نشعر يتداعيات هذه 

األحداث بداخلنا مبارشة نظرا لوجود ماليني من مواطنينا من ذوي األصول املنحدرة من القوقاز وآسيا الوسطى.

وتركيا تعترب كذلك دولة أوروبية إىل جانب أوصافها األخرى. وإن األزمة املالية العاملية التي تستمر تداعياتها عىل 
أوروبا منذ عام 2008 جعلت جارتنا اليونان والعديد من الدول األوروبية تواجه مشاكل كبرية.

ونحن بحكم عالقاتنا االقتصادية الوطيدة مع أوروبا ووجود أكرث من 5 مليون مواطن تريك يف أوروبا، فإن التطورات 
التي تحدث يف أوروبا تعنينا وتؤثر علينا مبارشة. ويحتم كل ذلك علينا أن نكون داخل كافة املناقشات عىل مستوى 

املنطقة والعامل. ونحن نعمل عىل توجيه هذه التطورات نحو طرف إيجايب قدر اإلمكان.

ال ميكن حل أزمة املهاجرين، ما دام نصف سكان سوريا مرشدين

إخواين الكرام،

إن القضية السورية يف املشهد الحايل تحتل األولوية يف جدول أعاملنا. وقبل كل يشء إننا منلك حدودا مع سوريا يصل 
طولها إىل 911 كم، وفتحنا أبوابنا ألكرث من 2٫2 مليون إنسان فروا من هجامت وظلم نظام األسد. فّر هؤالء لينقذوا 
أرواحهم ورشفهم. إننا نستضيفهم منذ سنوات، وهذه ليست محنة بالنسبة لنا بل هي مد يد العون من أخ إىل أخ.

يقيم أكرث من 270 ألف مواطن سوري يف مخيامتنا التي تم تأسيسها يف مدن مختلفة ومتتاز مبقاييس عالية. مؤسسات املجتمع 
املدين وشعبنا األيب يقدم مساعدات مهمة إىل اإلخوة السوريني املقيمني يف إسطنبول، وغازي عنتاب، وأنطاكيا، وأورفا، واملدن 

األخرى. ونحن إىل جانب هذه املعونات نقدم دعام للسوريني يف مجاالت متعددة يأيت عىل رأسها الصحة والتعليم.
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اإلمكانيات  من  يستفيدون  الذي  وعدد  التعليمية،  املراحل  يف  ألف طفل سوري   600 بلدنا حوايل  يف  حاليا  يوجد 
التعليمية ال يتجاوز 250 ألف طفل وطفلة. ونخطط ألن نزيد هذا العدد إىل 450 ألف طفل وطفلة يف العام القادم. 
ومن الناحية الصحية ميلك الضيوف السوريون إمكانية االستفادة من الخدمات الصحية كام يستفيد مواطنونا من 
ذلك. لقد بلغت قيمة املساعدات والخدمات التي قدمناها إىل الضيوف املقيمني يف املخيامت حتى اليوم حوايل 8 
مليارات دوالر. وال يشمل هذا املبلغ املساعدات التي تقدمها مؤسسات املجتمع املدين واملواطنون بشكل مبارش. ويف 
املقابل بقيت قيمة املساعدات التي ساهمت بها األمم املتحدة وأوروبا محدودة بقيمة 455 مليون دوالر. وحسب 

املفوضية العليا لالجئني يف األمم املتحدة تعترب تركيا أكرث الدول استضافة لالجئني يف العامل.

وتعترب تركيا أكرث الدول يف العامل من ناحية دعم التنمية اإلنسانية، وتعترب الثالثة من ناحية الكم، وتعترب األوىل يف 
العامل من ناحية النسبة املئوية لحجم املساعدات من الدخل القومي. لهذا السبب فإن استضافة تركيا للقمة اإلنسانية 
التي تنظمها األمم املتحدة ألول مرة يف العامل يف عام 2016 تعترب حدثا هاما بالنسبة لنا. ونحن سنستمر يف تقاسم 

جميع إمكانياتنا مع جميع املظلومني واملضطهدين سواء القادمني إىل حدودنا أو يف األماكن التي يعيشون فيها.

إخواين األعزاء،

يف املرحلة التي منر بها، يجب أن نرى الحقيقة التالية ونتحرك وفقها: إنه دون حل املشكلة املوجودة يف سوريا، ال 
ميكن التغلب عىل التحديات األخرى وال ميكن تأسيس وسط آمن وهادئ يف املنطقة. وطاملا أجرب نصف املواطنني 
السوريني عىل ترك ديارهم فال ميكن يف هذه الحالة حل مشكلة الهجرة. كام ال ميكن القضاء عىل مشكلة األمن يف 
هذه الدولة التي تحولت إىل ساحة للمنظامت اإلرهابية، إال بعد إعادة تنظيم هيكلة الدولة وبنائها من جديد من 
الناحية السياسية واملؤسسية، إذ ال بد أيضا من تحويل سوريا إىل أرض قابلة للعيش لدى مواطنيها بعد أن ُجعلت 
مرسحا لقتال القوى العاملية. وكل من يدخر جهدا يف حل هذه القضية، يتحمل إثم وذنب األمهات واآلباء الذين 

يلقون بأنفسهم مع أطفالهم الذين يحملونهم يف أحضانهم إىل مياه البحر األبيض املتوسط الباردة.

قد نواجه محاولة النيل من سمعة الوفد الذي سيتمخض عن مؤمتر الرياض

إن نظام األسد الذي يظلم شعبه بنظرة طائفية، لن يرتدد يف التعاون مع املنظامت اإلرهابية مثل داعش، وPYD و
YPG من أجل البقاء عىل السلطة. كام أن هذه النظرة إىل جانب املنظامت اإلرهابية األخرى تفسح املجال أيضا أمام 
دخول دول أخرى لها حسابات وأحالم يف األرايض سوريا مثل إيران وروسيا. وقد وصل الظلم املوجه للمعارضة وعىل 

رأسها الرتكامن يف باير بوجاك تحت مربر داعش إىل جرمية إنسانية.

نرى بأن الحل الوحيد يف سوريا يكمن يف تحقيق االنتقال بشكل رسيع إىل حل سيايس حقيقي يلبي طلبات وتطلعات 
الشعب املرشوعة. وقمنا بالتعاون مع اململكة العربية السعودية بتحضري أرضية اجتامعات فيينا من أجل إنعاش 
املرحلة السياسية من جديد. ويف بداية هذا الشهر جمعت الحكومة السعودية بني أطراف مختلفة من املعارضة 
السورية يف الرياض. ونتمنى أن يتكلل هذا االجتامع بنتائج تدعم القضية السورية املحقة للمعارضة وتنال تأييدا من 

الشعب السوري.



316

وقد وافق مجلس األمن لألمم املتحدة عىل قرار يف 18 ديسمرب ينص عىل جدول مقرتح لالنتقال السيايس. وقد نواجه 

محاولة النيل من سمعة الوفد الذي سيتمخض عن مؤمتر الرياض يف األيام القادمة. وإذا أردنا أن تنجح الجهود الرامية 

إىل ايجاد حل سيايس يف سوريا يجب أال نسمح ألي محاولة تحاول أن تحبط النتائج املثمرة الصادرة عن اجتامعات 

الرياض. ال شك أن وضع خريطة الطريق صعب ولكنه ليس مستحيال. إن ما قمنا به منذ األمس وحتى اليوم سنقوم 

به بعد ذلك أيضا مع الدول الصديقة وعىل رأسها اململكة العربية السعودية فيام يتعلق بالتضامن ودعم اإلخوة 

السوريني.

إخواين األعزاء،

هناك مشاكل جدية أيضا يعيشها جارنا املهم العراق. توجد رشائح واسعة من الشعب العراقي الذين تم إقصاؤهم 

يف  النظر  إعادة  يجب  إذ  اإلرهايب،  داعش  تنظيم  ورحمة  إلنصاف  وتركهم  العراق  يف  املركزية  الحكومة  قبل  من 

السياسات الحاضنة يف هذا البلد. ويف عهد الحكومة املركزية السابقة قد مورست أعامل طائفية ال سيام عىل حساب 

السنة يف العراق. وأدى ذلك إىل انعدام الثقة إىل حد كبري لدى هذه الطبقات السنية. ومن الواضح للعيان أن أهل 

السنة يف العراق بدؤوا ينظرون إىل قوى األمن العراقية بشك وخوف. ومعظم هؤالء الناس ميلكون اإلرادة الالزمة من 

أجل مكافحة تنظيم داعش ولكنهم يفتقرون إىل الدعم العسكري والسيايس.

إن املساعدات العسكرية القادمة إىل العراق تتوزع غالبا خارج السيطرة ويتم توزيع جزء كبري منها عىل امليليشيات 

الشيعية املدعومة من الخارج والتي ليس لها تعريف يف الدستور العراقي. وعملية دمج املجتمع السني من جديد 

مع النظام السيايس والبنى األمنية يف البالد، تحمل أهمية كبرية من حيث مكافحة تنظيم داعش خاصة.

الحكومة العراقية موجودة يف السلطة منذ 15 شهر وأتت إىل السلطة بوعد الشمولية. ونحن ننتظر من الحكومة 

العراقية أن تفي بوعدها هذا. ونحن كدولة تركيا مستعدون دوما لتقديم املساعدة والدعم بكل ما نستطيع. ولكنني 

أريد أن أفيد بأنه حدثت بعض التطورات التي ألقت بظاللها عىل آمالنا يف هذا املوضوع. ولكن مع ذلك نؤكد بأننا 

سنقف إىل جانب الشعب العراقي ونصغي إىل نداءات إخواننا يف شامل العراق واملوصل ونكون متضامنني معهم.

منعنا دخول 28 ألف شخص إىل بالدنا يف إطار مكافحة اإلرهاب

إخواين األعزاء،

متتلك تركيا خربات وتجارب يف موضوع مكافحة االرهاب الذي أصبح مشكلة هامة يف العامل. كونوا عىل ثقة أن 

ما شعرناه يف حادثة الهجوم اإلرهايب يف أنقرة هو نفس الشعور تجاه الهجامت اإلرهابية يف باريس وبريوت ورشم 

الشيخ. ولهذا السبب نساهم مساهمة هامة مع القوات املتحالفة ضد منظمة داعش اإلرهابية. فتحنا قواعدنا 

الجوية لخدمة قوات التحالف ونشاركهم أيضا يف العمليات الجوية.

اإلرهابيني  املحاربني  اإلرهاب ويف مجموعة عمل حول  ملكافحة  العاملي  املنتدى  يف  هامة جدا  بأعامل  نقوم  نحن 

األجانب. وحظرنا الدخول لبالدنا عىل 28 ألف شخص ضمن مكافحة اإلرهاب. وإذا تم الكشف عن أي صلة وعالقة 
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الذين تم ترحيلهم إىل خارج  البالد فوراً. وقد وصل عدد األشخاص  لألجانب مع اإلرهاب يتم ترحيلهم إىل خارج 
تركيا إىل حوايل ألفني وسبعامئة شخص. ولكن ليس من العدالة أيضا أن يطلب منا فرض حظر عىل أشخاص يدخلون 
إىل بالدنا ويخرجون منها بطرق قانونية، بينام خرجوا من بالدهم دون أي تقييد. ويجب عىل كافة الدول أن تبذل 
جهودها من أجل منع مواطنيها من أن يصبحوا راديكاليني وعليها أن تؤسس آلية تفتيش مشددة ملنعهم من مغادرة 

بالدهم. 

هذا، وقد وصلت التحديات األمنية جراء األزمة السورية إىل أبعاد تثري القلق للغاية. وتضطر تركيا يف هذه الظروف 
أن تترصف بشكل حساس من أجل حامية حقوقها السيادية وحامية أمن حدودها. وكام تعلمون هناك طائرة انتهكت 
املجال الجوي الرتيك يف تاريخ 24 ترشين الثاين وتم إسقاطها بعد إنذارها وفق القواعد املعلنة سابقاً. وسبق أن قدمنا 
كافة التحذيرات الالزمة إىل السلطات الروسية يف الوقت املناسب حتى ال تتكرر هذه الحادثة. ونقلت نفس هذا 
املوضوع إىل السيد بوتني بالذات. ولكن الحظنا بالرغم من كل هذه التحذيرات عدم تعامل الطرف الرويس مع هذا 
املوضوع بجدية حتى حدث ما حدث، حتى إن الطرف الرويس استمر بعد سقوط طائرته يف انتهاك مجالنا الجوي 

والبحري بنفس الوقت.

لقد كان رد فعل النظام الرويس عىل هذه الحادثة مفرطاً وبدون أي مقياس. وبقيت دعوات الحوار دون جواب، ويف 
املقابل بدأت حمالت تشويه سمعة بالدنا عىل نطاق واسع. ونحن نعلم بأن املجتمع الدويل مل يأخذ بجدية، تلك 
االفرتاءات التي زعمتها روسيا. ونحن كدولة تركيا نستمر يف حركتنا بسلوك يليق بالدولة الجادة. بالطبع إن لصربنا 
حدودا، ولكن يف هذه املرحلة نحاول دوماً الحفاظ عىل موقفنا بدم بارد. وإنني أكرر من هنا مرة أخرى دعويت لروسيا 

إىل الحوار البناء.

إخواين األعزاء،

نحن يف تركيا نحس بالحاجة إىل توضيح موقفنا الفعال أمام الدعايات السلبية املوجهة ضد اإلسالم يف الغرب وخاصة 
ومعاداة  العنرصية  أشكال  من  الذي هو شكل  إسالموفوبيا  داعش. ألن  منظمة  تسببها  والتي  األوروبية  الدول  يف 
األجانب يستهدف مواطنينا الذين يعيشون يف أوروبا ومؤسساتهم. وقد وقعت يف السنة األخرية 100 حادثة اعتداء 
عىل األجانب 48 منها كانت موجهة ضد مساجدنا التي يستخدمها املواطنون األتراك يف الخارج كمراكز للتضامن 

االجتامعي.

ومن الالفت أن األحزاب السياسية التي تعترب املهاجرين عامال أساسيا يقف وراء مشكلة األمن والبطالة والجرائم 
والفقر واملشاكل االجتامعية األخرى يف الغرب قد ازدادت شعبويتها يف اآلونة األخرية، وهو أمر مثري للقلق. ونحن 
نعلم جيداً ان أساس هذه امليول الخطرية والتي وصلت إىل أبعاد وخيمة جداً بعد أحداث11 أيلول /سبتمرب عام 
2001 ما هي إال جهود لربط اإلسالم باإلرهاب. ويجب أن نناضل معا ضد كل شخص وكل مجموعة تقوم بأفعال 
وكلامت تربط اإلسالم واملسلمني باإلرهاب. ويجب أن نثبت ونبني للعامل أن الجرائم الشنيعة التي يرتكبها اإلرهابيون 
الذين يزعمون بأنهم يتحركون باسم اإلسالم ليس لهم أي صلة باإلسالم واملسلمني. ويف هذا اإلطار علينا أن نكون 

حذرين بشكل خاص من الخطوات املبنية عىل أساس طائفي تهدف إىل تقسيم العامل اإلسالمي.
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أعترب أن قمة منظمة التعاون اإلسالمي الثالثة عرشة التي ستعقد يف اسطنبول يف 14-15 نيسان / أبريل مهمة من 

ناحية تحقيقها ملفهوم  "الوحدة والتضامن من أجل السالم والعدل". وأمتنى أن يقدم هذا االجتامع صورة قوية عن 

الوحدة والتضامن يف العامل االسالمي.

وأشكر معهد الدراسات الدبلوماسية مرة أخرى إلتاحته يل هذه الفرصة. وأجدد تحيايت لقيادة وشعب اململكة العربية 

السعودية الشقيقة مع االحرتام والتقدير، وشكراً.
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مؤمتر السفراء الثامن – أنقرة يف 12 يناير / كانون الثاين 2016

يجب إنزال العقوبة املستحقة مبن يأكلون من خريات 

الدولة ثم يناصبونها العداء

حرضات السفراء، الضيوف األكارم، السيدات والسادة، أحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير. وأود اإلعراب عن سعاديت 

لالجتامع بكم يف مؤمتر السفراء الثامن، الذي ينعقد مبشاركة سفرائنا العاملني خارج الوطن ويف مقر وزارة الخارجية. 

أهاًل بكم يف مجمع رئاسة الجمهورية، بيت الشعب. أرجو أن يحمل اجتامع السفراء، الذي أصبح تقليًدا من تقاليد 

وزارة الخارجية، الخري لهذا العام.

أود يف بداية كلمتي أن أعرب عن إدانتي الشديدة للعمل اإلرهايب، الذي وقع يف ساحة السلطان أحمد بإسطنبول، 

ويُعتقد أن منفذه انتحاري من أصول سورية. وأدعو الله أن يتغمد برحمته من فارقوا الحياة يف هذا التفجري، متمنيًا 

الشفاء العاجل ملن أُصيبوا فيه.
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أظهرت هذه الحادثة من جديد رضورة أن نكون، نحن كأمة، قلبًا واحًدا وجسًدا واحًدا يف مواجهة اإلرهاب والتنظيامت 

اإلرهابية. وستواصل تركيا حتى النهاية موقفها الحازم واملبديئ يف مجال مكافحة اإلرهاب.

كونوا عىل حذر تام بشأن أنشطة التنظيامت اإلرهابية

أو  أسامؤها  كانت  و "MLKP"، مهام   "DHKP-C" و   "YPG" و  "PYD" و كا"   كا  "يب  و  "داعش"   لنا  بالنسبة 

تركيا هي  فإن  البعض. وإذا الحظتم  إرهابية، وال تختلف عن بعضها  تنظيامت  اختصارات أسامئها، فهي جميعها 

الهدف األول لجميع التنظيامت اإلرهابية، التي تنشط يف املنطقة. ألنها تتخذ موقًفا واحًدا من أجمعها دون متييز، 

وتقوم مبكافحتها بالحزم ذاته.

من هنا أسأل برصاحة، هل هناك بلد آخر يف العامل يكافح التنظيم اإلرهايب املسمى بـ "داعش"  بنفس العزم الذي تبديه 

تركيا، ويدفع مثًنا بقدر ما ندفعه نحن؟ وعىل نفس املنوال، نقوم مبكافحة منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية االنفصالية بكل 

عزم وتضحية، لكن هناك أشخاصا وبلدانا يرصون عىل عدم فهم ذلك. ويف هذا اإلطار، ننتظر عىل وجه الخصوص، منكم 

أنتم أيًضا حرضات السفراء، أن تكونوا عىل حذر تام بشأن أنشطة هذه املنظمة اإلرهابية االنفصالية.

ينبغي علينا كدولة أن نقوم بأنشطة أكرث فعالية يف املناطق، التي تنشط فيها املنظمة اإلرهابية واملؤسسات الداعمة 

لها، ويف طليعتها البلدان األوروبية. علينا أال نرتك الساحة خالية للمنظمة اإلرهابية واالنفصاليني واملخربني. ونحن 

أنتم  قضايا  وهذه  اإلرهابية.  التنظيامت  إزاء  العامل  بلدان  من  الكثري  يف  متناقضا  موقفا  هناك  أن  ونعرف  نالحظ 

تعرفونها وتتابعونها عن كثب. وعىل الرغم من ذلك، فليس هناك ما يحول بيننا وبني كشف الوجه الحقيقي ملنظمة 

"يب كا كا"  اإلرهابية االنفصالية، وتوضيح الحقيقة للرأي العام يف البلدان املذكورة. وبالنسبة لنا كل ما ميكننا االعتامد 

عليه يف هذا الخصوص هو أنتم.

الحثالة ممن يظنون أنهم أكادمييون يتطاولون عىل دولتنا

وبالطبع، ندرك يف هذا اإلطار مدى املصاعب، التي تطفو عىل السطح، داخل بالدنا. تخرج علينا حثالة تظن نفسها 

من األكادمييني والباحثني، وتتطاول عىل دولتنا، التي تدافع عن مواطنيها وأراضيها يف مواجهة عمليات منظمة "يب كا 

كا"  اإلرهابية. وتدعي هذه الحثالة أن الحقوق والحريات تُنتهك.

نعم، إن حقوق وحريات املاليني من مواطنينا املقيمني يف املنطقة تُنتهك بسبب عمليات املنظمة اإلرهابية، لكن 

من يرتكب هذا االنتهاك هو املنظمة اإلرهابية نفسها، وليس الدولة. فمن يغلق الشوارع بالخنادق والحواجز ومن 

يضع املتفجرات فيها هو املنظمة اإلرهابية. ومن يعيق حرية تنقل مواطنينا عرب زرع املتفجرات يف الطرق والجسور 

وفتحات املنافذ تحت الطرق هو املنظمة اإلرهابية. وهي نفسها من تحّول حياة مواطنينا إىل جحيم من خالل إحراق 

املدارس واملستشفيات واملساجد واملكتبات واملنازل واملحالت التجارية، وإطالق النار عىل عربات اإلسعاف واإلطفاء 

والسيارات الخاصة. ومن ينتهك حقوق وحريات املواطنني من خالل ثقب جدران منازلهم وفتح األنفاق عرب غرف 

نومهم هو املنظمة اإلرهابية أيًضا.
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نواجه خيانة مثقفني مزيفني يحصلون عىل رواتبهم من الدولة

عىل الرغم من كل هذه الحقائق، تنرش حثالة تعتقد نفسها من األكادمييني بيانًا تتهم فيه الدولة، وال تقف عند 
بالعقلية  هذا الحد، بل تدعو أشخاًصا من دول أخرى إىل بالدنا من أجل متابعة تطورات الوضع. هذا ما يسمى 

االستعامرية، وتأييد االنتداب.

واجهت تركيا خيانة هذه العقلية قبل قرن مىض. يف ذلك الوقت أيًضا، كانت هناك حثالة من مؤيدي االنتداب تعتقد 
أنها من املثقفني، وتؤمن بأن األجانب وحدهم هم القادرون عىل إصالح هذا البلد. وجه شعبنا الرد املناسب لهؤالء 
من خالل تحقيق النرص يف حرب التحرير، ونيل استقالله. لكن لألسف، بعد تأسيس الجمهورية رأينا مؤيدي االستعامر 

هؤالء يأتون ليتبوؤوا مواقع الصدارة يف البالد.

الدولة، ويحملون يف  يتقاىض معظمهم رواتبهم من  الذين  املزيفني،  املثقفني  أيًضا، نحن يف مواجهة خيانة  واليوم 
جيوبهم هوياتها أو جوازات سفرها، ويعيشون يف مستوى من الرفاهية يفوق بكثري املعدل العام للبالد.

أريد من هنا أن أوجه، يف حضوركم، هذه الرسالة إىل تركيا وإىل العامل بأرسه: ال توجد لدى بالدنا أي مشكلة مع 
مواطنيها األكراد، أي أنه ال يوجد يف تركيا ما يسمى باملشكلة الكردية. يف حني قد تكون هنالك مشاكل خاصة بإخوتنا 
األكراد ويف املناطق التي يقطنون بها كام هو الحال بالنسبة لسائر مكونات املجتمع. ، لدى إخواننا األكراد مشاكل 

خاصة بهم. ونحن بوسعنا أن نجلس ونتحاور معهم بقصد حل هذه املشاكل.

نحن حكومة نقلت كل ما هو متوفر يف غريب تركيا إىل املنطقتني الجنوب رشقية والرشقية خالل األربعة عرش عاًما 
املاضية. واملشكلة التي تواجهها تركيا ليست املشكلة الكردية بل هي اإلرهاب، الذي يقّض مضاجع الكثري من البلدان 

يف العامل، إذ ينبغي أال نخدع أنفسنا، وعلينا أن نبني هذا األمر بشكل واضح.

لكن أشباه املثقفني هؤالء يتحدثون عن ارتكاب الدولة مجازر. أيها املتنورون املزيفون، أنتم ظالميون ولستم متنورين. 
إنكم ظالميون وجهلة إىل حد أنكم ال تعرفون الذهاب إىل جنوب رشقي تركيا وال إىل رشقها. لكن نحن نعرف جيًدا 
هاتني املنطقتني كام نعرف طريق بيتنا وعنوانه. وإذا كانت جنوب رشق تركيا تزخر اليوم باملطارات والجامعات التي 
أنشئت يف كل أرجائها، وصارت غنية مبساجدها ومدارسها وطرقها الرسيعة املزدوجة، فهذا دليل عىل مدى األهمية 

التي نوليها للمنطقة الجنوب رشقية والرشقية وإلخواننا األكراد املقيمني هناك.

ولكن، يف املقابل ماذا قدمت منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية؟ يقوم اإلرهابيون حاليًّا بإخالء املنازل من أصحابها، ويرهبون 
الناس عرب حفر األنفاق بني املنازل. وال أحد من هؤالء يتحدث عن الشاب ياسني بورو. ماذا كان يفعل ياسني بورو؟ 
كان يوزّع لحوم األضاحي، ولألسف سقط شهيًدا عىل أيدي اإلرهابيني بعد أن ألقوا به من الطابق الثالث، وداسوا 
عليه بالسيارة. ومن يقف وراء أحداث 6-8 ترشين األول/ أكتوبر؟ ومن كان السبب يف مقتل 50 شخًصا عرب إنزال 
جميع إخوتنا األكراد إىل الشوارع؟ أين كنتم آنذاك يا أشباه املثقفني؟ هل صدرت من أفواهكم كلمة واحدة؟ هل 
خرجتم وأدنتم تلك األحداث؟ بينام يقف الشعب والدولة يف طرف من املشكلة، ويف الطرف اآلخر يقف اإلرهابيون 

بأسلحتهم ومتفجراتهم وزجاجاتهم الحارقة.
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أدعو األكادمييني األجانب لزيارة تركيا

أدع جانبًا من يتسّمون بأسامئنا إال أنهم غرباء عنا ، ممن وقّعوا عىل بيان األكادمييني املزيفني.. لكن لدي عرض أتقدم 

به إىل األكادمييني األجانب الذين يحملون الفكرة نفسها. أدعوهم إىل تركيا، فليتفضلوا ويزوروا بالدنا. ال ميكن التوقيع 

هكذا بصورة اعتباطية. تعالوا إىل تركيا وشاهدوا عىل األرض ماذا يدور ويحدث يف املنطقتني الجنوب رشقية والرشقية 

من األلف إىل الياء. فليأتوا ويروا بأم أعينهم هل املشكلة يف تركيا هي انتهاك الدولة للقانون، أم اغتصاب منظمة "يب 

كا كا"  اإلرهابية لحقوق وحريات مواطنينا؟

عىل سبيل املثال، ليقم سفرينا يف الواليات املتحدة األمريكية بدعوة تشومسيك، الذي أدىل بترصيحات يف وقت سابق 

أيًضا حول العمليات الرتكية األمنية ضد املنظمة اإلرهابية، لنستضيفه يف املنطقة. ولري هذا املدعو باألكادميي الحقائق 

يف  املتفتحة  والقلوب  العقول  ذوو  األكادمييون  أيًضا  فليتفضل  الخامس.  الطابور  عنارص  وليس عن طريق  بعينيه، 

البلدان األخرى، ممن يفكرون بنفس الطريقة، ليأتوا إىل بالدنا حتى نجري لهم جوالت يف املنطقة. أعتقد أنه سيكون 

بإمكاننا آنذاك نقل الحقائق إىل الرأي العام العاملي بشكل صحيح ومؤثر. 

اإلرهاب بالنسبة لرتكيا ليس مشكلة ميكن الحديث عنها والتعامل معها بالوقوف يف الوسط، فإما أن تكونوا إىل جانب 

الشعب والدولة، وإما أن تكونوا يف صف اإلرهابيني. وكل من يغرّق بني اإلرهابيني حسب خطاباتهم ومعتقداتهم 

وهوياتهم وأصولهم، سواء يف بالدنا أو يف العامل بأرسه، فهو يقدم الدعم املبارش لإلرهاب. والعمليات التي تنفذها 

قواتنا األمنية يف املنطقة تهدف قبل كل يشء إىل ضامن حياة ومستقبل إخواننا األكراد.

املدين  املجتمع  بأمرها، وال منظامت  يأمتر  الذي  السيايس  الحزب  االنفصالية، وال  اإلرهابية  كا"   كا  "يب  فال منظمة 

املزعومة التي تقف يف الصف نفسه، وال فئات الحثالة، التي تطلق عىل نفسها اسم "األكادمييني"  كام هو الحال يف 

هذا البيان األخري، جميعها ليست ولن تكون أبًدا جهة تتخاطب معها تركيا. وشعبنا هو الوحيد الذي نتخاطب معه. 

ومن يتحدثون بلسان منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية ال يختلفون بالنسبة لنا عن عنارصها أنفسهم.

ستواصل تركيا مكافحتها لإلرهاب إىل أن يلقي آخر إرهايب سالحه، أو حتى يتم تحييده أو تدمري املنظمة اإلرهابية 

بشكل تام. وليس علينا أن نحصل عىل موافقة من هؤالء األكادمييني املزيفني. ليس هناك قاعدة من هذا القبيل يف 

قوانينا، وعىل الجميع أن يعلم ذلك جيًدا. نحن مكلفون بحامية أمن وأرواح وأموال 78 مليونًا من مواطنينا يف هذا 

البلد، هذا واجب الدولة. وهذا ما نقوم به سوية مع قواتنا املسلحة ورشطتنا وحراس قرانا املتطوعني.

أنتظر منكم عىل وجه الخصوص رشح هذه الحقيقة بكل تفاصيلها ملن تتحاورون معهم يف البلدان التي تعملون فيها، 

والحصول عىل دعم منهم ملكافحتنا لإلرهاب.

ومن هنا أوجه نداء إىل حكومتنا ووزرائنا وجميع مؤسساتنا املعنية: يجب إنزال العقوبة املستحقة، خالل أقرب فرصة 

ومن دون إضاعة أي وقت، عىل جميع من يأكلون من خريات هذه الدولة ثم يناصبونها العداء. ال ميكن أن يكون 

هناك عامل يف القطاع العام، يف املدارس واملستشفيات واملحاكم وسلك األمن واملالية والزراعة ويف أي من مؤسساتنا، 
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يتخذ موقًفا ضد وحدة البالد واألمة. ال ميكننا القبول بهذا األمر يف أي حال من األحوال. هذه قضية حساسة بالنسبة 

لشعبي كام هي بالنسبة يل. وأدعو جميع مؤسساتنا املعنية إىل التعامل بدقة مع هذه القضية، وأداء واجباتها املناطة بها.

الحضور الكرام،

الحظت أن اختيار "إدارة األزمة: حلول إنسانية"  عنوانًا ملؤمتر السفراء العام الحايل، أمر يف غاية الصواب. فاألزمات 

تحولت إىل جزء من الحياة اليومية يف جميع مناطق العامل تقريبًا. وهذا ما يزيد من الحاجة بشكل أكرب إىل املواقف 

واملبادرات اإلنسانية.

يف الوقت الذي تسعى بالدنا إىل حل مشاكلها الداخلية، تبذل جهودا يف مواجهة األزمات اإلنسانية القامئة يف محيطها 

باتخاذ موقف مبديئ حيالها. وموقف بالدنا من األحداث الدائرة يف منطقتنا مختلف عن مواقف الدول األخرى، وهكذا 

يجب أن يكون. ألن لدينا مسؤوليات تجاه إخواننا الذين عشنا معهم عىل مدى قرون، والذين منتلك معهم قياًم تاريخية 

وثقافية وحضارية مشرتكة. وليس هناك أي بلد يف منطقتنا ال يهمنا أمره، واألمر نفسه يرسي عىل شعوب املنطقة.

التطورات  أو  والجيوسياسية  والعسكرية  االقتصادية  املصالح  عىل  مقترصة  املنطقة  إىل  نظرتنا  تكون  أن  ميكن  وال 

الراهنة، أبًدا. ثم إن ثقافتنا وحضارتنا تحتّم علينا التعامل مع العامل بأرسه بنفس الشكل، وذلك ما نفعله. وهو السبب 

الرئييس الكامن وراء جهودنا يف املناطق النائية بأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. وأنا أنتظر من كل سفري ميثل تركيا 

يف الخارج، أن يتشبث بعمله بنفس الحامس والرؤية.

ال تقّيدوا أنفسكم بالتوصيفات الوظيفية والبعثة الدبلوماسية فقط

إذا قيدتم أنفسكم بالتوصيفات الوظيفية والبعثة الدبلوماسية فقط فأعتقد أنكم ستكونون قد أديتم واجبكم عىل 

نحو ناقص. وما ننتظره منكم هو تحقيق الرؤية التاريخية والثقافية والحضارية لرتكيا، والقيام بأعامل جديرة يف هذا 

االتجاه. إذ أنتم لستم سفراء عاديني، بل أنتم التاريخ، وأنتم الورثة الذين سيقومون بنقل هذا التاريخ إىل املستقبل. 

ليس الدفاع عن القيم اإلنسانية بالنسبة لنا أداة أو غطاء ألي سياسة. هذا املوقف من مستوجبات ثقافة الدولة 

املمتدة يف تاريخنا عىل مدى آالف السنني، ومن مقتضيات خصال أمتنا، التي ننتمي إليها. ألننا نرى أبناءنا أنفسهم 

عندما ننظر إىل طفل نحيل، التصق جلده بعظمه من الجوع يف أفريقيا، وعىل هذا النحو من التعاطف والتضامن 

نتخذ موقفنا من القضية.

أيها املثقفون املزيفون، ملاذا مل تصدر من أفواهكم كلمة واحدة إزاء ما يحدث حاليًّا يف مضايا؟ هل قمتم بحمالت من أجلها؟ 

هل وضعتم توقيًعا واحًدا من أجلها؟ الجواب ال. نحن نشعر بأمل األبرياء الذين قُتلوا يف بيوتهم أو مدارسهم أو أمام أفران 

الخبز يف األسواق، وهم ينتظرون يف الطابور من أجل الحصول عىل الخبز، نشعر بآالمهم يف قلوبنا كام لو أننا فقدنا قريبًا لنا.

علينا أن ندرك جيًدا سبب الشعور الحاميس الذي يختلج يف صدور إخواننا، حني يرون علم بالدنا أو يسمعون باسمها 

وهم يعيشون يف ظروف صعبة، يف مدن وقرى البلقان والقوقاز والرشق األوسط وشامل أفريقيا. وال توجد يف الواقع 
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أي مصالح أو استغالل أو معاملة جربية يف عالقتهم مع تركيا. إمنا األمر عبارة عن عالقة صادقة مبنية عىل مفهوم 

"حب املخلوقات محبة يف الخالق".

وليس يف مقدور اآلخرين أن يدركوا كنه أعاملنا التي قمنا ونريد القيام بها، دون فهم الديناميكية التاريخية واملعنوية 

تقدميا  األكرث  البلدان  من  واحدة  أصبحت  بالدنا  أن  الله  نحمد  لرتكيا.  اإلنسانية  القيم  دبلوماسية  وراء  الكامنة 

للمساعدات التنموية الرسمية يف العامل. بل إنه عند مقارنة حجم املسلعدات بدخلنا القومي يتضح أننا نتبوأ الصدارة 

يف مجال املساعدات اإلنسانية يف العامل.

تفوقنا يف مجال املساعدات اإلنسانية عىل أغنى البلدان

هذه هي تركيا، نحن لسنا بلًدا عاديًّا. تركيا األمس، التي كانت متد اليد من أجل الحصول عىل املساعدات، أصبحت 

اليوم دولة تفوقت عىل أغنى البلدان يف العامل يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية. نتوقع أن يصل إجاميل املساعدات 

اإلنسانية الدولية، التي قدمتها بالدنا عام 2015 إىل 5 مليارات دوالر. طوىب لنا، نحمد الله ألننا عشنا لرنى هذه األيام.

وعىل نفس املنوال، تحتل تركيا موقًعا بني البلدان األكرث مساهمة يف املنظامت الدولية كاألمم املتحدة، ومكتب األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج الغذاء العاملي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية. وتنجح وكالة التعاون 

والتنسيق الرتكية )تيكا( وإدارة الكوارث والطوارئ والهالل األحمر وجميع مؤسساتنا املعنية يف القيام بعملياتها يف 

مواجهة جميع األزمات اإلنسانية، وعىل رأسها الكوارث الطبيعية، يف جميع أنحاء العامل.

نواصل القيام بكل هذه األعامل اإلنسانية عرب مقاربة تشمل وتحتضن الجميع دون النظر إىل دين وهوية وسجايا 

األُناس الذين مند لهم يد العون. وعىل نفس املنوال، سنستمر بعزم يف اتخاذ موقفنا املبديئ، الذي نلتزم به من أجل 

إيجاد حلول مستدامة للمشاكل، التي تواجه اإلنسانية. ويف هذا اإلطار، سنواصل بكل عزمية إطالق دعواتنا لإلصالح 

من أجل إكساب األمم املتحدة، ومجلس األمن الدويل عىل وجه الخصوص، هيكاًل أكرث شمولية وفعالية.

ال تنسوا أن اعرتاضنا القائل إن "العامل أكرب من خمسة" ليس تعبريا ذاتيا يخصنا، بل إنه أصبح أمرا يشعر به جزء 

ا من البلدان املنضوية تحت سقف األمم املتحدة. ولن تترضر تركيا إذا مثلت ضمري اإلنسانية وصوتها، عىل  كبري جدًّ

العكس إنه يزيد من قوتنا، ويرفع من سمعتنا. وعىل غرار ذلك، أرى أهمية كبرية يف مبادرات الوساطة التي نقوم بها 

من أجل تحقيق السالم، والتي تقدم إسهامات كبرية لحل الخالفات عرب الطرق السلمية.

هناك خطوة من الخطوات الهامة يف يومنا هذا، وهي عدم إهامل أعامل مبادرة "تحالف الحضارات" ، الذي أسسته 

السبل املمكنة الستخدام  البحث عن  أيًضا  القامئة. وينبغي علينا  تركيا، واعتباره قناة هامة من أجل حل املشاكل 

املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، الذي نتوىل رئاسته املشرتكة، كمنصة فعالة من أجل فتح قنوات التعاون املزمع 

تأسيسها يف هذا املجال يف العامل. جميع أنشطتنا هذه عىل الصعيد الدويل هي دالالت عىل أننا نتعامل مع القضايا 

العاملية بصفتنا بلدا ذا مسؤولية.
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عقدنا قمة مجموعة العرشين يف أنطاليا بنجاح كبري، وأكدنا هناك أهمية التنمية االقتصادية ورضورة أخذ مشاكل 

ا بعني االعتبار. لألسباب املذكورة البلدان األقل منوًّ

أعترب أن اختيار تركيا الستضافة القمة العاملية للعمل اإلنساين، التي تنعقد للمرة األوىل عىل الصعيد العاملي، جاء 

نتيجة لفعاليتنا يف مجال الدبلوماسية اإلنسانية. ومبناسبة هذه القمة، سيجتمع يف شهر أيار/ مايو مبدينة إسطنبول 

الزعامء والسياسيون واألكادمييون والحكامء وممثلو منظامت املجتمع املدين يف العامل. وأنا عىل ثقة أن هذا االجتامع 

سيحمل أهمية تاريخية من ناحية مستقبل اآلليات، التي سيتم وضعها من أجل عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف العامل.

اإلسالمي. ومن  التعاون  منظمة  اإلسالمية يف  القمة  الثالثة عرشة ملؤمتر  الدورة  نستضيف  أبريل  نيسان/  ويف شهر 

الواضح أن هذه القمة املزمع عقدها يف فرتة يواجه فيها العامل اإلسالمي تحديات كبرية، تكتيس أهمية كربى من جهة 

املسؤوليات التاريخية واإلنسانية لبلدنا. وأنتظر من جميع مؤسساتنا املعنية، ويف طليعتها كوادر وزارة الخارجية، أن 

تعمل بجد من أجل إنجاح القمتني املذكورتني.

حرضات السفراء،

2015  كان عاًما تفاقمت فيه األزمات القامئة يف محيطنا القريب عىل نحو أكرب. وتركت اآلمال الكبرية املعقودة عىل 

الحراك الشعبي، الذي انطلقت رشارته األوىل عام 2010 يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فتحولت املنطقة إىل مكان 

لآلالم والحروب والفوىض. وحولت األزمة املستمرة منذ خمسة أعوام يف سوريا، هذا البلد إىل بؤرة للتهديدات ضد 

األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل بأرسه.

ومتارس التنظيامت اإلرهابية من جهة، والنظام ومن يدعمه من بلدان من جهة أخرى، الظلم بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى بحق الشعب السوري. وينجم عن أزمة الالجئني املمتدة من سواحل البحر املتوسط إىل أوروبا مشاهد 

تنفطر لها قلوبنا جميًعا حزنًا وأىًس.

ونالحظ يف اآلونة األخرية تصاعد قوة التيارات الخطرية يف أوروبا، كمعاداة األجانب والعنرصية واإلسالموفوبيا، نتيجة 

لألزمة االقتصادية املستمرة منذ فرتة. ويترضر إخواننا من األصول الرتكية املقيمون يف أوروبا بشكل مبارش من تحريض 

السياسيني، الذين يتبنون خطابًا معاديًا للمهاجرين. يتخذ بعض من يلعبون أو يسعون للعب دور يف السياسة العاملية 

موقًفا يقول: "ال نريد دخول املسلمني هنا، سنمنع دخول املسلمني إىل بالدنا" ، لهذا املوقف أهمية كبرية ألنه يظهر 

نظرتهم لإلنسانية واإلنسان.  

روسيا دخلت سوريا بناًء عىل دعوة من األخرية، فمن دعاها لدخول جورجيا وأوكرانيا؟

أدت الخطوات، التي اتخذتها روسيا سواء يف سوريا أو يف أوكرانيا، إىل حدوث مشاكل جادة بيننا وبينها. وينبغي هنا 

طرح السؤال التايل عىل الساسة الروس الذين يقولون إنهم دخلوا سوريا بناًء عىل دعوة من األخرية، فهل دخلتم 

جورجيا ألنكم تلقيتم دعوة منها، وهل دخلتم أوكرانيا بناء عىل دعوة منها؟، ويتوجب عليهم هنا تقديم أجوبة لهذه 

األسئلة. كام أدى ضم روسيا غري القانوين لشبه جزيرة القرم، والضغوط املامرسة بحق أقاربنا من سكان القرم، إىل 
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نشوء وضع راهن جديد حافل بعدم االستقرار وراء حدودنا الشاملية. دخلت روسيا املنطقة بحجة مكافحة اإلرهاب 

يف سوريا، إال أنه اتضح أن هدفها األصيل هو املحافظة عىل وجود نظام األسد، والعمليات العسكرية الروسية تزيد 

من تفاقم املشاكل يف املنطقة عىل نحو أوسع.

ال تقوم روسيا مبكافحة تنظيم داعش، بل عىل العكس، هي تعد موطئ قدم لها من خالل مساعيها الحالية الرامية 

إىل إقامة دويلة سورية يف الالذقية ومحيطها. وتقصف روسيا يف تلك املنطقة أقاربنا وإخواننا من الرتكامن.

ويف مثل هذه األجواء، وقعت أزمة إسقاط املقاتلة، التي مل تكن يف الحقيقة السبب يف إيصال روسيا لعالقاتها مع 

ا بالنسبة لها نفسها،  بالدنا إىل هذه املرحلة، وإمنا مجرد ذريعة. واملسار الخطري الذي سلكته روسيا مشكلة كبرية جدًّ

ولبلدان املنطقة وحتى للعامل بأرسه.

إيران تريد توسيع نطاق نفوذها عىل أساس طائفي

والعراق  البلدان كسوريا  الحاصلة يف عدد من  التطورات  استخدام  تعمل عىل  إيران  أن  نالحظ  أخرى،  ومن جهة 

واليمن، كوسيلة من أجل توسيع نطاق نفوذها. وتسعى إيران إىل إشعال فتيل مرحلة جديدة وخطرية من خالل 

موقفها، الذي يحول االنقسامات عىل أساس طائفي إىل رصاعات. وتصعيد إيران التوتر مع اململكة العربية السعودية 

وبلدان الخليج األخرى بشكل متعمد، هو جزء من هذه االسرتاتيجية. وال شك أنه ميكن مّد قامئة املشاكل لتصبح أكرب 

حجام. لكن املهم هنا هو مدى قدرتنا عىل اتخاذ موقف سليم إزاء هذه املشاكل واألزمات، التي تواجهنا.

قامت اململكة العربية السعودية بتنفيذ حكم اإلعدام عىل 47 شخًصا. يف الواقع، مل تُلَغ عقوبة اإلعدام يف السعودية، 

وال يف أمريكا، وال يف الصني، وال يف روسيا، وال يف إيران. إًذا أال يحق لنا أن نطرح السؤال التايل: أُعدم هناك شخص واحد 

يُقال عنه إنه "آية الله" ، ومعه ثالثة من الشيعة، لكن إىل جانب هؤالء نُفذ حكم اإلعدام يف حق 43 سنيًّا بدعوى 

ارتباطهم بتنظيم القاعدة، هذه هي القضية. هناك عدد كبري من حاالت اإلعدام يف إيران، كيف ميكن أن نصنفها؟ 

أليس لهؤالء أرُس؟ أليس هناك من يدافع عنهم؟ أين ميكننا أن نضع هذه الحاالت؟ تركيا ال تواجه مشكلة من هذا 

القبيل. إًذا عىل اإليرانيني أن يجيبوا أواًل عن هذه األسئلة.

إنساين  منظور  عىل  باالعتامد  الدولية،  السياسية  العمليات  سري  مراحل  يف  فعاال  دوًرا  نلعب  أن  علينا  ويتوجب 

وإسرتاتيجيات شاملة عىل صعيد السياسة الخارجية. وأنا عىل ثقة بأن 2016 سيكون عاًما مثمرًا عىل هذا الصعيد.

الحضور األكارم،

ا يتوجب علينا متابعتها والتوصل إىل نتيجة بشأنها عىل الصعيد العاملي. ويربز من بني  لدى بالدنا قضايا هامة جدًّ

هذه القضايا األنشطة املتزايدة ملنظمة "يب كا كا"  اإلرهابية االنفصالية عىل الساحة الدولية، ومكافحتنا لتنظيم الدولة 

املوازية، واملزاعم األرمينية املستمرة. ويف الحقيقة فإن جميع هذه القضايا تتحول، مع مرور األيام، إىل عنارص ذات 

عالقة فيام بينها، وتدعم بعضها البعض. دامئًا ما تسعى األوساط نفسها إىل مزاعم رخيصة، من قبيل أن تركيا "تدعم 

التنظيامت اإلرهابية" ، وأنها  "تعاين من مشاكل يف مجاالت" حرية الصحافة والدميقراطية والقوانني".
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عليكم متابعة جميع أنشطة الكيان املوازي عن كثب

وصل تنظيم الدولة املوازي يف هذا الخصوص إىل مستوى من الخيانة تفوق فيه عىل اآلخرين. ونحن نعلم أن هذا 
الكيان واألشخاص املرتبطني به يقفون وراء جزء كبري من األخبار الصادرة ضد بالدنا يف العامل اليوم. وبهذه املناسبة 

أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى عىل عزمنا يف مجال املكافحة التي تخوضها تركيا يف مواجهة تنظيم الدولة املوازي.

اعترب مجلس األمن القومي أيًضا الدولة املوازية تنظياًم إرهابيًّا يعمل ضد بالدنا، ولن نبدي أدىن تسامح يف مجال 
مكافحة شبكة الرش هذه، التي نتابع أنشطتها. وأنا عىل ثقة أيها السفراء األكارم، أنكم تتابعون عن كثب جميع 
أنشطة هذا التنظيم يف البلدان التي تعملون فيها، وتقومون بالتدخالت الالزمة بشكل رسيع وعىل نحو تام. وكونوا 

عىل ثقة بأين، كرئيس للجمهورية، إىل جانبكم يف خطواتكم هذه، التي تتابعها وزارة الخارجية عن كثب.

وبالطبع فإن إصالح األرضار، التي تسبب بها تنظيم الدولة املوازي، يتمتع بالقدر نفسه من أهمية مكافحة التنظيم 
نفسه. وال تنسوا أيها الزمالء األفاضل أن املدارس التي أسسها هذا الكيان، والعالقات التجارية التي أقامها، ليست ملًكا 
له. فهي جميعها تأسست مبوارد هذا البلد وهذا الشعب، عىل شكل زكاة أو صدقات أو مساعدات. وبناء عليه ينبغي 

علينا بذل الجهود من أجل إعادة هذه املمتلكات إىل صاحبها األصيل البلد والشعب، عوًضا عن إتالفها.

التحضريات  بدأت  الذي  املعارف،  وقف  تأسيس  قلياًل  تأخر  فقد  املوازية(،  للدولة  )التابعة  باملدارس  يتعلق  وفيام 
إلنشائه تحت سقف وزارة الرتبية الوطنية، بسبب االنتخابات التي جرت بشكل متتاٍل. وهناك مؤسسات مختلفة 
لذلك حيز  الالزم  القانون  الخصوص. وينبغي وضع  الخدمة يف هذا  لتقديم  لتصبح جاهزة  أو يف طريقها  أصبحت 

التنفيذ برسعة.

ويف أعقاب ذلك مبارشة، يجب استالم املدارس، التي يظهر أنها تابعة لتنظيم الدولة املوازية إال أنها ملك للشعب، 
وعىل األخص يف أفريقيا والبلقان والقوقاز. وإذا اقتىض األمر، ينبغي علينا تأسيس مدارس جديدة عن طريق وقف 
املعارف، واالستفادة من إمكانية املدارس املوجودة عرب تشجيع منظامت املجتمع املدين األخرى عىل العمل فيها. 
وأطلب عىل وجه الخصوص من الحكومة ووزارة الرتبية الوطنية إبداء األولوية واألهمية لهذه القضية. وعقب إصدار 

القرار الالزم، آمل أن تدخل هذه القضية طريق الحل بجهودكم ودعمكم أنتم حرضات السفراء األكارم.

أما عىل صعيد العالقات التجارية، فينبغي علينا إبداء التعامل الدقيق ذاته. كام يتوجب علينا حامية املكتسبات التجارية، 
التي تم الحصول عليها، من خالل استخدام مؤسساتنا ذات الصفة الرسمية كاملستشاريات التجارية ومجلس العالقات 
االقتصادية الخارجية واتحاد الغرف والبورصات الرتيك. فليس هناك أي موارد أو إمكانات أو قيم لهذا البلد والشعب ميكن 
إضاعتها هباء. ما يتوجب علينا فعله هو تخليص هذه اإلمكانيات من تسلط الدولة املوازية وإعادتها من جديد إىل دولتنا 

وشعبنا. وأنا عىل ثقة أن سفاراتنا وسفراءنا سيبدون هذا التعامل الحساس بخصوص عالقاتنا التجارية.

أكرر مرة أخرى؛ التمييز هنا أمر يف غاية األهمية. سوف نكافح تنظيم الدولة املوازية بكل قوتنا وإمكانياتنا. لكن يف 
املقابل لن نسمح بإهدار اإلمكانيات التي كان يتمتع بها التنظيم، والتي هي يف األساس ملك للشعب. وبرأيي فإن 

أنجح سفرائنا هم أولئك الذين يتمكنون من تحقيق األمرين يف آن مًعا.
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حرضات السفراء،

أنتم أفضل من يعرف ويرى ويعيش أصداء املسافة، التي قطعتها تركيا خالل الثالثة عرش عاما املاضية، يف العامل. وكلام 
زادت فعاليتنا عىل الصعيد الدويل تغريت ماهية املشاكل التي نواجهها، وتعاظم حجمها. وهذا الوضع يجعل لزاًما 

عىل سفرائنا أن يكونوا أكرث استعداًدا وخربة، وأشّد نشاطًا واجتهاًدا.

تظهر األحداث، التي وقعت يف األيام األوىل من عام 2016 أننا سنكون يف مواجهة أجندة حافلة هذا العام. وستكون 
االمتحانات، التي سنتعرض لها يف الفرتة القادمة، عىل نفس القدر من صعوبة تلك التي واجهناها العام املايض، ورمبا 
تكون أصعب. وبالتأكيد لن يكون من السهل أبًدا مكافحة الكثري من األزمات، ومتابعة الكثري من التطورات، واإلقدام 

بشكل متزامن عىل خطوات بناءة، يف الوقت نفسه.

لكنني أثق بكم، وأعتمد عليكم. أتابع بكل رسور عملكم الدؤوب واملتفاين، الذي تقومون به يف وزارة الخارجية، 
وأنتظر منكم العام الحايل العمل مبزيد من العزم والعطاء واإلنتاج، يف ظل إميان وتفاٍن أكرب. سننقل مًعا تركيا إىل 

مراحل أكرث تقدًما بإذن الله.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أتوجه إليكم جميًعا بتحيايت، آماًل أن ينعقد مؤمتركم بنجاح. 
يف أمان الله
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مؤمتر اللجنة االقتصادية لألمم املتحدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

سانتياغو/ شييل يف 1 فرباير/ شباط  2016

فتح الحدود أمام رؤوس األموال وغلقها يف وجه 

املظلومني أمر غري مقبول لدينا أبدا

السيد رئيس اللجنة، السادة األعضاء، الضيوف األكارم، أحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير. أود أن أعرب عن سعاديت 

بزيارة اللجنة االقتصادية لألمم املتحدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واالجتامع بكم، عىل هامش زياريت 

إىل شييل.

قدمت اللجنة االقتصادية لألمم املتحدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، منذ تأسيسها عام 1948، إسهامات 

يف غاية األهمية للتحول الصناعي وتنمية املنطقة، من خالل اسرتاتيجية التنمية، التي طورتها بهدف تنمية أمريكا 

الالتينية.
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اتنهجت تركيا خالل األعوام العرشة األخرية اسرتاتيجية انفتاح شاملة عىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
املستويات،  إىل أعىل  املجاالت  املنطقة يف جميع  بلدان  ونحن نسعى جاهدين من أجل رفع مستوى عالقاتنا مع 
وإقامة عالقات مؤسساتية مع املنظامت اإلقليمية فيها. ونتيجة لذلك، ازداد عدد سفاراتنا يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي من 6 سفارات يف عام 2009 إىل 13 سفارة حاليًّا. ومع ذلك، ال نعترب هذا العدد كافيًّا فسنعمل عىل 
الزيادة. وقد افتتحنا العام املايض سفارة يف غواتيامال، وعىل أجندتنا افتتاح بعثات جديدة يف املنطقة خالل الفرتة 

القادمة.

ويف عام 2003، كان حجم تجارتنا مع بلدان املنطقة 1٫5 مليار دوالر، وشهد هذا الرقم زيادة بستة أضعاف ليبلغ 
9 مليارات دوالر يف عام 2014. وهو رقم نعتربه دون املستوى املطلوب عند أخذ إمكانيات املنطقة وبالدنا بعني 
إبرام  عرب  االقتصادية  عالقاتنا  تطوير  إىل  ونسعى  فقط،  شييل  مع  حرة  تجارة  اتفاقية  حاليًّا  بالدنا  ومتلك  االعتبار. 
اتفاقيات مشابهة مع البلدان األخرى، حيث نبذل الجهود حاليا مع اإلكوادور واملكسيك وكولومبيا وبقية البلدان 
يف هذا الصدد. كام أسسنا عالقات اسرتاتيجية مع املكسيك والربازيل يف املنطقة، ورفعنا مستوى حجم تجارتنا مع 

البلدين املذكورين إىل مليار دوالر.

وكجزء من اسرتاتيجية انفتاحنا عىل املنطقة، متتلك بالدنا صفة مراقب لدى كل من منظمة الدول األمريكية ومجموعة 
يف  تعاون  آليات  أقمنا  ذلك،  عىل  وعالوة  الوسطى.  أمريكا  تكامل  ومنظومة  الهادئ،  املحيط  وتحالف  الكاريبي، 
مجال التشاور السيايس مع السوق املشرتكة الجنوبية )MERCOSUR(، و اللجنة االقتصادية لألمم املتحدة ألمريكا 

.)ECLAC( الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تحتل تركيا املرتبة السابعة عرشة عىل قامئة أكرب االقتصادات يف العامل، وهي عضو يف مجموعة العرشين ومنظمة 
وموقعها  املؤهلة،  العاملة  وقوتها  الدميقراطية،  مزاياها  بفضل  صاعدًة  نجمًة  وتعترب  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
ا من خالل اقتصاده،  الجغرايف، وسوق العمل الكبري فيها، وبنيتها التحتية املتطورة. وهي بلد حقق نجاحات كبرية جدًّ
ا بنسبة 4٫1 % خالل عام 2015، الذي شهد  الذي منا مبعدل 5 % خالل السنوات العرشة املاضية. وباملناسبة، حققنا منوًّ

أزمات اقتصادية يف العامل.

البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  املتحدة  لألمم  االقتصادية  اللجنة  عضوية  اكتساب  أجل  من  طلبها  بالدنا  قدمت 
الكاريبي )إيكالك( إىل أمانة اللجنة، وقبل قليل تحدثت مع السيد الرئيس يف هذا الخصوص. وطلبنا هذا، يعرّب عن 

رغبة تركيا يف تعزيز أوارص التعاون مع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيام يتعلق باألزمات العاملية.

ال يسود السالم يف عامل، القوي فيه هو "صاحب الحق"

السيد الرئيس، السادة األعضاء،

ولنئ كانت بعض امللفات تتسم باألولوية بني وقت آلخر يف مناطق مختلفة، إال أن هناك ملفات مشرتكة يف غاية 
األهمية، تواجهها جميع البلدان يف يومنا هذا. ويعود جزء من هذه التحديات لعدم اكتامل مرحلة التحول التي بدأت 
عقب انتهاء الحرب الباردة يف العامل، أما الجزء اآلخر فريجع لعدم ثبات التوازنات حتى اليوم، نتيجة تحول مركز الثقل 
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االقتصادي إىل منطقة املحيط الهادئ. وعالوة عىل ذلك، هناك قضايا أخرى ماثلة أمامنا من بينها الغموض االقتصادي، 
واالختالل بني مستويات الدخل، والفقر، ومشاكل البيئة، وبطالة الشباب، واألمراض السارية، والتهميش االجتامعي. 
كام أن قضايا من قبيل الهجرة العشوائية املتزايدة واإلرهاب والتمييز العنرصي والعداء لألجانب، تثري أزمات أخرى. 
وال ميكن ألي بلد أن يترصف يف مواجهة هذه األزمات بعقلية "أنا ومن بعدي الطوفان"، وأن يقف مكتوف األيدي 
حيالها. وتقتيض املسؤولية األخالقية والوجدانية لكل بلد، أن يساهم يف أعامل املنظامت اإلقليمية والدولية يف مواجهة 

هذه التحديات والبحث عن سبل الحل.

املنطقة الجغرافية التي تقع فيها تركيا هي أكرث املناطق التي يشعر فيها اإلنسان بهذه األزمات، وما ينجم عنها من 
مآٍس. فنحن اآلن نعايش الواقع، ونعرف أصل املوضوع. وهذا أمر يقتيض أن يكون املرء يف قلب الحدث، وال يشبه 
متابعة مباراة رياضية من املدرّجات. إذ نعيش هذه الحالة اآلن. وتركيا بوصفها عضوا يف املجتمع الدويل تتحمل 
املسؤولية وتتعرض لهذه التحديات، وتبذل جهدها لتاليف النتائج السلبية التي تطفو عىل السطح. بينام متثل األنظمة 
العامل بأرسه، وليس يف  الدميقراطية املحقة، تهديدا عىل االستقرار يف  تتعامى عن مطالب مواطنيها  التي  القمعية، 
منطقتنا فحسب. والعامل الذي يرفع فيه القوي صوته عاليا بالقول "أنا صاحب الحق"، ال ميكن أن يكون عاملًا ملن 
يريد السالم، بل عىل العكس من ذلك يجب أن تكون القوة مع صاحب الحق يف عاملنا. ونحن نناضل من أجل ذلك. 
ا من الجميع بسبب تداعياتها  أنها قريبة جدًّ البعيدة عن منطقتكم هذه، إال  فالنتائج املأساوية لألزمة يف سوريا، 

اإلنسانية وتتفاقم يوًما بعد يوم.

متارس حكومة دمشق اإلرهاب والعنف ضد شعبها منذ شهر آذار/ مارس 2011. كم عدد األشخاص الذين قُتلوا يف 
سوريا؟ 400 ألف. كيف قُتل هؤالء؟ باألسلحة التقليدية، وقُتل منهم ما بني 1500 و2000 شخص باألسلحة الكيميائية. 
يضع العامل يف االعتبار من قُتلوا باألسلحة الكيميائية، إال أنه يتغاىض عن القتىل باألسلحة التقليدية. بالنتيجة هناك 

قتىل، وجميعها جرائم ضد اإلنسانية، مهام كان السالح املستخدم يف ارتكابها.

حذرت تركيا حكومة دمشق يف العديد من املرات سابًقا، ودعتها إىل اإلصغاء إىل مطالب شعبها الدميقراطية، وإجراء 
اإلصالحات الالزمة. لكن نظام األسد مل يستمع لتحذيراتنا هذه، وهو يواصل تصعيد عنف الحرب التي أطلقها ضد 
املدنيني من شعبه مستخدًما الرباميل املتفجرة والصواريخ الباليستية واألسلحة الكيميائية. واآلن من يقف إىل جانبه؟ 

روسيا وإيران. يشنون الحرب مًعا، ويقتلون هؤالء الناس.

أنفقنا 9 مليارات دوالر من أجل 2٫5 مليون من إخوتنا السوريني

األكرث  البلد  يف  الجمهورية  رئيس  بصفتي  هنا  أتحدث  أنا  لالجئني.  كبري  تدفق  إىل  اإلنسانية يف سوريا  األزمة  أدت 
استضافة لالجئني يف العامل، بحسب املعطيات الصادرة عن املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. وأنا عىل 
ثقة بأن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ميكن أن تقوما بإسهامات هامة عىل الصعيد الدويل من أجل حل 
هذه األزمة. ومع أن أزمة الالجئني قد تبدو اليوم إقليمية، إال أنها يف الحقيقة مشكلة عاملية. تعيش البلدان األوروبية، 
التي تابعت األحداث عن بعد يف األمس، يف أعمق أعامق أزمة الالجئني اليوم. وبدأت اآلن تصيح مطالبًة بعدم مجيء 
الالجئني إليها. إًذا ماذا ستفعل تركيا، التي لجأ إليها 2٫5 مليون شخص؟ وال يصلنا أي دعم مادي من أحد. لقد تلقت 
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تركيا من الخارج حتى اآلن دعاًم قيمته 420 مليون دوالر، ويف املقابل تجاوزت املبالغ التي أنفقناها 9 مليارات دوالر. 
وأقولها برصاحة، تركيا ليس لديها أمل بقدوم املساعدات.

ومل تغلق تركيا أبوابها يف وجه أحد، بل فتحتها أمام كل من قدم إليها كائًنا من كان، دون النظر إىل عرقه أو دينه أو 
لغته. ملاذا؟ ألن القادمني برش، وهم بأطفالهم وشيوخهم فروا من املوت والقنابل. ومل يكن بإمكاننا أن نوصد أبوابنا 
يف وجه من فروا من القصف، ففتحناها. وأنشأنا مخيامت بعضها مكونة من الخيام، وأخرى من الحاويات السكنية. 
وهرعنا إىل مساعدة الالجئني عن طريق منظمة الهالل األحمر وإدارة الكوارث والطوارئ يف بالدنا. قدمنا الدعم الالزم 
لتعليم إخواننا السوريني، ولخدماتهم الصحية ومالبسهم وكل ما يحتاجونه. ومن هذه الناحية فإن املساهمة يف حل 

األزمة القامئة واجب مشرتك عىل اإلنسانية جمعاء.

ال شك أن الطريق إىل التنمية عىل الصعيد العاملي ميّر من سيادة السالم واالستقرار يف العامل. وإذا مل يتمكن املجتمع 
الدويل من إيجاد حل لهذه األزمة اإلنسانية، فإن الناس سيطرحون بضامئرهم تساؤالت حول مرشوعية الجهود التي 
بُذلت  بدعوى تحقيق التنمية العاملية. يوم لنا ويوم علينا، إذ ال ميكن الحديث عن التطورات االقتصادية يف وقت 

يُقتل الناس األبرياء بالجامعات، وهذا األمر لن يستمر.  

ال ميكننا عىل اإلطالق أن نقبل بفتح الحدود أمام رؤس األموال والبضائع والطاقة، وغلقها يف وجه من قدموا هربًا 
إلنقاذ أرواحهم. ولهذا أفردنا العام املايض اهتامما خاصا ألزمة الالجئني ضمن جدول أعامل قمة مجموعة العرشين، 
لنا مرة أخرى مدى صحة مبدأ إيجاد حلول عاملية يف مواجهة  الحايل  الدورية. ويظهر املشهد  التي نتوىل رئاستها 
التحديات العاملية. فالتدابري األمنية املتخذة، واألبواب املوصدة ال تكفي ملواجهة موجات الالجئني وتيارات الهجرة. 
هل أملانيا أفقر منا؟ وهل فرنسا وهولندا وبلجيكا أفقر من بالدنا؟ توصد هذه البلدان أبوابها يف وجه الالجئني، أما 
نحن فعىل العكس نفتح أبوابنا. ملاذا؟ ليس أمامنا أي خيار آخر نلجأ له إزاء الناس الفارين من وابل القنابل املنهمرة 
من السامء، ولذلك فتحنا أبوابنا وقلوبنا أيًضا. نستضيف حاليًّا إخواننا السوريني يف بالدنا. وتظهر رحالت الهجرة، التي 

يقوم بها هؤالء حتى لو كان الثمن أرواحهم، مدى سوء الحالة التي يعيشونها بوضوح. 

اقرتحت إقامة منطقة آمنة وإنشاء مدينة يف سوريا لكن مل أتلق الرد

زارنا العام املايض رئيس املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنطونيو غوترييس، وأجرى جولة يف مخيم 
الالجئني. قال يف خطاب وجهه إىل إخواين الالجئني املقيمني يف املخيم يومها: "مل أر مخياًم بهذه الروعة يف أي منطقة 

يف العامل" . ونحن نتمنى لو كان بقدرتنا أن نحول جميع املخيامت إىل مراكز مكونة من حاويات سكنية.

البلدان  أوباما والسيد بوتني وزعامء  السيد  العرشين مع  القيام بكل ذلك، تحدثت يف قمة مجموعة  وعالوة عىل 
األعضاء يف االتحاد األورويب. وعرضت عليهم جميًعا االقرتاح التايل، قلت لهم:

"لننشئ مدينة يف األرايض السورية الشاملية. نحن بلد ماهر يف مجال البناء، ولتكن هناك بلدان مانحة، نبني املساكن 
هناك بواسطة الدعم املقدم منها. لننب مساكن هناك من أجل الالجئني الذين سيخرجون من سوريا والذين يقيميون 
يف تركيا. لكن هناك أمران مهامن ال بد منهام لتحقيق ذلك، األول منطقة مطهرة من اإلرهاب، وهي متوفرة، والثاين 

يتوجب إعالن منطقة حظر للطريان".
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سألوين عام سنفعله، فأجبت: "سننشئ البنى التحتية ونبني املدارس واملستشفيات. سنوفر لهم هناك فرص العمل. 
سيشعر هؤالء الناس عندها براحة أكرب" . جميع الزعامء قالوا: "هذا رائع" ، لكننا حتى اآلن ننتظر الرد. ميكننا أن 

ننجز هذا املرشوع يف غضون سنة ونصف عىل أكرث تقدير.

ال ميكن للمجتمع الدويل أن يكتفي باتخاذ التدابري األمنية التي تحميه هو فقط، وإرسال املساعدات العاجلة بشكل 
مؤقت. يتوجب إيجاد حلول واقعية من خالل التحرك يف إطار تعاون فّعال، ووفق مبدأ تقاسم املسؤوليات واألعباء. 
هناك 12 مليون شخص من النازحني يف سوريا، وهو ما يقابل نصف سكان البالد تقريبًا. غادر 5 ماليني منهم بالدهم، 
ونصف هؤالء يقيمون يف بالدنا، فيام يقيم النصف اآلخر يف األردن ولبنان والعراق. وهناك آخرون قدموا من العراق 
ليعيشوا يف بالدنا بسبب حالة عدم االستقرار املستمرة فيه. ويبلغ عدد هؤالء أيًضا حوايل 300 ألف شخص. أعددنا 
إلخواننا كافة اإلمكانيات، ومل منيز يف تعاملنا معهم بني يزيدي أو مسيحي أو مسلم. فتحنا أذرعنا لهم جميًعا، وترصفنا 

من منطلق التعامل اإلنساين فقط.

تتطلب موجات الهجرة العشوائية خطوات يف غاية الجدية، ونحن حاليًّا نعمل عىل هذه الخطوات. هل تعلمون 
عدد الالجئني الذين أنقذناهم من الغرق يف البحار، وأحرضناهم إىل بالدنا يف عام 2015 وحده؟ حوايل 90 ألفا. أنقذنا 
إخواننا هؤالء من الغرق يف البحار بواسطة قوارب خفر السواحل، ومن ثم أعدناهم إىل بلدانهم. لكن هناك البعض 
اآلخر ممن يقومون بثقب قوارب املهاجرين ويرتكونهم للموت. ما نأمله من املجتمع الدويل هو أن يدعم جهودنا 
املبذولة من أجل الالجئني، وأن يتخذ موقًفا صادقًا يف قضية تقاسم أعبائهم. توصلنا إىل اتفاقية مع االتحاد األورويب 

يف هذا الخصوص، لكننا مل نحصل عىل نتائج ملموسة لها بعد.

ويف الواقع، فإن أزمة الالجئني الناجمة عن الوضع يف سوريا، ما هي إال غيض من فيض. ومتتلك موجات الهجرة يف 
أفريقيا إمكانية مفاقمة األزمة القامئة مع مرور كل يوم. وعقب املواقف املتخذة يف بعض البلدان تجاه الالجئني من 
تهميش وإغالق األبواب بوجوههم، أصبحنا نرى مواقف تضع يف أولوياتها الفوارق الدينية والعرقية. ووسم دين ما 
باإلرهاب من جهة، وتهميش الفارين من اإلرهاب والقمع إىل الحرية بسبب معتقداتهم وأصولهم، هام أمران يصبان 
فقط يف مصلحة التنظيامت اإلرهابية واملجموعات املتطرفة. ندعو الجميع إىل التزام جانب الحذر والتعامل بدقة يف 

هذا الخصوص.

تركيا هي البلد األكرث تقدميًا للمساعدات اإلنسانية يف العامل بحسب الدخل القومي

متتلك تركيا ثقافة راسخة يف قضية تقديم املساعدات اإلنسانية. فعىل مّر التاريخ، مددنا يد العون إىل جميع من 
استطعنا الوصول إليهم من املنكوبني واملحتاجني للمساعدة وطالبيها. وعالوة عىل ذلك، فقد قمنا بذلك مبشاعر 
إنسانية خالصة، دون النظر إىل املعتقد أو األصل أو أي فوارق أخرى. واليوم أيًضا، نقوم بأنشطة اإلغاثة اإلنسانية يف 
جميع أنحاء العامل، ونتعامل مع القضية بالعناية ذاتها. تتصدر ثالثة بلدان املراكز األوىل من حيث تقديم املساعدات 
اإلنسانية يف العامل، هل تعرفون من هي؟ إنها أمريكا وبريطانيا وتركيا. وإذا قسنا املساعدات بحسب الدخل القومي، 
فإن تركيا تحتل املرتبة األوىل يف املساعدات اإلنسانية. وحتى نهاية عام 2014 بلغ إجاميل املساعدات اإلنسانية التي 

قدمناها 4٫5 مليار دوالر. أما اإلنفاقات من أجل إخواننا السوريني فهي غري متضمنة يف الرقم املذكور.
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السيد  مع  اليوم  تحدثنا  اإلنساين.  للعمل  العاملية  القمة  إسطنبول  يف   2016 مايو  أيار/  و24   23 يومي  نستضيف 

رئيس اللجنة يف هذا الخصوص. يأيت اختيار بالدنا الستضافة القمة كمؤرش عىل إقرار العامل بأعامل اإلغاثة اإلنسانية 

التي ننجزها. ووعد السيد ميتشل رئيس اللجنة بأنه سيشارك يف القمة بإسطنبول، ويشاطرنا تلك األجواء. ستجمع 

القمة رؤساء دول وحكومات، وممثلني عن منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص واألوساط األكادميية والصحافة 

والشباب، وسنعمل عىل إيجاد أجوبة ملحاوالت اإلصالح يف نظام املساعدات اإلنسانية. ستواصل تركيا يف املستقبل 

أيًضا، كام هو حالها اليوم، مّد يد العون إىل املحتاجني مبقتىض إدراكها ملسؤولياتها اإلنسانية واألخالقية.

السيد الرئيس، حرضات األعضاء،

اإلرهاب هو واحد من أكرب املشاكل القامئة أمام تحقيق السالم واالستقرار العامليني. ونعلم جيًدا يف تركيا حقيقة هذه 

املشكلة، والثمن الذي ميكنها أن تفرضه عىل بلد ما وعىل اإلنسانية كافة. منتلك خربة متتد عىل مدى 35 عاًما يف قضية 

اإلرهاب، وندرك ما هي متاًما. ونحن عىل ثقة أن مكافحة اإلرهاب، ال ميكنها أن تتكلل بالنجاح إال من خالل التعاون 

والتضامن الصادقني عىل الصعيد الدويل. ومن غري األخالقي أن نقول "كلٌّ يقتلع شوكه بيده".

أنجزنا حتى اليوم ما يقع عىل عاتقنا يف مجال التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب، وسنواصل ذلك يف املستقبل أيًضا. 

عندما يقع هجوم إرهايب يف أحد البلدان األوروبية ينتفض العامل بأرسه، لكن ملاذا يقف موقف املتفرج عندما يقع 

العثور عىل إجابة لهذا السؤال. فبالدنا تشغل  الهجوم يف أنقرة أو إسطنبول أو غازي عنتاب أو سوروج؟ يتوجب 

منصب الرئيس املشارك مع الواليات املتحدة األمريكية ملنتدى مكافحة اإلرهاب العاملي منذ تأسيسه.

يجب مكافحة اإلرهاب دون التمييز بني تنظيامته

من أهم املبادئ يف قضية مكافحة اإلرهاب القيام بعملية املكافحة دون التمييز بني التنظيامت اإلرهابية. ال ميكنكم 

القول إن تنظياًم إرهابيًّا ما جيد، واآلخر سيئ. داعش هو تنظيم إرهايب، وخالل مكافحة داعش نجد أن التنظيم 

الفالين يحاربه إًذا هو تنظيم جيد، وتنظيم آخر له توجهات أخرى فهو ليس جيد. هذا غري ممكن، كلها تنظيامت 

إرهابية. ال ميكنكم التمييز بأي حال من األحوال بينها. عىل سبيل املثال أعلنت الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

"يب كا كا"  منظمة إرهابية. لكنها تقدم السالح إىل تنظيم "PYD" الذي يعمل مع "يب كا كا"، بحجة أنه "يحارب 

داعش". أورد هنا أسامء بعضها ؛ "يب كا كا"، "DHKP-C" ،"YPG" ،"PYD"، نحن نكافح هذه التنظيامت اإلرهابية 

بنفس الطريقة، وننتظر من جميع البلدان أن تتخذ نفس املوقف والحزم. ألن اإلرهاب ال دين وال قومية وال عرق 

له، وال ميكن أن يكون.

أواًل، اإلسالم دين السالم. وعىل من يقرنون الدين اإلسالمي باإلرهاب أن يعلموا أنهم يقدمون الدعم والتشجيع األكرب 

للتنظيامت اإلرهابية، التي يقوم وجودها عىل أساس استغالل املعتقدات. أقولها بكل رصاحة ووضوح: اإلسالم كلمة 

مشتقة من السلم، أي من السالم، واإلسالم ال يسمح قطًعا باإلرهاب. علينا أن ندرك هذا جيًدا.

ثانيًّا، ال يحق ألحد أن يقرن ذكر اإلسالم باإلرهاب.
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ثالثًا، داعش هو تنظيم إرهايب، وليس له عالقة باإلسالم ال من قريب وال من بعيد. عىل العكس متاًما، هو يُلحق الرضر 
باإلسالم من خالل األفعال التي يرتكبها منتسبوه، فهو إًذا تنظيم معاٍد لإلسالم.

تحدثت يف قمة مجموعة العرشين، وها أنا أكررها هنا مرة أخرى؛ يُعترب املوقف املبني عىل ربط أشخاص منتمني 
لألجانب  كالعداء  اإلنسانية،  لطخت جبني  التي  التيارات،  لتقوية  أرضية  باإلرهاب  ما  عرقية  أو مجموعة  ما  لدين 
والتمييز العنرصي. ويف هذا اإلطار، ال بد لكل البلدان من إقامة تعاون وثيق فيام بينها. عندما كنت رئيًسا للوزراء، 
عام 2005، تحدثنا عىل انفراد مع نظريي اإلسباين آنذاك السيد خوسيه لويس ثاباتريو، وأطلقنا حينها مبادرة تحالف 
الحضارات. واليوم يبلغ عدد البلدان األعضاء يف مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، التي تعمل تحت سقف األمم 

املتحدة، 118. وينضوي تحت لواء هذا املنتدى 26 منظمة من املؤسسات الدولية.

املتحدة،  فنلندا ضمن األمم  السالم، أطلقته تركيا مع  الوساطة من أجل  وهناك مرشوع هام مستمر وهو مبادرة 
وتتوىل مجموعة األصدقاء رئاسته املشرتكة. ونحن عازمون عىل زيادة ومواصلة الجهود التي نبذلها من أجل تحقيق 

السالم واالستقرار يف العامل.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أتقدم مرة أخرى إليكم وإىل كافة أفراد شعب شييل بشكري 
العميق عىل كرم ضيافتكم، وأحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير. وآخر كالمي لكم "غراسياس".
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منتدى السياحة العاملي – إسطنبول يف 6 فرباير/ شباط 2015

عىل جميع البلدان اتخاذ موقف مبديئ يف مواجهة اإلرهاب

الحضور الكرام، السادة املسؤولون يف قطاع السياحة، السيدات والسادة، أحييكم من كل قلبي. وأمتنى أن يحمل 
منتدى السياحة العاملي، الذي تنعقد دورته الثانية العام الحايل، الخري لبالدنا ومنطقتنا وقطاع السياحة بأرسه.

نستضيف اليوم مسؤويل وممثيل املؤسسات الرائدة عىل الصعيد العاملي يف قطاع السياحة، هنا يف إسطنبول، مهد 
الحضارات ونقطة التقاء القارات. أرحب بجميع ضيوفنا، الذين رشفوا املنتدى بحضورهم من بلدان مختلفة يف العامل، 

وأقول لكم أهاًل وسهاًل بكم يف إسطنبول وتركيا.

أرى أن املنتدى أصبح منصة تتناول القضايا العاملية املتعلقة بقطاع السياحة، وتكشف عن مجاالت جديدة للتعاون. 
أتوجه بالشكر إىل "جمعية الشباب العاملني يف قطاع السياحة" ، التي نظمت هذا امللتقى الهام، وإىل جميع وزاراتنا 

وبلدياتنا ومؤسساتنا، التي ساهمت يف تنظيم هذه الفعالية.

كام أمتنى النجاح لجمعية العاملني الشباب يف قطاع السياحة، التي أكسبت القطاع يف بالدنا ديناميكية مميزة من 
خالل جمع مستثمرينا الشباب تحت سقف واحد منذ عام 2008 وحتى اليوم.
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أعتقد أن املشاورات الجارية عىل مدى يومني، واآلراء املطروحة حول حارض ومستقبل القطاع سيكون لها إسهامات 

ا يف إكساب السياحة الرتكية آفاقًا جديدة. وأود، بهذه املناسبة، أن أؤكد عىل الناحية التالية التي تعد مصدر  كبرية جدًّ

فخر كبري بالنسبة لبالدنا. نرى أن إسطنبول أصبحت واحدة من أكرث املراكز املرموقة يف العامل من حيث الفعاليات 

العاملية املقامة فيها كاملؤمترات واملعارض والقمم والندوات الدولية. ونتيجة لجهودنا أضحت إسطنبول اليوم، بحمد 

الله، تنافس وجهات سياحية أخرى كربشلونة وفيينا وواشنطن وباريس ولندن وروما، عىل صعيد السياحة الثقافية 

واملؤمترات.

وبإذن الله سوف تعزز إسطنبول ميزتها هذه بشكل أكرب. نستضيف خالل عام 2016 قمتني تاريخيتني، أو حتى ثالث 

قمم، نجمع فيها زعامء وقادة العامل. سنستضيف أواًل الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية يف منظمة التعاون 

اإلسالمي، ما بني يومي 14 و16 نيسان/ أبريل، تعقبها القمة العاملية للعمل اإلنساين يومي 25 و26 أيار/ مايو. كام 

تستضيف إسطنبول مجدًدا املؤمتر العاملي للطاقة يف ترشين األول/ أكتوبر.

ويف الواقع، كام تعلمون ليست إسطنبول محافظتنا الوحيدة القادرة عىل استضافة االجتامعات الدولية عىل أعىل 

املعايري، ونحن نعمل عىل نرش الفعاليات يف عموم املحافظات. كانت أنطاليا يف املايض تجتذب السياح فقط من 

خالل شمسها ورمالها وبحرها، لكن الوضع تغري حاليًّا، عىل مدى الـ 12-13 عاًما األخرية. كام تعلمون، أثبتت أنطاليا 

وجودها عرب تنظيم قمة زعامء مجموعة العرشين، التي انعقدت يومي 15 و16 ترشين الثاين/ نوفمرب 2015. وقبل 

قمة أنطاليا ُعقد حوايل 60 اجتامًعا تحضرييًّا عن مضمون وتنظيم القمة، أرشفت عليها بالدنا مبفردها. شارك 15 ألف 

مندوب يف هذه االجتامعات، التي انعقدت قبل قمة مجموعة العرشين. أما قمة الزعامء يف أنطاليا فحرضها 10 

آالف مشارك. وكان اجتامع وزراء السياحة يف مجموعة العرشين، الذي انعقد يف املدينة نفسها، يومي 29 و30 أيلول/ 

سبتمرب، واحًدا من أهم االجتامعات التي سبقت عقد القمة.

كام تضيف أنطاليا بعد 77 يوًما إنجازًا جديًدا إىل قامئة إنجازاتها املرشقة، يف 23 نيسان/ أبريل مع افتتاح معرض 

إكسبو 2016. وهناك ميزة أخرى ملعرض إكسبو، وهو أنه ليس مؤقتًا. سيكون معرًضا للنباتات يجمع ما بني حدائق 

أسبوعني  قبل  بزيارة موقعه  لبالدنا. قمت  بالنسبة  األهمية  غاية  إكسبو 2016 هو معرض يف  بأرسه.  العامل  بلدان 

تبلغ مساحتها مليون  للمعارض  أرًضا  التحضريية. بفضل هذا املعرض سنمتلك  وتجولت فيه، كام تفقدت األعامل 

و150 ألف مرت مربع. وعندما تزورون أنطاليا من اآلن فصاعًدا، لن تقترص زيارتكم عىل املناطق املعتادة، وسرتون 

أنواًعا مختلفة من النباتات من خالل التجول يف هذا املعرض النبايت.

خرجنا مرفوعي الرأس من كل االجتامعات التي نظمناها بفضل إسهامات العاملني يف قطاع السياحة

أود أن أعرب عن سعاديت الكبرية هنا، فكام كان الحال يف قمة زعامء مجموعة العرشين مؤخرًا، نجحنا يف الخروج 

مرفوعي الرأس من كافة االجتامعات التي نظمناها حتى اليوم. وغادر جميع مسافرينا بلدنا وهم يف غاية الرىض. 

كان العاملون يف قطاع السياح، أي حرضاتكم، ضامننا األكرب وأقوى داعم لنا. وكام هو الحال اليوم، رفع مستثمرونا 

الشجعان، الذين مل يتهاونوا يف مبدأ جودة الخدمة وأنجزوا أعاملهم بحب وعناية، رأس تركيا فخرًا واعتزازًا.
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بصفتي زعيام تجول يف كافة أنحاء العامل تقريبًا، أعرف وضع قطاع السياحة يف كل مكان. ومؤخرًا عدت من زيارة 
ا يف مجال  شييل والبريو واإلكوادور والسنغال. رأيت السياحة هناك، هل تعلمون ماذا قالوا يل؟ "أنتم متقدمون جدًّ
السياحة. هناك الكثري مام ميكن أن نأخذه منكم" . إًذا ينبغي علينا أن نواصل ونزيد تحركاتنا ونشاطنا بشكل أكرب، 
وأن نقيم معهم تعاونًا عىل نحو مستمر. يتوجب علينا أن ننقل إليهم الكثري من األمور، وأعتقد أن علينا بلوغ وامتالك 
القدرة واإلمكانية عىل الدخول رمبا يف استثامرات هناك. أنا عىل ثقة بأننا سننظم، بفضل جهودكم، هاتني القمتني 

التاريخيتني ومعرض إكسبو للبستنة، مبا يليق بخربة وجامل تركيا وكرم ضيافة أهلنا بإذن الله.

هناك ناحية تعد من أهم النواحي يف السياحة، فام هي؟ إنها تواصل الشعوب مع بعضها البعض. أعتقد أن تواصل 
الشعوب فيام بينها يشكل حجر األساس يف بناء السالم العاملي. قبل قليل ذكر السيد الرئيس مقولة للشاعر يونس 
إمره وهي "تعالوا لنتعارف" ، كيف سنتعارف؟ سنذهب ونعود ونجلس ونتحدث ونأكل ونسافر مًعا، هكذا نتعارف.

الحضور األعزاء،

املنطقة  تتابعون عن كثب، متر  ا. كام  للغاية حقًّ العاملي للسياحة من حيث توقيته يف فرتة حرجة  املنتدى  ينعقد 
الجغرافية الواقعة فيها بالدنا مبرحلة عصيبة تجري فيها أحداث تاريخية، قد ال تقع إال كل مئة عام. يف جنوبنا سوريا 
وسياسية  اقتصادية  أزمات  عىل  التغلب  تحاول  جميعها  اليونان،  غربنا  ويف  أوكرانيا،  شاملنا  ويف  واليمن،  والعراق 
واجتامعية. وعىل نفس املنوال، نرى تزايد األمراض االجتامعية كالعداء لألجانب يف الكثري من البلدان املتقدمة يف 

العامل، ويف مقدمتها البلدان التي تقيم فيها جاليات كبرية من مواطنينا.

تركيا أحد البلدان األوىل التي أحست بهذه األزمات، مبقتىض موقعها الجغرايف وروابطها التاريخية والثقافية والبرشية. 
ومام ال شك فيه هو أن هذه املشاكل القامئة يف مناطق األزمات ال تلقي بظاللها عىل تركيا فحسب، بل عىل العامل 
للتنظيامت  الدامية  والهجامت  والهجرة،  الالجئني  أزمة  وما  األوروبية.  والبلدان  الجوار  دول  فيه  مبا  تقريبًا  بأرسه 
اإلرهابية مثل داعش، والتمييز العنرصي املتزايد واإلسالموفوبيا والتوترات الناشبة بني الفئات املختلفة من املجتمع، 
إال بضعة انعكاسات لهذه األزمات. وتشكل هذه القضايا التي يضطر الجميع تقريبًا ملواجهتها أبرز األمثلة عىل عوملة 
األزمات مع اإلمكانيات املتاحة يف دنيا العوملة. وكام فقدت املسافات معناها يف مواجهة تقنيات التواصل والنقل، 
فقد أضاعت أيًضا وظيفتها الواقية يف حاالت األزمات. والتجارب املرة التي عشناها يف اآلونة األخرية أظهرت مرة أخرى 

هذه الحقيقة عىل نحو واضح.

تعاملت تركيا بصرب وَجلَد كبري منذ خمس سنوات مع أزمة الالجئني، لكن ماذا حدث فجأة عندما وصلت األزمة إىل 
أوروبا؟ فقدوا رباطة جأشهم، وساد جو من الذعر. وسع تنظيم داعش اإلرهايب، الذي أغرق سوريا والعراق بالدماء، 

هجامته الوحشية إىل الكثري من بلدان العامل من تونس ومرص إىل باريس وحتى الواليات املتحدة األمريكية.

لألسف يحدد البعض من البلدان الغربية أو يعلن مواقفه من التنظيامت اإلرهابية بطريقة خاطئة للغاية، من خالل 
النظر إىل خطاباتها وإيديولوجياتها. رأينا وعشنا وخربنا هذا املوقف املتناقض يف الكثري من املرات خالل مكافحتنا 
املستمرة عىل مدى سنوات طويلة للتنظيامت اإلرهابية املختلفة. مكافحتنا ملنظمة "يب كا كا"  اإلرهابية مستمرة 
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منذ 35 عاًما. لكننا مل نبِك يف أي وقت من األوقات، مل نقم الدنيا ونقعدها، قمنا مبكافحتنا للمنظمة بصرب وَجلَد فيام 
بيننا، وما زلنا نكافحها حتى اآلن. منذ سنوات طويلة يتجول زعامء املنظمة اإلرهابية، والقتلة امللطخة أيديهم بدماء 
األبرياء، واملطلوبون بنرشات حمراء، بحرية يف أوروبا، تحت ذرائع مختلفة. وبعض البلدان يف أوروبا توفر املالذ اآلمن 

منذ سنوات لقاتل أحد أبرز رجال األعامل يف بالدنا.

التنظيامت اإلرهابية تحاربنا باألسلحة التي تأخذها من الغرب

لألسف، قُوبلت مطالب تركيا املحقة بصمت كبري. واليوم أيًضا نشهد املوقف نفسه يُتخذ إزاء التنظيامت اإلرهابية 
يف سوريا والعراق مع األسف. فقيادة منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية تسرّي تنظيم "YPG /PYD"، وأنشطة التنظيم يف 
التطهري العرقي باملنطقة، وهجامته اإلرهابية، وتعاونه مع النظام القائم يف سوريا، يتم التغايض عنها، وتوفري الحامية 
والدعم له. وأي أسلحة نرى يف يد مقاتيل التنظيم؟ إنها أسلحة الغرب. عند النظر إىل األسلحة التي تصادرها قوات 

األمن يف العمليات الجارية مؤخرًا يف بالدنا نرى أنها من صنع الغرب.

وهناك من يحاول إظهار هذا التنظيم اإلرهايب عىل أنه رشيك يُعتمد عليه ضد داعش، ويتسامح مع مامرساته القمعية 
والفاشية والعنرصية يف املناطق التي يسيطر عليها عنوة. والذين صموا آذانهم عندما قلنا ألصدقائنا الغربيني "ال تعطوا 

أسلحة لهؤالء، فهم تنظيم إرهايب"  يرون النتيجة اآلن. لكن هل هناك أي تغيري؟ الجواب: ال، الوضع ما زال عىل حاله.

 ،"YPG /PYD" أود أن أؤكد هنا عىل األمر التايل من جديد؛ وضمريي مرتاح ألنني أخربتهم بذلك: يستهدف تنظيم
الذين  األكراد  املنطقة، وعىل األخص إخواننا  إليه، شعب  ينتمون  أفكاره، وكل من ال  يتبنون  بشكل أسايس من ال 
يقيمون هناك. ال يهدف هذا التنظيم أن يكون طليعة تقود إخواننا األكراد، ال بل عىل العكس هو نقمة عليهم. 
األكراد  إخواننا  ويدفع  املنطقة.  يف  القاطنني  األكراد  السكان  عدد  ُعرش  التنظيم  لهذا  الشعبية  الحاضنة  تتجاوز  ال 

السوريون املخالفون فكريًّا للتنظيم مثن معارضتهم بالتعرض للتهجري والعنف واالضطهاد.

مل مينح النظام السوري إخواننا األكراد املقيمني هناك جواز السفر وحتى الهوية كان يرفض منحها لهم. وعندما كانت 
عالقاتنا طيبة مع األسد كنت أقول له: "يعيش األكراد يف هذا البلد، أليس هؤالء مواطنيك؟ أعطهم الهوية، امنحهم 
الجنسية لهم، إال أن هذه  السفر". قلت له ذلك مراًرا وتكراًرا إىل حد أن األمور وصلت إىل مرحلة منح  جوازات 

األحداث األخرية وقعت. لكن إخواين األكراد املقيمني يف كوباين ال يعرفون هذا األمر، حتى هذه اللحظة.

موقفنا من تنظيم "PYD" هو يف نفس الوقت ما يشعر به السكان األكراد يف املنطقة. كافحنا وسنواصل مكافحتنا 
بشكل حازم جميع التنظيامت اإلرهابية حتى اليوم دون أي متييز بينها، ودون تفضيل أحدها عىل اآلخر، ومن دون 
النظر إىل إيديولوجياتها وهوياتها. ألننا نعلم جيًدا أن نريان اإلرهاب لن تبقى محتجزة ضمن حدود معينة، وأن هذه 

النريان سوف تشتد وتتحول إىل خطر يهدد العامل بأرسه.

ال ميكن ألي بلد يف العامل أن يكون آمًنا يف الحارض أو املستقبل، يف هذا الوسط، الذي استرشى فيه العنف إىل هذا 
الحد، ومتكنت فيه التنظيامت اإلرهابية من كسب املؤيدين واملتعاطفني بهذا القدر. وبينام يقف العامل متفرًجا إزاء 
مقتل املئات من األبرياء يوميًّا، وبينام يسعى البعض بدناءة إىل تأديب الناس، وبينام يقاوم األطفال للبقاء عىل قيد 

الحياة بتناول األعشاب وحتى لحاء الشجر، ال ميكن ألحد أن ينعم بنوم هانئ يف رسيره.
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علينا أال ننىس أن أمننا مير قبل كل يشء عرب أمن سوريا والعراق وشامل أفريقيا وأفغانستان والبلقان والقوقاز والبحر األسود. 
وينبغي عىل جميع البلدان أن تصغي لنداء الضمري أواًل، وأن تتخذ موقًفا مبدئيًّا ومتزنًا وواضًحا يف مواجهة اإلرهاب.

حطمنا أرقاًما قياسية يف مجال السياحة يف السنوات الثالثة عرشة األخرية

الضيوف األكارم،

عىل الرغم من حلقة النار املحيطة بأطراف تركيا، واألزمات القامئة يف العامل، فإنها واصلت طريقها عىل نحو مستقر 
وبخطوات واثقة. وكانت الثالثة عرش عاما األخرية فرتة حطمت فيها بالدنا أرقاًما قياسية يف قطاع السياحة، كام هو الحال 
بالنسبة لجميع املجاالت. تحقق يف عهدنا وللمرة األوىل تعريف السياحة القائل "الصناعة الخالية من مداخن املصانع" ، 

الذي كان يستخدم عىل نطاق واسع يف وقت ما، وأصبحت السياحة اليوم واحًدا من القطاعات الرتكية القائدة.

كم كان عدد السياح األجانب، الذين زاروا تركيا عام 2002، هل تعلمون؟ 13 مليونًا. ارتفع العدد املذكور  إىل 36 
مليونًا و244 ألف سائح مع نهاية عام 2015. كانت عائدات السياحة عام 2002 عندما استلمنا مقاليد السلطة 8٫5 
مليار دوالر، رفعناها عام 2014 إىل 34٫3 مليار دوالر. أما عام 2015 فقد سجلت عائدات السياحة 31٫4 مليار دوالر . 
وعىل الرغم من األزمات اإلقليمية والتهديدات األمنية املختلفة حافظنا عىل هذا اإلنجاز أعوام 2012 و2013 و2014.

ال يقترص الرثاء السياحي يف تركيا عىل الشواطئ الرملية عىل سواحل البحر املتوسط وبحر إيجه، أو عىل إسطنبول 
فحسب، فاألناضول برمتها هي متحف مفتوح، نحن منتلك هذا الرثاء. كل حجر يف محافظاتنا اإلحدى والثامنني، وكل 
أثر مسترت يف قرانا ومدننا هو شاهد يعكس تاريخ اإلنسانية املوغلة يف القدم يف هذه الرقعة الجغرافية، التي امتزجت 
للعالج. وحاليًّا تحقق  السياح اآلن  يأيت  السابق،  الصحية، مل تكن موجودة يف  السياحة  لدينا اآلن  الحضارات.  فيها 
السياحة الثقافية والسياحة الدينية والرياضات الطبيعية وسياحة الغولف قفزات نوعية. وإىل جانب هذا كله، هناك 

السياحة التعليمية. منتلك إمكانيات يف الكثري من املجاالت قادرة عىل جذب اهتامم العامل بأرسه.

أعتقد أن من الواجب دراسة هذا الخط البياين الناجح خالل األعوام املاضية يف بالدنا وتحليله بشكل جيد. خالل زيارة 
أجريتها وسط األسبوع علمت أن أصدقاءنا هناك يتابعون هذا النجاح يف تركيا عن كثب، ورأيت منهم رغبة إجراء 
محادثات معكم. مل تتحقق هذه اإلنجازات يف قطاع السياحة من تلقاء نفسها بالطبع، وإمنا تقف خلفها عوامل الثورة 

الصامتة، التي حققتها تركيا، والتي كان لها يف كل مجال قصة نجاح.

تحقق هذا اإلنجاز بفضل الطرق املزدوجة التي مددناها عىل طول عرشات اآلالف من الكيلومرتات، وخطوط القطارات 
الرسيعة و55 مطارًا منترشا يف كل مناطق بالدنا، ورشكة الخطوط الجوية الرتكية، التي أصبحت عالمة تجارية عاملية. 
عندما تسلمنا مقاليد الحكم كان هناك 26 مطارًا، أصبحت اآلن 55. فانظروا من أين بدأت وإىل أين وصلت هذه النقلة؟.

حققنا إنجاًزا يف مجال السياحة دون االكرتاث بسيناريوهات األزمة ومروجي اإلشاعات املغرضة

أثناء رئاستي للوزراء كنت أتناول قضيتني بشكل مستمر، ويف الحقيقة كنت أتناولهام مذ كنت أتوىل رئاسة بلدية 
إسطنبول الكربى، وهام "الطريق حضارة، واملاء حضارة" . إذا مل تكن متلك الطرق فال ميكنك القول "أنا متحرض" . مباذا 

ميكنك أن تصبح متحرًضا؟ إذا امتلكت طريًقا تصبح متحرًضا.
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أما القضية الثانية، فهي إذا كنت ال متلك املاء فال ميكنك أن تكون متحرًضا. هل نكون متحرضين عندما نكون قذرين 

وصدئني؟ نحن من أحرض املاء إىل إسطنبول املحرومة منه، ولن تعاين املدينة من أزمة مياه حتى عام 2040. حاليًّا ال 

يوجد أزمة مياه يف إسطنبول، انتهت. عممنا ذلك عىل البالد بأرسها يف الوقت الحايل، ويجري اآلن بناء وتطوير تركيا 

ال تعاين من أزمة مياه.

هل ميكنكم الحديث عن الحضارة يف بلد يعاين من تلوث الهواء؟ بالطبع ال. متكنا من حل مشكلة تلوث الهواء إىل 

حد كبري يف عموم تركيا. تذكروا تلك األيام التي كان الناس يتجولون فيها بإسطنبول وهم يضعون قناًعا واقيًا، مل يعد 

هناك مثل هذه املشاهد، من عاش تلك األيام يعرف حقيقة األمر.

باألزمات  االكرتاث  دون  مستقر،  بشكل  منوه  واصل  الذي  اقتصادنا  بفضل  السياحة  يف  اإلنجاز  هذا  حققنا  نعم، 

املوازية،  الخيانة  وعصابات  االنقالبية،  املحاوالت  من  الرغم  وعىل  املغرضة.  الشائعات  ومروجي  وسيناريوهاتها 

دميقراطيتنا  تعزيز  يف  إرادتنا  إظهار  من  متكنا  ألننا  األيام  هذه  إىل  وصلنا  "غيزي"   منتزه  كأحداث  والتحريضات 

وسياستنا املدنية.

الغرسات واألشجار املزروعة يف عموم تركيا حاليًّا؟ بلغت 3  البالد، هل تعلمون مقدار  نحن من نرشنا الخرضة يف 

مليارات. ألن الشجرة هي أهم رمز للحضارة. واألهم من ذلك هو أن هذا اإلنجاز هو نتاج ثقة شعبنا بنفسه أواًل، 

واالعتبار املتنامي لرتكيا عىل الصعيد الدويل ثانيًا.

كلام متكنت تركيا من تحطيم األغالل العالقة يف قدميها حققت قفزات نوعية عىل كافة الصعد، وسطرت تاريًخا 

مرشفًا من خالل تغيري حظها العاثر. وكام تظهر األرقام فإن قطاع السياحة الرتيك هو واحد من الرموز األقوى واألكرث 

ربًحا يف آن مًعا، لهذه القفزات.

واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  فيه  تكسب  عهًدا  أصبح  فقد  السابق،  يف  الحال  عليه  كان  كام  الفرتة  ليست هذه 

الحجم، واملستثمرون الشباب وصغار الحرفيني واملستثمرون الدوليون، أي أن الجميع يكسب، وليس نخبة محددة أو 

مجموعات رأسامل معينة فحسب. كسب يف هذه العملية كل فرد من مواطنينا الـ 79 مليون يف محافظاتنا اإلحدى 

والثامنني كلها. وسنواصل بإذن الله يف املستقبل وبالطريقة نفسها تنمية بالدنا وتقويتها وتقاسم القيمة الناتجة سوية.

إمكاناتنا السياحية قادرة عىل تجاوز األرقام املوجودة بنسبة أكرب

وبالطبع، كام هو الحال بالنسبة لجميع املجاالت، ال ميكنني القول إن املرحلة التي وصلنا إليها يف قطاع السياحة، 

كافية بالنسبة لنا، ولهذا فإننا سنواصل اإلقدام عىل خطوات جديدة. وإمكانيات تركيا السياحية قادرة عىل تجاوز 

األرقام املوجودة بنسبة أكرب، وأقولها برصاحة ووضوح: لدينا الكثري من اإلمكانيات التي تتمتع بالصبغة التاريخية 

وجامل الطبيعة، إىل جانب إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمري. وينبغي علينا أن نستخدم هذه اإلمكانيات.

هناك طلبات واردة من وكالة دعم االستثامر من أجل إسطنبول. فامذا يف هذه الطلبات؟ يقولون "خصصوا لنا أرًضا 

من أجل بناء فندق" . من يقول ذلك؟ إنه رأس املال األجنبي. ونحن ال نستطيع القول لرأس املال األجنبي "تفضل 



343

ميكنك بناء فندق هنا" . ألن إسطنبول متتلك إمكانية التحول إىل مركز للمؤمترات. قبل عرشة أو خمسة عرش عاًما مل 
يكن هناك حتى صالة تتسع لثالثة آالف شخص يف إسطنبول، لكن كل ذلك متوفر اآلن ولله الحمد يف املدينة.

وبطبيعة الحال، عيل أن أؤكد هنا بوجه خاص عىل أمر هام، وهو رضورة تقديم كل ما تتمتع به مدن وان وبيتليس 
الحديث عن جيزرة وسيلويب وسور  العامل. ملاذا يجب أن يكون  وأماسيا وبوروم وديار بكر وأغري، من جامل إىل 
مقرتنًا بالخنادق والحواجز والشوارع التي حولتها منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية إىل خراب؟ ملاذا يفرتض أن تكون ديار 
بكر، مدينة العلم واملعرفة والصحابة، يف واجهة األحداث جراء مساجدها املحرتقة، ومدارسها املدمرة، والهجامت 
الغادرة، التي تستهدف تراثها املعنوي؟ ملاذا ال تكون مدننا يف املنطقة مثل نظرياتها أنطاليا وإزمري وموغال، التي يأيت 
إليها الزوار من كل أنحاء العامل، ويستمتعون بجاملها. هكاري عىل سبيل املثال، ميكنها أن تتحول إىل مدينة يف غاية 
التميز من الناحية السياحية فحسب، من خالل جبالها وغطائها النبايت وجداولها وحتى بسطها، ناهيكم عن جميع 
إمكانياتها األخرى. اإلرهاب، ومنظمة "يب كا كا"  اإلرهابية امللطخة يداها بالدماء، هام أكرب عائق أمام ذلك. وينبغي 
علينا أن نطرح السؤال التايل، "ملاذا يا ترى ال يتوجه املستثمر إىل تلك املحافظات؟" . ملاذا ال يسعى إىل االستثامر يف 
املنطقة؟ ألنه يتساءل بقلق "إذا قمت باستثامرات هناك هل تتعرض استثامرايت لإلحراق أو التدمري؟" ، ناهيك طبًعا 

عن خشيته عىل حياته.

قبل سبعة أشهر كان الناس يسافرون من إسطنبول إىل مدينة "وان" من أجل تناول وجبة فطور. وكان إخواننا من 
أصحاب املحالت التجارية يف سور، قبل عام واحد فقط،  يستقبلون الزوار والزبائن الوافدين من كافة مدن بالدنا. 

وحتى األمس فقط كانت جيزرة مدينة تضج بالحركة والحيوية.

سننشئ بإذن الله مدنًا جديدة برسعة من خالل التخطيط واملشاريع التي تم إعدادها، عقب انتهاء هذه العمليات 
األمنية. وسوف يأيت مواطنونا، الذين يقال إنهم هربوا من هناك اآلن، ويقيمون يف هذه املناطق الجديدة، التي يتم 

إنشاؤها.

لقد دفن إخواننا األكراد بالذات العقلية القمعية الفاشية أحادية الطابع، التي تحاول منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية 
توطيدها يف املنطقة. ستعود مدن املنطقة لتنهض من جديد عندما يتم االنتهاء من تهديدات منظمة "يب كا كا"  
اإلرهابية متاًما. نحن نعلم أن تركيا الراسخ استقرارها وأمنها وسالمتها واألخّوة بني أفراد شعبها، ستحقق مكاسب 
عىل كافة الصعد املادية واملعنوية، كام مل تحققها عىل مر تاريخها. وبطبيعة الحال هناك آخرون يعلمون ذلك أيًضا، 
ولهذا يضعون الكثري من العراقيل والعقبات يف طريقنا. لكننا سننجح، وسنحقق أهدفنا لعام 2023 رغم أنفهم، ال 

تقلقوا أبًدا.

اإلخوة األكارم،

تعلم التنظيامت نفسها، من قبيل "يب كا كا"  و"PYD" و"YPG" و"داعش"، جيًدا أنها لن تتمكن من الوصول إىل 
مبتغاها، وتحقيق أي نجاح من خالل هجامتها الدامية. فنحن نواصل وسنواصل مكافحتها يًدا بيد بفضل الجيش 

والرشطة وحراس القرى يف بالدنا.
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هدف هذه التنظيامت هو نرش الخوف والعداء بني الناس من خالل تشكيل جو من الرتهيب والعنف، وإخضاع 
أهايل املنطقة للجوع والبطالة والفقر، أي لظلم التنظيامت نفسها، عرب تخويف املستثمرين من القدوم إىل املنطقة. 
وبينام تقف هذه الحقيقة ساطعة، لدينا إعالم ال يبدي التعاطف وال يتعامل بانتباه مع ضحايا الهجامت اإلرهابية يف 
بالده نفسها، كام أبداهام إزاء هجامت باريس. ال يهمهم أبًدا إن كانت الخسائر لحقت بأصحاب املحالت التجارية 
العريضة وخطاباتهم يحاولون  والعاملني يف قطاع السياحة واملستفيدين منه. وهم من خالل أقالمهم، وعناوينهم 
خداع الناس بأن العمل تحت خدمة املنظمة اإلرهابية ووصفها باملعارضة. كل ما فعلناه حتى اليوم أنجزناه رغم 
أنف من يقومون بأنشطة الجيش الخامس، رغم أنف من نبذوا هويتهم القومية هؤالء. لن نسمح أبًدا للتنظيامت 

اإلرهابية والعاملني يف خدمتها بأن مينعونا من تحقيق أهدافنا، وتشغيل اإلمكانيات التي متتلكها بالدنا.

نحن نؤمن بأنه إذا أُغلق أحد األبواب فإن أبوابًا أخرى سوف تُفتح بإذن الله. سنطور قطاع السياحة يف تركيا بالعمل 
سوية وبتعاوننا مع بعضنا البعض، وسنفتح أمامه آفاقًا ومجاالت جديدة إن شاء الله.

اإلخوة األعزاء، األصدقاء الكرام،

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أمتنى مرة أخرى أن يحمل منتدى السياحة العاملي الخري 
لبالدنا وملنطقتنا ولقطاع السياحة لدينا بكل مكوناته.

لن أشبه املنتدى بأنه "دافوس السياحة" ، لكنني أهنئ جميع من بذلوا الجهد يف تنظيم هذه الفعالية، املرشحة ألن 
تكون مركز السياحة العاملية. وأتقدم بالشكر إىل جميع ضيوفنا الذين قدموا من بلدانهم وأثروا هذا االجتامع الهام 

بفضل أفكارهم وعروضهم وانتقاداتهم وإسهاماتهم.

شكرا لكم ويف أمان الله.
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منتدى العمل لساحل العاج- تركيا / أبيدجان - ساحل العاج، يف 29 فرباير/ شباط 2016

منتلك بنية تحتية صلبة قادرة عىل تأسيس عالقات قوية، 

فتعالوا نكسب مًعا

السيد رئيس الجمهورية، حرضات السادة املسؤولني يف ساحل العاج، السادة رجال األعامل، أحييكم بتحية ملؤها 
الثقافية  والعاصمة  العاج،  ساحل  جمهورية  يف  الجميلة  املدينة  أبيدجان،  لزياريت  ا  جدًّ سعيد  أنا  والتقدير.  املحبة 
واالقتصادية لغرب أفريقيا. وبصفتي رئيس الجمهورية الرتكية األول الذي يزور ساحل العاج، أتقدم بشكري العميق 

لحكومة وشعب ساحل العاج عىل كرم ضيافتهام تجاه وفد بالدنا.

أعلم أن كلمة "أكوابا" ، التي استقبلت وفدنا يف كل مناسبة وتعني "أهال وسهاًل بكم" ، هي إشارة عىل كرم الضيافة 
التقليدي لساحل العاج. ويف الحقيقة، فقد ملست، خالل فرتة وجودي القصرية هنا، الكثري من التشابه بني بلدينا. عىل 
سبيل املثال، تشبه بحرية أبيدجان مضيق إسطنبول. كام أن شعب ساحل العاج يشبه الشعب الرتيك بفتح ذراعيه 
أمام القادمني إىل بالده من أجل حياة أفضل وأكرث أمًنا. وحقيقًة فإن ثقافة األخّوة والعيش املشرتك يف بالدكم، التي 

يشكل املهاجرون 30 %من سكانها وتستضيف الكثري من املعتقدات، عىل مستوى يقتيض أن تكون منوذًجا يُحتذى.
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يقول بواين، رحمة الله عليه، أول رئيس جمهورية لساحل العاج عقب االستقالل، إن "الحوار سالح األقوياء وليس 

الضعفاء" . وأشعر بالسعادة لدى رؤيتي هذا املبدأ متبعا بعزم يف ساحل العاج، سواء عىل الصعيد الداخيل، أو 

عىل صعيد القضايا اإلقليمية والدولية.

الضيوف األكارم، السادة رجال األعامل،

أنا عىل ثقة أن منتدى العمل هذا سيعزز بشكل أكرب العالقات التجارية واالقتصادية التي تتطور بني بلدينا. سوف 

أتابع شخصيًّا، خالل الفرتة املقبلة، زيادة حجم التجارة واستثامراتنا، التي ستتوجه إىل ساحل العاج. أريد أن أرى عىل 

وجه الرسعة انعكاس الجو اإليجايب، الذي ملسته هنا، عىل األرقام.

كام هو معلوم، ال ميكن للتجارة واالقتصاد أن ينموا ويطلقا جذورهام يف األرض إال يف املناطق التي تنعم بالسالم 

واألمان. وخري دليل عىل ذلك النمو االقتصادي الذي حققته ساحل العاج يف األعوام املاضية، والبالغ حوايل مثانية يف 

املئة. وإنه لتطور مثري لإلعجاب أن تكون ساحل العاج، بهذه النسبة، يف مصاف البلدان العرش األرسع منوًّا يف العامل. 

وأهنئ حكومة ساحل العاج ورجال أعاملها مًعا عىل هذا النجاح.

ال تعني التجارة تبادل البضائع واألموال بني البلدان وحسب، لكنها يف الوقت ذاته تتيح الفرصة أيًضا لتعارف شعوب 

البلدان املختلفة عىل بعضهم البعض. خالل تجويل يف هذه املدينة الجميلة، رأيت مشاريع البنية التحتية الرائعة، 

التي تقدمون حرضاتكم أكرب اإلسهامات يف معظمها، إضافة إىل جامل الطبيعة والتنوع الثقايف. تقف تركيا، وستواصل 

وقوفها إىل جانب ساحل العاج يف حملتها هذه من أجل التنمية. سيكون الدعم الرتيك يف جميع املجاالت، سواء يف 

مجال تبادل الخربات أو مشاريع البنية التحتية أو دعم التنمية، وراء شعب ساحل العاج ودولتها.

ومن أهم الجسور الرابطة بني شعبي البلدين رشكة الخطوط الجوية الرتكية، التي تصل ما بني إسطنبول وأبيدجان. 

ونحن نرغب مبجيء أصدقائنا من ساحل العاج لزيارة تركيا، ورؤيتهم للنواحي املشرتكة بينهم وبني الشعب الرتيك. 

ويف الوقت ذاته، نريد أن يأيت املزيد من مواطنينا لزيارة هذا البلد الجميل. ولهذا ميكننا التفكري برفع عدد رحالت 

الخطوط الجوية إىل سبعة يف األسبوع، إذا اقتىض األمر.

نهدف إىل رفع حجم التجارة البينية إىل مليار دوالر

السادة الحضور،

أشعر بالسعادة لرؤيتي زيادة حجم التجارة بني البلدين تتواصل بال انقطاع تقريبًا، خالل األعوام العرشة األخرية، عىل 

الرغم من األزمة العاملية. ففي العام املايض فقط ارتفع إجاميل التجارة بيننا بنسبة 17٫5 %، ليبلغ 390 مليون دوالر. 

وساحل العاج هي سادس أكرب رشيك تجاري لرتكيا بني دول جنوب الصحراء األفريقية. وسعدت لدى معرفتي أن 

هناك زيادة ملموسة، يف اآلونة األخرية، يف عدد رجال األعامل الذين راجعوا سفارتنا بخصوص تقديم طلبات تجارة 

واستثامر من كال البلدين.
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ويف الحقيقة، كنا قد اتفقنا أنا وفخامة رئيس الجمهورية، الحسن واتارا، خالل زيارته تركيا، عىل رفع حجم التجارة 
البينية إىل مليار دوالر، عىل املدى املتوسط. وأكدنا عىل الهدف نفسه مبناسبة زياريت هذه. وأنا عىل ثقة أنكم أيًضا 

متلكون القدرة عىل رفع هذا الهدف إىل مستويات أعىل. واإلمكانيات بني البلدين تتيح بسهولة الفرصة لذلك.

ا بالنسبة للرشكات الرتكية ميكنها من  تعترب ساحل العاج، برثواتها الخفية والظاهرة وتوفر الكادر املؤهل فيها، مركزًا هامًّ
االنفتاح عىل منطقة غرب أفريقيا، من خالل ميناءي أبيدجان وسان بيدرو . أريد دعوة رجال أعاملنا مرة أخرى، يف 

حضوركم، إىل االستفادة من هذه اإلمكانيات والقيام باستثامرات يف هذا البلد الجميل، وافتتاح فروع لرشكاتهم فيه.

أعلم أن حجم االستثامرات، التي أقامتها الرشكات الرتكية يف ساحل العاج، بلغ 100 مليون دوالر.  وبينام توفر املصانع 
املبنية يف ساحل العاج فرص العمل ودعم البنية التحتية لشعب البالد، فهي تساعد يف الوقت ذاته عىل تعزيز أوارص 
الذين يقيمون استثامرات هنا من جهة،  القدرة واإلمكانية لدعم رجال أعاملها  البلدين. متتلك تركيا  الصداقة بني 

وتشجيع أصدقائنا من ساحل العاج إىل جانب جميع املستثمرين الراغبني باالستثامر يف بالدنا، من جهة أخرى.

وبينام يؤثر جو األزمة العاملية بشكل سلبي عىل االقتصاد يف العامل، مبا يف ذلك البلدان املتقدمة، أبدت تركيا العام 
ا اقتصاديًّا بنسبة أربعة يف املئة. وزادت االستثامرات الدولية القادمة إىل بالدنا العام  املايض متيزًا من خالل تحقيقها منوًّ
املايض بنسبة الثلث مقارنة مع العام الذي سبقه، وتجاوزت 16٫5  مليار دوالر. تركيا بلد يبلغ دخله القومي 800 
مليار دوالر، وحجم صادرته 144 مليار دوالر رغم الرتاجع العائد لبعض الظروف، وتستضيف تركيا 35٫5 مليون سائح 

سنويًّا، أما نسبة التضخم فيها فهي دون 10 %، والبطالة حوايل 10 %.

مجموعة  أعامل  يف  فّعاالًّ  دورًّا  ونلعب  الزمان.  من  قرن  نصف  تجاوزت  األورويب  االتحاد  مع  وثيقة  عالقات  لدينا 
العرشين، التي شاركنا يف تأسيسها وتسلمنا رئاستها الدورية العام املايض. نبذل جهوًدا من أجل تطوير عالقاتنا مع 
جميع املنظامت اإلقليمية الهامة. ومن املمكن الوصول إىل مليار من البرش وجزء هام من االقتصاد العاملي عرب رحلة 

بالطائرة من إسطنبول ال تتجاوز بضع ساعات.

يوفر لنا الرتاث الحضاري والخربة التاريخية، اللذان منتلكهام، بنية تحتية صلبة من أجل إنشاء عالقات قوية. لدينا 
إقامة  أجل  نبذل جهدنا من  واليوم،  أفريقيا.  العثامنية، مع شامل ورشق  الدولة  منذ عهد  وثيقة،  تاريخية  روابط 

عالقات قوية تساعد عىل تحقيق هدفنا يف التأسيس ملستقبل جديد ومشرتك مع القارة األفريقية بأكملها.

صحيح أن لدينا ثقافة دولة عريقة، لكن ال يوجد أبًدا يف تاريخنا وصمة استعامر لآلخرين. واليوم أيًضا، تكمن نيتنا 
باالستفادة من إمكانياتنا وطاقاتنا الكامنة مع إخوتنا هنا، وراء اهتاممنا بأفريقيا. ونحن نعترب بلدان القارة رشكاء 
سنطور عالقاتنا معهم عىل أرضية من املساواة واملحبة واالحرتام واملودة املتبادلة، ونقول لهم "تعالوا لرنبح مًعا" . وأنا 

عىل ثقة أن ندايئ هذا سيجد استجابة هنا يف اجتامع منتدى عمل ساحل العاج-تركيا.

علمت أن الضيف يطلب "الطريق"  من صاحب الضيافة عند مغادرته، وفًقا لثقافة ساحل العاج، ويف املقابل يقول 
صاحب املنزل "أعطيك نصف الطريق" ، التي تعني "أنت عىل الرحب والسعة يف أي وقت" . واآلن، أطلب منكم 

الطريق، لكنني أعلم أيًضا أنكم ستعطوين نصف الطريق فقط.

أبارك لكل من كان له جهد يف تنظيم منتدى العمل هذا، وأشكركم عىل مشاركتكم، وأحييكم تحية ملؤها املحبة 
والتقدير. يف أمان الله.
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مؤمتر املستثمرين األتراك يف العامل –إسطنبول، يف 26 مارس/ آذار 2016

القناصل يحرضون إىل املحكمة، من أنتم وماذا تفعلون هنا؟

رجال أعاملنا األكارم القادمون من كافة أنحاء العامل، الضيوف األعزاء، السيدات والسادة، أحييكم تحية ملؤها املشاعر 
العميقة، واملحبة والتقدير، وأرحب بكم يف وطنكم األم تركيا. أهاًل وسهاًل بكم يف درة بالدنا إسطنبول.

أدعو الله أن يتكلل مؤمتر املستثمرين األتراك يف العامل بالنجاح، وأن يحمل اجتامعنا هذا الخري لكم ولبالدنا وشعبنا.

وأهنئ رئيس مجلس العالقات االقتصادية الخارجية ورئيس املجلس العاملي للعمل الرتيك، اللذين أرشفا عىل تنظيم 
هذا امللتقى الجميل.

سبقت يل املشاركة، عندما كنت رئيًسا للوزراء يف مؤمتر املستثمرين األتراك يف العامل، الذي انعقد سابًقا عام 2011، 
واليوم أشارك للمرة الثانية فيه بصفتي رئيًسا للجمهورية. انعقد املؤمتر األول مبشاركة رجال أعامل قدموا من 72 بلًدا، 
وشهد املؤمتر الثاين ارتفاع العدد إىل 90 بحمد الله. أما اليوم فنحن نجتمع مع إخواننا من رجال األعامل القادمني 

من 95 بلًدا.
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كام قال رئيس مجلس العالقات االقتصادية الخارجية قبل قليل، تحتل تركيا املرتبة العارشة يف العامل بني أكرث البلدان 

التي يعيش مواطنوها يف الخارج، بجالية يصل تعداد أفرادها إىل 6 ماليني. ومع االتفاقية املوقعة مع غينيا أثناء زيارتنا 

لها يف األسابيع املاضية نكون قد أسسنا مجلس العمل رقم 131. ينرش رجال أعاملنا سواء يف تركيا أو يف البلدان التي 

يقيمون فيها قوة وطاقة كامنة كبريتني فعاًل إىل العامل. كان هذا النوع من األقوال واآلراء يُستقبل يف السابق بتوجس، 

وكان هناك محاوالت للتغطية عليها، عىل الرغم من أن االنتشار يف العامل ليس له أي جانب سيئ. ولو أن الناس مل 

يتحركوا أبًدا من مناطق إقامتهم، ولو أنهم واصلوا العيش يف املكان نفسه دامئًا ملا ظهرت الحضارات. ويرد يف كتابنا 

املنزّل، القرآن الكريم، أن الناس ُخلقوا من ذكر وأنثى، وُجعلوا شعوبًا وقبائل ليتعارفوا. إًذا نحن كبرش منتلك الحق 

يف الذهاب إىل أي مكان يف العامل والعيش يف أي مكان، دون أن ننىس واجباتنا األصلية.

ا بني أصول البرش  تظهر الدراسات الوراثية، التي تطورت بشكل كبري يف األعوام األخرية، أن هناك فوارق كبرية جدًّ

الذين يعيشون يف القارات املختلفة والبلدان املتعددة. فمن املمكن أن يكون البعض ممن يعيشون يف أوروبا من 

أصول آسيوية أو قوقازية، كام ميكن أن تكون أصول بعض املقيمني يف أمريكا أفريقية أو رشق أوسطية. وال داعي 

للذهاب بعيًدا، فاألمر نفسه ينطبق عىل بالدنا، وعىل األخص يف منطقة األناضول. إذ يقول الشاعر:

 هذا البلد الذي امتد كالخيول الجارية من آسيا البعيدة 

حتى وصل إىل البحر املتوسط كرأس الفرس، هو لنا  

كانت هذه األرض مهًدا للكثري من الحضارات منذ آالف األعوام، وما من شك يف أن تراثًا إنسانيًّا بقي من كل واحدة 

منها. وحولت األحداث، التي شهدها القرنان املاضيان عىل وجه الخصوص، األناضول إىل مالذ أخري ووطن نهايئ من 

أجل القادمني من كل أنحاء الدولة العثامنية واألرايض الرتكية. ومن أهم األسباب، التي دعت الناس يف كل زمان إىل 

االنتشار يف األرض، االقتصاد والتجارة والرغبة بعيش أفضل والبحث عن الرزق. ونرى أن هناك شوقا ال ينفد يف مجال 

التوجه إىل أماكن أكرث خصوبة وإمثاًرا وبركة. واليوم أيًضا، ينترش ماليني البرش يف العامل للهدف نفسه، سواء من بالدنا، 

أو من املجتمعات األخرى.

نستضيف يف بالدنا ثالثة ماليني من غري مواطنينا. يتكون القسم األعظم من هؤالء من إخواننا الذين فروا من األزمتني 

مبئات  أعدداهم  نقدر  أن  رمبا ميكننا  األشخاص،  الكثري من  أيًضا  ولكن هناك  وأصبحوا الجئني.  والعراق،  يف سوريا 

اآلالف، مقيمون يف بالدنا من أجل التجارة أو العمل أو تأسيس مستقبل أفضل ألنفسهم. ويف املقابل، هناك املاليني 

من مواطنينا يقيمون لنفس الهدف يف أوروبا وجميع أنحاء العامل. أصبح جزء من مواطنينا املقيمني يف الخارج رجال 

أعامل، مع مرور الوقت. وعالوة عىل ذلك، ارتفع عدد مستثمرينا، الذين سافروا إىل الخارج من أجل تأسيس األعامل 

ا وعىل األخص يف األعوام الثالثة عرش األخرية. أو االستثامر أو القيام باألنشطة التجارية إىل مستويات عالية جدًّ



352

رجال أعاملنا الساعون للكسب يف كل أنحاء العامل "مجاهدون معارصون"

نرى بسعادة يف كل بلد نزوره اليوم وجود إخواننا الصناعيني وأصحاب املحالت والعاملني كمحرتفني، وهم يحققون 
املعارصين"  من  "املجاهدين  توصيف  البعض  استخدم  أيام،  قبل عدة  الكبرية.  إىل جانب رشكاتنا  إنجازات هامة، 
أجل العاملني يف وكالة التعاون والتنسيق الرتكية "تيكا" . أعتقد أنكم أنتم أيًضا تستحقون الصفة نفسها. نعم، كل 
واحد من رجال أعاملنا أو إخواننا أصحاب املهن الذين يعملون ويسعون وراء عملهم وكسبهم وخبزهم يف كل أنحاء 
األرض، هو مجاهد معارص. ألنكم أنتم بأنفسكم وبعملكم متثلون تركيا بتاريخها وثقافتها وقيمها، فضاًل عن متثيلكم 
شعبنا الكريم. ينبغي عليكم أال تنسوا أبًدا أنكم سفراء وممثلون لبالدنا وشعبنا يف قيامكم وقعودكم وطراز حياتكم 
وطريقة عملكم. وأنا عىل ثقة أنكم متثلون بالدنا وشعبنا عىل أفضل وجه، ولهذا أتقدم لكم بشكري، باألصالة عن 

نفيس، وبالنيابة عن شعبي.

اإلخوة األعزاء،

قبل قليل، استخدمت مصطلح الشتات من أجل توصيف مواطنينا املقيمني يف الخارج واألشخاص الذين تعود أصولهم 
إىل بالدنا. يف الحقيقة هو توصيف ومصطلح يثري لدي شعورا بالربود والنقص، وأنا ال أحبه كثريًا. ألن هذا املصطلح 
يف الحقيقة مصدره التشتت واالنسالخ عن األصل. انفصال املرء عن بالده، عن شعبه، وعن قيمه. بيد أننا شعب ال 
ينىس أصوله وماضيه وتاريخه وقيمه، ويعيش دامئًا معه، أينام أقام وسكن. مىض ألف عام عىل مجيء أجدادنا من 
آسيا الوسطى، أي عىل انفصالهم عنها وفق ما يقتضيه مصطلح الشتات. لكننا حتى اآلن نعترب آسيا الوسطى موطن 
األجداد، ونذهب إليها يف كل فرصة للقاء إخواننا هناك. وعىل نفس املنوال، مل نقطع روابطنا القلبية ولن نقطعها مع 
إخواننا، الذين نتقاسم معهم القيم ذاتها يف رقعة جغرافية واسعة، حتى وإن كنا مل نعش جنبًا إىل جنب أبًدا، وحتى 
لو انفصلنا عنهم منذ فرتة طويلة. بالنسبة لنا ال يتمتع الكسب أو الحياة املهنية أو املرتبة، باملغزى واألهمية إال حني 

يقرتن بقيمنا األصيلة.

أعتقد أن كل واحد من مواطنينا املقيمني يف 167 بلدا من بلدان العامل، والذين يقطنون بكرثة يف 19 بلًدا منها، يتعامل 
مع القضية وفًقا لهذا الفهم. وكام أن ماضينا مل يشهد وصمة استعامر اآلخرين، فإننا كشعب ال منلك طبيعة قادرة 
عىل تقبل استعامر اآلخرين لنا. نشعر بالحزن الشديد حقيقة عندما نصادف مجتمعات يف مناطق مختلفة يف العامل، 
مع األسف ال تشعر باالنزعاج لكونها ترزخ تحت االستعامر، بل عىل العكس متاًما تبّنت هذا الوضع. وفوق ذلك، 
هي مجتمعات كانت يف املايض متتلك حضارات مرشقة وشديدة الغنى. ولو أن هذه املجتمعات متكنت من املحافظة 
عىل حرياتها، واستطاعت استخدام الرثوات التي متتلكها لرمبا كانت اآلن يف مكانة متقدمة أكرث بكثري مام هي عليه 
حاليًّا. لهذا لن نتخىل أبًدا عام نتحىل به من صفات، وعن قيمنا القومية واملعنوية، أينام أقمنا، وحيثام عملنا، ومهام 
كان التأهيل الذي حصلنا عليه. أعلم أنكم مل تنسوا يف أي وقت من األوقات فخر ومسؤولية االنتامء لهذا البلد وهذه 
األمة، حتى ولو كنتم شخًصا واحًدا يف املناطق التي تعيشون فيها، أو لو كنتم تنتمون ملجتمع مكون من مئات أو 
آالف، أو حتى ماليني األشخاص كام هو الحال يف أملانيا. وأنا عىل ثقة بأن كل واحد منكم يترصف كام لو أنه "رمز 

لإلقدام" ، عىل حد تعبري رئيس مجلس العالقات الخارجية االقتصادية.
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أُقيمت استثامرات بقيمة 352 مليار لرية يف بالدنا عام 2014

اإلخوة األعزاء،

ميكنني أن أتوقع مدى صعوبة العمل يف الخارج، والثبات وتحقيق النجاح وجعل اآلخرين يتقبلونكم. وال شك يف أن 
أكرب داعم لكم يف هذا الخصوص هو تركيا، باالعتبار الذي تتمتع به وإنجازاتها عىل الصعيد الدويل. وفرتة الثالثة عرش 
عاًما املاضية هي من هذه الناحية، قصة نجاح بامتياز. كام تفضل السيد الوزير قبل قليل، أجد من املفيد أن أكرر 
مجدًدا أن تركيا حطمت رقاًم قياسيًّا يف تاريخ الجمهورية، يف الفرتة ما بني عامي 2003 و2014، من خالل تحقيق 
معدل سنوي للنمو االقتصادي بلغ 4٫8 %. ونجحنا يف تحقيق منو بنسبة 4 % يف األرباع الثالث األوىل من العام املايض، 
الحايل سيكون  للعام  االقتصادي  النمو  إرهابية. ويتضح أن معدل  انتخابني، ووقوع عمليات  الرغم من إجراء  عىل 
عىل هذا املستوى. تحتل تركيا املرتبة الثانية بني أرسع البلدان منوًّا يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. كانت 
االستثامرات يف بالدنا 77 مليار لرية عام 2002، ارتفع هذا الرقم إىل 352 مليار لرية عام 2014. أما االستثامرات الدولية 
املبارشة الوافدة إىل تركيا خالل األعوام الثالثة عرش األخرية فبلغت 165 مليار دوالر. وخالل العام املايض فقط دخل 
بالدنا 16٫5 مليار دوالر استثامر دويل. وأثناء إحدى فرتات العام ارتفع الرقم إىل 22 مليار دوالر. ويف العام املذكور 
أيًضا، ارتفع متوسط الدخل الفردي من 3 آالف و500 دوالر إىل 10 آالف و500 دوالر. تأسست 3 آالف و400 رشكة 
يف بالدنا خالل شهر شباط/ فرباير من عام 2015، وأغلقت ألف رشكة. ويف الشهر ذاته من العام الحايل هل تعلمون 

كم بلغ عدد الرشكات التي تأسست؟ 6 آالف و300 رشكة، بينام أغلقت 780 رشكة.

قد يكون هناك من يسعون إىل رصف األنظار عن هذه اإلنجازات، لكننا سرنكز عىل عملنا وسنواصل طريقنا بالعزمية 
نفسها. حققت مبيعات السيارات رقاًم قياسيًّا العام املايض ببلوغها 726 ألف سيارة. وتسري املبيعات العام الحايل 
عىل املستوى ذاته. كام يتواصل تصاعد الخط البياين يف مبيعات األجهزة املنزلية كالربادات والغساالت. أليس هذا 
تعبريا عن مستوى من الرخاء؟ شهدت صادراتنا تراجًعا بسبب تزامن الكثري من السلبيات ووقوعها يف آن مًعا. ويف 
ا عىل أننا تخطينا األسوأ، وأننا سنعود لالنطالق والتقدم من جديد. وعىل صعيد  هذا املجال، هناك مؤرشات قوية جدًّ
السياحة أيًضا منر من مرحلة صعبة، متعلقة بالظروف الراهنة. ويف هذا املجال أيًضا، سنعوض خسائرنا رسيًعا بإذن 

الله، من خالل االنفتاح عىل أسواق جديدة.

األعوام  يف  اقتصادنا  تواجه  مشكلة  أهم  يعد  الذي  الجاري،  العجز  بخصوص  اإليجايب  االتجاه  يف  تقدًما  حققنا 
املاضية، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البرتول، وتراجع حجم وارداتنا. ويواصل التضخم سريه تحت مستوى 10 
%. أما فيام يتعلق بالبطالة فيبدو كأن هناك زيادة نسبية فيها بسبب ارتفاع نسبة املنضمني إىل اليد العاملة، 
عىل الرغم من أن إجاميل التوظيف العام املايض شهد زيادة قدرها 700 ألف شخص، باملقارنة مع العام الذي 
سبقه. ويف الواقع، تشري املعطيات العامة املتعلقة بالتوظيف إىل وجود تقدم يف االتجاه اإليجايب. وفيام يخص 
أداء امليزانية فنحن يف وضع أفضل من 23 بلًدا عضًوا يف االتحاد األورويب. سنشهد مًعا بإذن الله عام 2016 إمتام 
تركيا تحضرياتها من أجل تعايف االقتصاد، ودخولها يف خط بياين متصاعد بقوة من جديد. لن يستطيع اإلرهاب، 
وال األزمات اإلقليمية، وال القوى التي تسعى إىل قطع الطريق أمام بالدنا منعنا من تحقيق أهدفنا لعام 2023، 

هذا ما أريد أن يعلمه الجميع.
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وبطبيعة الحال، ينبغي علينا نحن أيًضا أن ننجز ما يقع عىل عاتقنا، من خالل توجيه إنتاجنا نحو التكنولوجيا املتقدمة، 

وزيادة إمكانيات التمويل التي تطور التجارة الخارجية، والعثور عىل أسواق جديدة، ورفع مستوى املنافسة. كنا دامئًا 

إىل جانب مستثمرينا ورجال أعاملنا يف جهودهم املبذولة يف هذا االتجاه، وسنواصل دعمهم يف املستقبل أيًضا.

مسرية تركيا نحو أهداف عام 2023 ستتواصل بعزم

اإلخوة األعزاء،

نحن نعلم جيًدا أن هناك جهات قلقة إزاء املسرية التي تواصلها تركيا بعزم نحو أهدافها لعام 2023، وهذ القلق 

هو واحد من األسباب الكامنة وراء املشاكل، التي نعانيها اليوم. الحظوا معي أننا كلام قلنا "تركيا الجديدة" ، "تركيا 

السري  متاًما  تخالف  والتي  املنطق،  أو  بالعقل  التي ال ميكننا رشحها  املشاكل  كبريًا من  أمامنا كامًّ  ، وجدنا  الكبرية" 

الطبيعي لألحداث.

أود أن أسألكم، بالله عليكم، هل هناك أي توضيح منطقي للتمرد، الذي بدأته منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية يف املدن 

الواقعة عىل الحدود الجنوبية لرتكيا؟ هل من املمكن أن نعترب هذه األعامل، التي تلحق الرضر أواًل مبواطنينا املقيمني 

ويهددون  آخرون  فيأيت  الطريق  تنشئ  أنت  للحياة؟  الطبيعي  السري  مع  متناسبة  لهم،  األذى  وتسبب  املنطقة،  يف 

الخدمات؟  نقدم هذه  لفائدة من  الهاون.  بقذائف  ويقصفونه  آخرون  فيأيت  مطاًرا  تبني  العاملني هناك.  املقاولني 

من  نصيبها  تنل  مل  مخلوقات  هؤالء  الضمري؟  عدميي  يكونوا  أن  ميكن  الحد  ألهذا  هناك.  املقيمني  األكراد  إلخوتنا 

اإلنسانية. وهل من املمكن لزمرة من األكادمييني املزيفني، الذين ينظمون املدائح يف هؤالء، أن يكونوا قد نالوا نصيبًا 

من العلم. يقول الشاعر:

الِعلم معرفة العلم حقا

العلم معرفة النفس وفقا

إن مل تعرف نفسك طبعا

ما العلم إال قراءة كاَم

أولئك ) الذين وصفهم الشاعر ( هم أهل العلم حقا، ألنهم تلقوا العلم عىل هذا األساس. 

وعىل غرار ذلك، هل ميكن تعليل تغري ماهية ومنحى التطورات يف سوريا بديناميات املنطقة نفسها؟ ال بد للمرء 

أن يكون أعمى عىل أي حال حتى ال يرى النوايا واألهداف الكامنة وراء املؤامرات املحاكة بذريعة داعش. وليس 

النذالة، عىل أي حال، هم ما يثري قلق من يفتحون أذرعهم ملنظمة "يب كا كا"  اإلرهابية  اإلرهابيون الغارقون يف 

االنفصالية، ويضعونها تحت حاميتهم. ندرك جيًدا أن القضية ليست قضية معايري بالنسبة ملن يجعلون تركيا تنتظر 

عىل أبواب االتحاد األورويب منذ عام 1959، عىل األخص عند النظر إىل األعضاء الذين قبلوهم يف السنوات العرش 

األخرية.
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باألمس مثل الصحفي الذي تعرفونه أمام القضاء، وترصف من حرضوا املحاكمة أمر يف غاية األهمية. يقوم قناصل 

يف إسطنبول ويحرضون إىل املحكمة. من أنتم؟ وماذا تفعلون هناك؟ هناك آداب وأصول للدبلوماسية، هذه ليست 

بالدك، هنا تركيا. ميكنك أن تتحرك ضمن مبنى القنصلية، أو داخل حدودها، بقية األماكن بحاجة ملوافقة. بلغت 

الجرأة بهؤالء أن يتجاوزوا حدودهم لدرجة أنهم يستعرضون عضالتهم وسط هذه البالد.

الحضور األكارم،

تتمتع هذه التطورات باألهمية من ناحية إظهارها طراز املؤامرات املحاكة. نتابع ونرى مًعا يف أي صف يقف من 

ال يفتؤون يتحدثون عن "الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحرية واالنتخاب" ، عندما تقف الحكومة التي استلمت 

مقاليد السلطة بدعم من الشعب، يف مواجهة االنقالبيني. وشهدنا مًعا أيًضا كيف تُرك الشعب وحيًدا خالل كفاحه 

من أجل الحرية يف مواجهة ظامل قتل أكرث من نصف مليون إنسان بريء، بل األدهى من ذلك رأينا كيف تم قصف 

هذا الشعب. وفيام يتعلق بأزمة الالجئني، التي تعني تركيا عن كثب، مل تخجل أوروبا من إدارة ظهرها فجأة لجميع 

القيم، التي تدافع عنها، يف سبيل أمنها ورخائها.

سنحمي ونحيي تاريخنا وثقافتنا وقيمنا

ال ميكننا إال أن نأسف عىل حال أولئك الذين يسعون من أجل إبقاء نار التنظيامت اإلرهابية خارج حدودهم، عوًضا 

عن اتخاذ موقف مبديئ من كافة تلك التنظيامت.

ننظر إىل هذا املشهد بأرسه ونقول: سنبقى عىل هويتنا، وسنحمي ونحيي تاريخنا وثقافتنا وقيمنا سواء عىل صعيد البالد 

أو عىل صعيد الفرد، حتى لو بقينا وحيدين يف الساحة. إن مل نترصف بهذه الطريقة فإننا سنفنى ونضمحل كام حدث مع 

الكثري من املجتمعات والحضارات يف املايض. أقولها دامئًا، نعم األناضول مهد للحضارات واألمم، ولكنها يف الوقت نفسه 

ا بالفعل، لكنها وبسبب هذه املزايا ذاتها رقعة  مقربة لها. الرقعة الجغرافية التي نعيش فيها جميلة وجذابة وخصبة جدًّ

معرضة للتهديدات واملخاطر واالعتداءات. مير طريق العيش يف هذه الرقعة الجميلة والصعبة يف آن مًعا، والقدرة عىل 

التقدم باتجاه تحقيق أهدافنا، عرب تشبثنا كأمة بقوة بوحدتنا ومتاسكنا. ولهذا دامئًا ما أقول: أمة واحدة، علم واحد، وطن 

واحد، دولة واحدة. ويف الحقيقة هذا ليس شعارًا، وإمنا أحجار األساس األربعة لكياننا ووجودنا.

اإلخوة األفاضل،

ينبغي علينا أن نعلم أن هناك مصطلحني رئيسني يف سندات امللكية، وهام أرض زراعية أو حقل، واآلخر أرض سكنية. 

إذا كان هناك مخطط للبناء فهي أرض سكنية، ويف الحالة املعاكسة تكون حقاًل أو أرًضا زراعية. األمر نفسه ينطبق 

عىل البلدان، فالبلد يف العادة بلد، لكن هذا البلد يصبح وطًنا عندما ميتزج بدماء الشهداء، وهذا هو الفارق. نحن 

صنعنا بهذا الشكل من هذا البلد وطًنا.

ال ميكن أن يكون هناك دولة داخل الدولة، يعني الدولة املوازية أو الدولة الفالنية وما شابه، ال يوجد مثل تلك الدولة 

يف هذا البلد. هناك دولة واحدة، وهي دولة الجمهورية الرتكية.
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فمن يقبل هذا املبدأ نواصل معه طريقنا يف هذا االتجاه. أدعو الله أن يكون يف عونكم، أنتم الذين فرضتم نجاحكم 
بجهودكم وعرق جبينكم وخرباتكم ومهاراتكم يف جميع أنحاء العامل.

كام أسأله أن مينح القوة والعزم واإلرادة لبالدنا، التي أصبحت هدفًا مشرتكًا لجميع التنظيامت اإلرهابية، حتى تتمكن 
من تجاوز هذه املشاكل.

وأطلب من املوىل عز وجل الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا. هناك مقولة جميلة لضياء باشا تقول : "الوفاء 
زينة اإلنسان وإن رأى ما ينفره، والله يف عون من استقام" . نعم مهام واجهنا من أمور نعلم أن الله يف عوننا، وعليه 

فإننا لن نتخىل عن الوفاء لقيمنا وبالدنا وأمتنا.

بهذه املشاعر أختتم حديثي، وأمتنى مرة أخرى أن يحمل مؤمتر املستثمرين األتراك يف العامل الخري. وأتوجه إليكم، 
مستثمرينا الكرام القادمني من كل أنحاء العامل، بتحيايت وتقديري ومتنيايت لكم بالنجاح. أحييكم جميًعا تحية ملؤها 

املحبة واالحرتام.

أستودعكم الله
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افتتاح الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية يف منظمة التعاون اإلسالمي 

إسطنبول، يف 14 أبريل/ نيسان 2016

 علينا يف البلدان اإلسالمية إيجاد حل لإلرهاب 

دون اللجوء ألحد

فخامة رؤساء الدول، سعادة رؤساء الحكومات، السيد األمني العام، السادة رؤساء الوفود، حرضات الضيوف، إخواين 
الكرام، أحييكم بتحية ملؤها املودة والتقدير واملحبة، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهاًل وسهاًل بكم يف تركيا وإسطنبول. أود عىل وجه الخصوص أن أعرب عن سعاديت الستضافتكم يف بالدنا مبناسبة 
الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية يف منظمة التعاون اإلسالمي.

أتوجه بالشكر، يف بداية حديثي، إىل مرص، رئيسة الدورة الثانية عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية، عىل ما بذلته من جهود 
وقامت به من فعاليات خالل فرتة رئاستها الدورية. وبهذه املناسبة أيًضا، أقدم شكري إلندونيسيا، عىل استضافتها 
عنوان  مارس 2016 تحت  آذار/  و7   6 يومي  انعقدت  التي  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  الخامسة  االستثنائية  القمة 

"فلسطني والقدس".
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أدعو الله أن يكون اجتامع قمتنا هذا وسيلة لتحقيق األمان واألمن والرخاء لجميع املسلمني واإلنسانية بأرسها يف 

العامل، وخلق مستقبل ملؤه الخري للجميع. نعيش أياًما نحتاج فيها هذه التمنيات وهذا الدعاء أكرث من أي وقت 

اللذين يشكالن عنوان اجتامع قمتنا، مبعناهام،   ، مىض. ينبغي علينا التعجيل يف ملء مصطلحي "العدل والسالم" 

والعمل عىل تجسيدهام. ألن رصخات املترضرين واملظلومني تتعاىل من كافة أنحاء العامل، وتصلنا مشاهد القتىل، التي 

تقطع القلوب. ولألسف فإن األغلبية العظمى من هذه الرصخات واملشاهد تعود للمسلمني. وأنا عىل ثقة أن العامل 

اإلسالمي وجه أنظاره حاليًّا إىل إسطنبول، إىل هذه القمة، وينتظر قدوم األخبار الطيبة منها.

إخويت الكرام،

تأيت الفتنة الطائفية والعرقية يف طليعة مشاكلنا، التي يتوجب علينا كمسلمني أن نتغلب عليها. وكام أقول دامئًا ديني 

ليس املذهب السني، وال املذهب الشيعي، إمنا ديني اإلسالم. أنا مسلم فقط، متاًما كام هو حال مليار و700 مليون من 

إخواين املسلمني. أما جميع الفوارق األخرى فهي وراء اعتقادي. أكد رسولنا صىل الله عليه وسلم يف حديثه أن "املسلم 

أخو املسلم" ، وعاد ليقول يف خطبة الوداع "أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام" ، ونحن كمسلمني إن مل 

نتبع أوامر رسولنا هذه، فإن اآلالم التي نعيشها لن تسكن أبًدا.

وال ميكن للتنظيامت اإلرهابية التي تهاجم املظلومني يف كل يوم، وتسلبهم أرواحهم، وتنهب أموالهم، مدعية أنها 

تقوم بذلك باسم اإلسالم، ال ميكن لها أبًدا أن تكون ممثلة لهذا الدين الحنيف. ألن ديننا هو دين السالم والصلح، 

ونبينا صىل الله عليه وسلم هو رسول السالم. يأمرنا الله تعاىل بالعدل واإلحسان واالستقامة وأن يكون املرء يف عون 

أخيه، ويف املقابل ينهى عن ارتكاب السيئات والرشور والظلم. نعم، ال ميكن ملن ينتهك هذه األوامر برصاحة أن يعمل 

باسم اإلسالم، وأن يكون ذا فائدة للمسلمني.

وبقدر ما نتنازع فيام بيننا كمسلمني وكبلدان إسالمية بقدر ما سيكون األبرياء، الذين عقدوا آمالهم علينا عرضة 

للكثري من األزمات. ال ميكننا تحمل مثل هذا اإلثم. ولهذا ينبغي علينا أن نكون دعاة للوحدة ال لالنفصال. ويتوجب 

علينا أيًضا أن نعزز التحالفات ال الخالفات، واملودة ال الخصومة.

علينا زيادة األصدقاء وتقليل األعداء

ألن املترضر الوحيد من االشتباكات والرصاعات والعداوات هم املسلمون والبلدان اإلسالمية فحسب. ينبغي علينا 

التي نوليها ألخّوتنا.  القدر من األهمية  زيادة األصدقاء وتقليل األعداء. ولن ننىس أن متسكنا بديننا يتمتع بنفس 

اليوم ميالًدا جديًدا ونقطة تحول عىل طريق وحدة وأخّوة وتضامن املسلمني  الله أن يكون اجتامع قمتنا  وأدعو 

جميًعا.

اإلخوة األكارم،

مشكلة اإلرهاب والعنف واحدة من أهم القضايا التي تواجه العامل اإلسالمي اليوم. نتذكر جيًدا كيف تم تخريب 

أفغانستان، وكيف قُتل اآلالف من املسلمني، وترضر املاليني اآلخرون منهم يف املايض بسبب تنظيم القاعدة. واآلن 
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يخدم تنظيم داعش، الذي يسيطر عىل مناطق محددة يف العراق وسوريا ويسعى إليجاد موطئ قدم يف ليبيا، الهدف 
القذر نفسه. ونرى يف اإلطار ذاته كالًّ من تنظيمي بوكو حرام والشباب املجاهدين، اللذين ينفذان أعاماًل إرهابية يف 
مناطق مختلفة من أفريقيا. الحظوا أن كل الظلم واألرضار الناجمة عن هذه التنظيامت اإلرهابية لحقت باملسلمني، 

باستثناء بضع عمليات كان هدفها االستعراض.

مل ولن نصّوب أي عمل يستهدف األبرياء يف أي بقعة من بقاع األرض. ونحن نعترب من يلجؤون إىل مثل هذه األعامل 
إرهابيني ومنتمني لتنظيامت إرهابية، دون النظر إىل معتقداتهم وأصولهم وخطاباتهم.

هناك العديد من املنظامت اإلرهابية يف بالدنا، من قبيل "يب كا كا" ، و"DHKP-C". وعىل نفس املنوال، هناك "يب 
كا كا" يف العراق، وهناك ذراعها يف سوريا "PYD"، إضافة إىل الكثري من التنظيامت اإلرهابية، التي تنشط يف العديد 
من بلدان العامل، وعىل رأسها البلدان األوروبية. جميع هذه التنظيامت عدو مشرتك للمسلمني ولإلنسانية. ولألسف، 

نالحظ أن بعض البلدان، والدول الغربية عىل وجه الخصوص، تتخذ موقًفا متناقًضا إزاء التنظيامت اإلرهابية.

العمليات  إىل  املتحدثون  يتطرق  النووي.  األمن  قمة  اجتامع  يف  انتباهي  استدعى  ما  هناك  كان  وجيزة  فرتة  قبل 
اإلرهابية يف باريس وبروكسل، لكن أيًّا منهم مل يأت عىل ذكر الهجامت اإلرهابية يف أنقرة وإسطنبول والهور. عىل 

الرغم من أن مئات األشخاص سقطوا قتىل يف الهجامت اإلرهابية بأنقرة وإسطنبول والهور.

يجب أن تتوفر العزمية ذاتها يف قضية مكافحة جميع التنظيامت اإلرهابية. والبلدان التي ال تلقي بااًل إىل تحذيراتنا 
الصادقة بخصوص اإلرهاب ستضطر ألن تعيش هذه التجربة بنفسها، وهو ما يحصل فعاًل. ومن هنا، أوجه نداًء مرة 

أخرى إىل املجتمع الدويل يك يراجع مواقفه من التنظيامت اإلرهابية.

ال ميكن لنظام مبني عىل الظلم اإلسهام بتحقيق العدل يف العامل

يتوجب العمل عىل مكافحة تهديد اإلرهاب من خالل تجفيف موارده املالية والبرشية، إىل جانب تنفيذ العمليات 
امليدانية. ولهذا يتمتع التعاون عىل الصعيد الدويل يف هذا الخصوص بأهمية كربى. وسيكون من الصواب تشكيل 
األخرى. ومن  والجرائم  اإلرهاب  مواجهة  اإلسالمي يف  التعاون  منظمة  األعضاء يف  البلدان  بني  التعاون  يعزز  كيان 
هذا املنطلق، حظي االقرتاح، الذي تقدمت به تركيا، بتأسيس "مركز الرشطة للتعاون والتنسيق يف منظمة التعاون 
اإلسالمي"  ومقره إسطنبول، بالقبول. أتوجه لكم بالشكر ملوافقتكم عىل االقرتاح. وعىل غرار ذلك، ينبغي علينا دعم 

مبادرة التحالف اإلسالمي يف مواجهة اإلرهاب، الذي شكلته اململكة العربية السعودية، وتحويله إىل كيان فّعال.

يتوجب علينا أن نوجد الحل عن طريق "التحالف اإلسالمي يف مواجهة اإلرهاب" ، للتعامل مع الهجامت اإلرهابية 
واألزمات املشابهة، التي تقع يف البلدان اإلسالمية. ملاذا ننتظر نحن املسلمون املساعدة من اآلخرين يف مثل هذه 
النزاعات القامئة فيام بيننا، أو يف العمليات اإلرهابية؟ علينا أن نحل هذه املشاكل بأنفسنا. هم يتدخلون من أجل 
البرتول، وليس من أجل تحقيق السالم بيننا. ولهذا يتوجب علينا التعامل مع األمر بعناية. وأريد التأكيد عىل األخص 
أن هذه املبادرة موجهة ضد اإلرهاب، الذي هو مشكلة مشرتكة لجميع البلدان، وليست موجهة ضد أي بلد. وأنا عىل 

ثقة أن فرتة جديدة ستنفتح أمام العامل اإلسالمي، إذا بلغت هذه املبادرة الفعالية والقدرة، اللتني نأملهام.
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األصدقاء األعزاء،

يتعرضون  املعايري. هناك مسلمون  للظلم وازدواجية  أنهم عرضة  العامل  أنحاء  الكثري من  اليوم يف  املسلمون  يشعر 
ملامرسات ظاملة، ويعيشون يف ظل االضطهاد، ويتلقون معاملة مجحفة يف أوطانهم، ولذلك فهم يبحثون عن السبل 
من أجل الهجرة إىل البلدان الغربية. ويالحظ املتابعون أن البلدان الغربية تشهد تزايًدا خطريًا يف جرائم الكراهية، 

التي تستهدف اإلسالم واملسلمني، من قبيل اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب.

يشكل اإلجحاف يف التمثيل يف آليات اتخاذ وتطبيق القرارات عىل الصعيد العاملي مصدر إزعاج كبري لدى املسلمني. 
فعىل سبيل املثال، هل هناك ممثل دائم يف مجلس األمن الدويل للمسلمني، الذين يشكلون ربع عدد سكان العامل؟ 
اإلجابة ال. هل هناك معنى للعضوية املؤقتة يف املجلس؟ ال. إذا ترصف واحد من األعضاء الخمسة الدامئني يف آلية 
القرار بشكل سلبي ينتهي األمر. ولهذا أقول إن "العامل أكرب من خمسة" . مل يعد العامل يعيش اآلن ظروف الحرب 
العاملية األوىل. وبناًء عىل ذلك فإنه ال بد من إصالح األمم املتحدة. من حقنا أن نطمح لذلك من أجل عامل عادل. من 
غري املمكن لنظام مبني عىل الظلم أن يسهم يف تحقيق العدل يف العامل. رأينا ونرى مشاكل هذا الوضع تنعكس عىل  
الكثري من األزمات التي نواجهها. ومن هنا أجدد دعويت مرة أخرى إىل تحديد هيكل مجلس األمن الدويل، مع األخذ 

بعني االعتبار التوزع الجغرايف والديني لسكان العامل.

وينبغي علينا يف البلدان اإلسالمية أن نويل أهمية خاصة أواًل لقضايا األمن والعدل والتنمية. 

ال ميكن ألي فرد أن يكون واثًقا من مستقبله، وهو ال يشعر باألمان يف املكان الذي يقيم فيه. ومام ال مفر منه أن 
يتحول األشخاص، الذين فقدوا أملهم يف تحقق العدالة، إىل هدف مكشوف الستغالل التنظيامت اإلرهابية. ألن العدل 
هو منطلق ومنتهى كل يشء. يجب أال تبقى األخّوة مجرد كلمة، ينبغي علينا أن نحققها بجميع أبعادها التقنية 
والتجارية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية. علينا أن نعد من الشباب، الذين هم مستقبل األمة، جياًل يدعو إىل 

الخري ويأمر باملعروف ويجتنب املنكر، وميتلك الثقة بنفسه، يف إطار "دائرة العدل".

علينا تأسيس نظام تحكيم خاص بنا

ينبغي علينا أن نبذل الجهود مًعا حتى تلعب املرأة، التي تشكل نصف اإلنسانية واملسلمني، أدواًرا أكرث فعالية يف 
جميع املجاالت بدًءا من التعليم وحتى الحياة املهنية، إىل جانب تعزيز مزاياها كعمود فقري لألرسة.

ويف هذا اإلطار، نقرتح تشكيل "مؤمتر املرأة" ، يف إسطنبول، تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي، لتنعقد اجتامعاته 
عىل فرتات منتظمة. ألنه البد للمسلمني من منظمة أو مجلس ميكن للنساء املسلامت أن يطرحن فيه املشاكل التي 
يواجهنها. هل نحن من سيناقش املشاكل املتعلقة بالسيدات؟ لندع هذه املشاكل حتى تناقشها السيدات فيام بينهن. 

وينبغي عىل املسلامت أن ينقلن جميع قضاياهن إىل كافة املنابر، وعىل رأسها األمم املتحدة.

يضطلع الهالل األحمر الرتيك مبهام يف غاية األهمية يف حل األزمات اإلنسانية التي يواجهها املسلمون والبرشية بأرسها. 
وينبغي علينا جعل جميع املنظامت اإلغاثية املشابهة يف العامل اإلسالمي، تعمل يف إطار تعاون فعال وشامل. يجب 

تأسيس هالل أحمر مشرتك بني البلدان اإلسالمية ملواجهة جميع الكوارث.
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وعىل نفس املنوال، ينبغي علينا جميًعا الوقوف بشكل أقوى إىل جانب املستضعفني واملظلومني، من خالل توسيع 
قدرة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ومن أجل تحقيق ذلك، يتوجب علينا تنويع آليات التعاون فيام بيننا. فعىل 
ا يف سري عمل االقتصاد العاملي، فيام بيننا. ملاذا نحيل  سبيل املثال، علينا تأسيس نظام التحكيم، الذي يلعب دوًرا هامًّ
مشاكلنا الخاصة إىل أنظمة تحكيم تأسست يف عامل غريب عنا؟ لنحل مشاكلنا من خالل نظام تحكيم نؤسسه نحن 
فيام بيننا. ولهذا فإننا نقرتح تأسيس "مؤسسة تحكيم دويل"  يف إسطنبول. وميكن تأسيسها يف مدينة أخرى، لكننا 

نقرتح إسطنبول.

لقد  الخطوات.  أكرث فعالية بشأن دعم جميع هذه  للتنمية عىل نحو  البنك اإلسالمي  ويتوجب علينا أن نستخدم 
أضحت التنمية اليوم واحًدا من أقوى العنارص التي تؤسس الوالء لدى املواطنني تجاه دولهم ومجتمعاتهم، وتعزز 

الروابط فيام بينهم.

سنقّر يف هذه القمة بإذن الله وثيقة برنامج العمل، التي جرت مفاوضات طوال العام املايض بخصوصها، وهي تحدد 
أهداف التنمية للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، يف مختلف املجاالت عىل مدى السنوات العرش القادمة. 
ومن املهم مبكان إمتام تحضريات وثيقة برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 2025، لكن األهم هو تطبيق هذا 

الربنامج عىل نحو ناجح.

سأقوم بنفيس، كرئيس للجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري، مبتابعة مهامها املتعلقة بتطبيق برنامج العمل 
االسرتاتيجية  يتوافق مع  والتجاري مبا  االقتصادي  للتعاون  الدامئة  اللجنة  أنشطة  تنفيذ  2025. ونحن عازمون عىل 

واملوقف الجديدين، اللذين تم إقرارهام عام 2012.

يجب إقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية

اإلخوة األكارم،

عام 1969،  القدس  األقىص يف  املسجد  االعتداء عىل  إثر  تأسس  منتدى  اإلسالمي هي  التعاون  أن منظمة  تعلمون 
وتقرر استمرار عملها يف مدينة جدة حتى تحرير القدس. وعىل الرغم من ميض قرابة نصف قرن عىل تأسيسها لكن 
لألسف مل يتم تحرير القدس، وال تخفيف الضغوط املامرسة عىل الفلسطينيني. ومازال الظلم، الذي يعاين منه إخواننا 
الفلسطينيون يوميًّا تحت االحتالل اإلرسائييل، جرًحا نازفًا يف صدر العامل اإلسالمي. الحرم الرشيف هو مسجد إسالمي. 
ال ميكننا السامح بأن يكون االحتالل، الذي هو باألساس غري مرشوع، سنًدا لالنتهاكات املوجهة ضد الحرم الرشيف. 
ينبغي علينا كمسلمني بذل املزيد من الجهود من أجل حامية الحرم الرشيف والقدس. والطريق الوحيد من أجل 
تحقيق سالم دائم يف فلسطني واملنطقة بأرسها هو إنهاء االحتالل يف أرسع وقت، وإقامة دولة فلسطني املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشقية.

كام ينبغي علينا يف منظمة التعاون اإلسالمي حامية املجتمعات املسلمة، التي تناضل من أجل حقوقها ومستقبلها 
يف مناطق العامل األخرى، بشكل أكرب. ومن بني هؤالء إخواننا يف جمهورية شامل قربص الرتكية، علينا أن نكرس مًعا 
سياسة العزل املطبقة ضدهم منذ عرشات السنني. إذا مل نوجه نحن يف العامل اإلسالمي رسالة إىل إخواننا املقيمني يف 
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قربص بأنهم ليسوا وحدهم، فمن سيوجهها؟ أعتقد أن اإلسهام يف تحقيق حل دائم وعادل يف الجزيرة، قضية مشرتكة 
لجميع املسلمني، من خالل تعديل التوازنات التي مالت عىل نحو ظامل ضد الجانب الرتيك.

وعىل نفس املنوال، تشعر املجتمعات املسلمة املقيمة يف مناطق مختلفة من العامل، من البلقان وحتى جنوب رشق 
آسيا وأفريقيا، بالحاجة إىل دعم قوي من العامل اإلسالمي. هل من املمكن التزام الصمت إزاء احتالل القرم يف أوكرانيا؟ 

إخواننا يف القرم مستضعفون ومظلومون يف بالدهم.

أقولها برصاحة، من العار علينا أن يكون جميع من يحاولون الهجرة إىل أوروبا تقريبًا، عىل منت قوارب وسفن متهالكة 
يف البحر املتوسط وبحر إيجه، من املسلمني. إذا كان هؤالء األشخاص، الذين يقال إن أعدادهم باملاليني، مجربون عىل 
الخروج يف رحلة من هذا القبيل، من أجل أمنهم ومستقبلهم، ولو كان الثمن حياتهم، فإن علينا أن نجلس ونفكر 
مًعا. وصل عدد األشخاص، الذين أنقذناهم يف بحر إيجة فقط، مئة ألف. انتشلناهم من البحر بواسطة قوارب خفر 

السواحل. قمنا بذلك ألنه واجبنا اإلسالمي واإلنساين والوجداين.

ا األسباب الكامنة وراء انعكاس الهجرة، التي حدثت يف وقت ما ألسباب مشابهة،  ينبغي علينا أن نحلل بشكل جيد جدًّ
من أوروبا إىل مناطقنا وبلداننا.

ا كممثلني عن البلدان املوجودة هنا حاليًّا. ينبغي علينا أن نناقش جميع  ويقع عىل عاتقنا جميًعا واجبات كبرية جدًّ
التي سنتخذها، عىل وجه الرسعة. سنعمل مًعا  القرارات،  األمة، وأن نطبق  القضايا، من منطلق تحملنا مسؤولية 

بشكل أكرب بإذن الله من أجل تأسيس العدل والسالم، اللذين يشكالن موضوع اجتامعنا.

بهذه املشاعر أختتم كلمتي، وأمتنى مرة أخرى أن تحمل الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية يف منظمة التعاون 
اإلسالمي الخري للمسلمني ولإلنسانية بأرسها.

أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير
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افتتاح معرض إكسبو 2016 الدويل للبستنة بأنطاليا – أنطاليا، يف 22 أبريل/ نيسان 2016

معرض إكسبو فرصة للمنطقة بأكملها وليس لرتكيا فحسب

السيد األمني العام، السيد الرئيس، الضيوف األكارم، السيدات والسادة، أحييكم بتحية ملؤها املحبة والتقدير، أهاًل 
وسهاًل بكم يف تركيا، ويف أنطاليا، هذه املدينة الجميلة عىل ساحل البحر األبيض املتوسط.

أمتنى أن يحمل معرض إكسبو 2016 الدويل للبستنة بأنطاليا الخري لبالدنا واملنطقة والبلدان املشاركة فيه.

أود أن أعرب عن سعاديت الكبرية بافتتاح هذه الفعالية الهامة، معكم حرضات الضيوف األكارم.

تنظم تركيا املعرض الدويل للبستنة 2016 باالشرتاك مع الرابطة الدولية للبستانيني ومكتب املعارض الدويل. أتوجه 
بالشكر باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن شعبي، لكلتا املنظمتني لإلسهامات التي قدمتاها، والتعاون الذي أبديتاه يف 

تنظيم هذه الفعالية.

أمتمنا التحضريات ملعرض إكسبو 2016 أنطاليا بعناية ودقة كبريتني. واعتربنا هذا املرشوع منذ البداية مرشوًعا قوميًّا، 
وبناًء عىل هذه النظرة قمنا بإنجاز األعامل املتعلقة به. ومعرض إكسبو، الذي نفتتحه اليوم، هو نتاج اإلرادة املشرتكة، 
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ليس ألنطاليا وحسب، بل لرتكيا بأرسها، وللتعاون ما بني القطاعني العام والخاص فيها. وليست أرض املعرض هنا 
حديقة كبرية ترمي للتعريف بثقافة البستنة يف البلدان املشاركة وحسب، وإمنا لكل عنرص موجود يف املعرض معاٍن 
خاصة للغاية. برج إكسبو عىل سبيل املثال، يرمز إىل باب هادريانوس التاريخي، الذي يعترب واحًدا من معامل أنطاليا. 
أما متحف الزراعة والتنوع الحيوي فهو املتحف األول من نوعه يف تركيا. وقرص املؤمترات هذا الذي يستوعب 6 آالف 
و500 شخص، سيضفي ثراء جديًدا عىل عامل الثقافة والتسلية املنتعش أصاًل يف أنطاليا. وهناك أيًضا جزيرة األطفال، 
وطريق التنوع الحيوي، والحديقة العثامنية، وبحرية إكسبو، وتل إكسبو، وغابة إكسبو، وشارع الثقافة والفن، كل منها 

يقدم إمكانات متنوعة تناسب األذواق املختلفة لزوار املعرض.

ويسجل التاريخ أن إكسبو 2016 أنطاليا هو األعىل يف مجاله من حيث عدد املشاركني بعد معرض إكسبو، الذي أُقيم 
يف أوساكا عام 1990. وأعتقد أنه سيحقق رقاًم قياسيًّا مشابًها أيًضا من حيث عدد الزوار.

تضيف أنطاليا، من خالل معرض إكسبو 2016، فعالية جديدة إىل الفعاليات الدولية التي استضافتها بنجاح. قبل 
خمسة أشهر، استضفنا هنا أيًضا زعامء الدول ذات االقتصادات األكرث تقدًما يف العامل. وسجل التاريخ أن قمة أنطاليا 
كانت واحدة من أنجح اجتامعات مجموعة العرشين. وعىل غرار ذلك، انعقدت الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة 
اإلسالمية يف منظمة التعاون اإلسالمي، التي نظمناها األسبوع الفائت يف إسطنبول، بنجاح عىل كافة الصعد. ونأمل أن 

نتوج هذه االستضافات بقمة العمل اإلنساين العاملي، التي سننظمها يومي 22 و23 أيار/ مايو.

مل نأخذ الطبيعة مرياثًا عمن سبقونا وإمنا "أمانة"  سنرتكها لألجيال القادمة

الضيوف األكارم،

اليوم. هدفنا هو تشكيل منصة  الذي نفتتحه  "الزهور واألطفال"  من أجل معرض إكسبو،  فضلنا اختيار موضوع 
راسخة للحوار من خالل منظور التاريخ والتنوع الحيوي واالستدامة واملدن الخرضاء.

وكام أسلف السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء قبل قليل، فإن العالقة النقية والجميلة والربيئة بني الزهور واألطفال 
كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا من أجل هذا املعرض. واختيار هذا املوضوع هو تعبري عن األهمية، التي توليها بالدنا، 
من أجل حامية الخرضة والبيئة من جهة، واألجيال الجديدة، ضامنة مستقبلنا، من جهة أخرى. نحن ندرك أننا مل نأخذ 
الطبيعة مرياثًا عمن سبقونا وإمنا "أمانة"  سنرتكها لألجيال القادمة. وينبغي علينا أال نفكر بالحارض وحسب، وإمنا 
باملستقبل أيًضا، وأال نفكر بأنفسنا فقط بل بأطفالنا أيًضا، وبناء عليه نتخذ خطواتنا. وواجبنا أن نحافظ عىل األمانة 

ونحميها ونرعاها عىل أكمل وجه، إىل حني تسليمها إىل صاحبها.

مل نكتِف بالتعبري عن وجهات نظرنا هذه عن طريق أفكار مجردة فقط، وإمنا حولناها إىل أعامل ملموسة. وبفضل 
الخطوات التي أقدمنا عليها بناًء عىل هذا الفهم، رفعنا ثروتنا الغابية من قرابة 21 مليون هكتار عام 2003، إىل 22 

مليون هكتار مع نهاية عام 2015. وغرسنا حتى اليوم 3٫5 مليار شتلة.

وعالوة عىل ذلك، نبذل جهوًدا حثيثة من أجل تنويع وإثراء اإلنتاج الزراعي عىل وجه الخصوص. يوفر قطاع الزراعة 
يف تركيا حوايل 9% من اإلنتاج، و25% من تشغيل اليد العاملة، وينبغي عىل تركيا يف هذا اإلطار أن تحافظ عىل عالقة 
متينة مع أراضيها الزراعية. ألن حبنا لألرض مميز. نهدف إىل رفع إنتاجنا الزراعي إىل 150 مليار دوالر مع حلول 
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عام 2023، الذي سنحتفل فيها بالذكرى املئوية لتأسيس جمهوريتنا. ونرغب بتحويل 40 مليارا من هذا املبلغ إىل 
التي  املسافة،  مليون هكتار. وتشري   8٫5 إىل  مليون هكتار   5٫4 للري من  القابلة  األرايض  وبرفع مساحة  صادرات، 

قطعناها منذ عام 2002، إىل أن هذه األهداف سهلة املنال بالنسبة لنا.

رفعنا مستوى معايرينا يف مجال خدمات عرض ومراقبة الغذاء اآلمن. وجعلنا قوانينا املتعلقة بالغذاء متوافقة مع 

االتحاد األورويب. نترصف مبقتىض مقاربة "الغذاء اآلمن من الحقل إىل املائدة" . ندعم الزراعة العضوية والتطبيقات 

الزراعية الجيدة. ومن خالل املشاريع التي أنجزناها، ركزنا عىل التنوع الحيوي ومخزون الجينات الوراثية والبذور، 

بحيث ميكن استخدامها عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.

انتقلت تركيا من املركز الرابع إىل املركز األول يف أوروبا خالل األعوام الثالثة عرشة املاضية يف مجال الناتج الزراعي، 

الواقعة يف نقطة تقاطع أحواض  املبذولة. ونحن عازمون عىل حامية تنوع األجناس يف بالدنا  الجهود  نتيجة لهذه 

الجينات الوراثية الهامة يف العامل. تركيا بلد ميتلك قرابة 12 ألف نوع من النباتات، 32 يف املئة منها تقريبًا هي نباتات 

مستوطنة. ومام يزيد من قيمة هذا الرثاء عىل الصعيد العاملي، توفر عدد أكرب من جميع األنواع الوراثية يف أوروبا، 

يف بالدنا. وهذا ما يظهر مدى صواب املكان الذي أُقيم فيه معرض إكسبو 2016 الدويل للبستنة.

ويأيت تاريخ افتتاح معرضنا مبارشة قبيل يوم شديد الخصوصية بالنسبة لألطفال عىل وجه التحديد يف بالدنا. فيوم غد 

يصادف تاريخ افتتاح مجلس األمة الكبري، الذي أدار حرب االستقالل عىل يد ممثلني رشعيني انتخبهم الشعب. كام 

أن تاريخ 23 نيسان/ أبريل 1920، الذي يتمتع بأهمية كبرية بالنسبة لنا، هو يف الوقت ذاته العيد الوحيد يف العامل، 

املكرس لألطفال.

وبهذه املناسبة، أبارك لجميع أطفال العامل ولشعبنا عيد السيادة الوطنية واألطفال يف 23 نيسان.

ستبقى حامية البيئة ضمن األولويات األساسية لبالدنا

األصدقاء األعزاء،

األناضول هي نقطة التقاء ثالث قارات، ومتلك مبفردها جميع الخصائص الطبيعية والسكنية، التي يحتاجها اإلنسان 

من أجل العيش. ومن أكرب التهديدات، التي تواجه هذا الغنى، ظاهرة االحتباس الحراري ، وما تجلبه معها من تغري 

يف املناخ. ونحن يف تركيا نبذل كل ما يف وسعنا من جهود يف مواجهة هذه القضية. واليوم، يقدم العامل عىل خطوة 

من أكرب الخطوات عىل الصعيد العاملي يف مجال مكافحة تغري املناخ. ميثل وزير البيئة والعمران املدين بالدنا يف حفل 

توقيع اتفاق باريس، الذي يقام برعاية األمني العام لألمم املتحدة يف مدينة نيويورك.

أمتنى أن تحمل هذه الخطوة التاريخية الخري يف مجال مكافحة الجفاف والتصحر. وأدعو العامل إىل الترصف بصدق يف 

ا والبلدان طور النمو. استضفنا يف  هذا الصدد. أعلم أن هذه املرحلة تتمتع بأهمية كبرية من أجل البلدان األقل منوًّ

أنقرة خالل شهر ترشين األول/ أكتوبر املؤمتر الثاين عرش للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 

وأكدنا خالله عىل األهمية التي نوليها لهذه القضية. ستبقى حامية البيئة ضمن األولويات األساسية لبالدنا.
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وإىل جانب كونه دعاية عىل الصعيد العاملي لرثاء بالدنا النبايت، نهدف خالل معرض إكسبو 2016 أنطاليا إىل جمع 
البلدان يف منتدى مشرتك ضمن هذا اإلطار، عرب الدراسات األكادميية واالجتامعات املزمع إجراؤها وعقدها. ويف ختام 
الفعاليات، التي ستقام خالل فرتة املعرض، سنقدم للمجتمع الدويل بإذن الله، "إعالن أنطاليا" ، الذي يعرب عن موقف 
مشرتك هام يف هذا الخصوص. كام أسلف وزير خارجيتنا قبل قليل، فإن هذا الحدث ليس عبارة عن 6 أشهر فحسب، 
وإمنا فعالية تتطلب االستمرار. ولهذا فإننا نضع حجر أساس سيجعل من إكسبو 2016 أنطاليا معرًضا دامئًا. سيكون 
املعرض واحًدا من أهم املراكز السياحية، فضاًل عن احتالله مكانًا بني أهم املراكز الثقافية. سيستضيف املعرض بإذن 

الله املاليني من األشخاص، أنا عىل ثقة من ذلك.

وكام أنه فرصة بالنسبة ألنطاليا وتركيا، يشكل معرض إكسبو فرصة أيًضا ملناطق البحر املتوسط وبحر إيجة والبحر 
األسود، فضاًل عن جنوب رشق أوروبا والرشق األوسط وآسيا الوسطى. وأنا واثق أننا سوف نستغل هذه الفرصة مًعا 
عىل أكمل وجه. ستواصل املنطقة، التي أُنشئت من أجل معرض إكسبو، واألعامل الدامئة املقامة داخله، يف تقديم 
الخدمة للزوار املحليني واألجانب القادمني إىل أنطاليا، حتى بعد انتهاء فعالية املعرض. سيحافظ هذا املعرض عىل 
استمرار جامل الطبيعة وفرحة األطفال عىل مدى سنوات طويلة، وأنا عىل ثقة أنه سيصبح أحد رموز مدينتنا هذه 

وبالدنا.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال التمني بأن يحمل معرض إكسبو 2016 أنطاليا الخري لبالدنا 
وشعبنا ومنطقتنا وجميع املشاركني فيه. ومن اآلن أرحب بجميع الضيوف الذين سيأتون إىل أنطاليا من داخل بالدنا 

وخارجها من أجل هذه الفعالية الهامة.

كام أتوجه بالشكر لجميع إخواين أهايل أنطاليا الهتاممهم وحسن ضيافتهم، إزاء ضيوفنا القادمني إىل تركيا طوال مدة 
معرض إكسبو.

وأتقدم بشكري إىل جميع من كان له إسهام يف تنظيم هذه الفعالية من املهندسني املعامريني وحتى العاملني، ويف 
املقدمة وزارة الغذاء والزراعة والرثوة الحيوانية، ووزارة الخارجية.

أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير
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منتدى األمم املتحدة العاملي السابع لتحالف الحضارات – باكو/ أذربيجان، يف 26 أبريل/ نيسان 2016

علينا تأسيس التحالف العاملي يف مواجهة اإلرهاب

أخي السيد الرئيس علييف، السيد املمثل السامي، الضيوف األكارم، السيدات والسادة، أحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير.

أود اإلعراب عن سعاديت لكوين معكم يف العاصمة األذرية باكو، مبناسبة انعقاد املنتدى العاملي السابع ملبادرة تحالف 
الحضارات، التي نتوىل قيادتها باالشرتاك مع إسبانيا.

تشكل املنتديات العاملية وسيلة أمام تحالفنا ليرضب جذوره يف بقاع مختلفة، وليعزز وجوده من خالل االمتزاج برثاء 
تلك البقاع. واليوم نلتقي، نحن الزعامء الداعمون لهذا التحالف، يف أذربيجان، التي عاشت فيها الحضارات القدمية 
تحتفل  علييف،  الرئيس  العزيز  أخي  مببادرة من مضيفنا،  التاريخ.  مر  وانسجام، عىل  املختلفة يف سالم  والثقافات 
أذربيجان بعام 2016 عىل أنه "عام التعدد الثقايف" . وها هي أذربيجان تتوج هذا العام املهم باستضافة امللتقى 
العاملي السابع لتحالف الحضارات. وأنا عىل ثقة أن هذا املنتدى سوف يتيح لتحالفنا إمكانية االستفادة من الرتاث 
أذربيجان الستضافتها هذا  إىل  الخصوص  بالشكر عىل وجه  الوسطى. وأتوجه  القوقاز وآسيا  لجنوب  الغني  الثقايف 

االجتامع، الذي سيكون نقطة بارزة يف تعزيز مبادرتنا ونقلها إىل املستقبل.
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الضيوف األكارم،

آنذاك خوسيه  اإلسباين  الوزراء  رئيس  العزيز  الصديق  مع  عاًما،   11 قبل  الحضارات،  تحالف  مبادرة  أسس  وضعنا 
لويس ثاباتريو. توسعت مبادرتنا وتعززت مع مرور الوقت. واليوم يقدم أكرث من 140 بلًدا دعمهم لهذه املبادرة، 
ولهذا التحالف. تزايدت قوة هذه املجموعة بفضل الدعم الذي حصلت عليه يف رقعة جغرافية واسعة، ووصلت إىل 
يومنا هذا. أصبح تحالف الحضارات واحًدا من أهم املبادرات تحت سقف األمم املتحدة. وبفضل املشاريع التي يتم 
إنجازها تحت إرشاف املمثل السامي نارص عبد العزيز، يتم نقل مبادئ التحالف وقيمه ورسائله إىل رشيحة واسعة 
يزداد عدد أعضائها يوًما بعد يوم. أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة العام املايض قراًرا يف هذا االتجاه، بتمويل 
من 100 بلد عضو. وهذا القرار هو أفضل ما يعرب عن أن الرؤية واألهداف التي يقدمها التحالف تحظى بالقبول 
عىل الصعيد العاملي. أتوجه بالشكر يف حضوركم إىل جميع البلدان الصديقة الداعمة لهدفنا يف اللقاء عىل أرضية من 

التسامح والتفاهم والحوار  املتبادل. وبهذه املناسبة، أرحب بقريغيزيا، آخر عضو انضم إىل أرستنا.

األصدقاء الكرام،

عىل الرغم من النجاح، الذي حققه التحالف، ينبغي علينا جميًعا أن نتقبل الحقيقة التالية: ما زلنا، كمجتمع دويل، 
بعيدين كل البعد عن تحقيق األهداف، التي تشكل غاية تأسيس التحالف. لألسف مل نستطع حتى اآلن تجاوز ما 
املعتقدات  أساس  الناس عىل  بني  متيز  متحجرة، وعقلية  أحكام مسبقة  الحضارات، من  تحالف  تأسيس  إىل  دفعنا 
واألعراق والثقافات. ومل نظهر العزمية املشرتكة والحازمة املنتظرة منا يف مجال مكافحة التيارات الراديكالية، واإلرهاب 

الذي يتغذى من هذه التيارات.

اإلرهاب والتنظيامت اإلرهابية ال دين وال عرق وال إقليم وال ثقافة لهم

مل نستطع أن نحيل ما عشناه من أمل يف مواجهة القنابل املتفجرة واحدة تلو األخرى، يف سوريا والعراق ونيجرييا 
وفرنسا وباكستان وتركيا وبلجيكا وإسبانيا، إىل موقف وخطاب وعمل مشرتك. مل نتمكن من إيجاد حل للرصاعات 
الفوارق  العنف. تطوير فهم وحوار مشرتك، مع تجاوز  أفرزت جو  التي  املساواة،  الظلم وعدم  السياسية وحاالت 
القامئة بيننا، هو واحد من أشد األسلحة فعالية يف مكافحة األسباب املؤدية للعنف، وهذا ما مل نستطع إقناع العامل 
بأن يتقبله. كام أننا مل ننجح يف تشكيل فهم مشرتك بخصوص رضورة تكوين ثقافة املصالحة، عوًضا عن االستقطاب. 
ومل نستطع نرش عقلية اجتامعية تعترب الفوارق الثقافية والعرقية والدينية غنى وليست تهديًدا، عقلية يظهر التسامح 

واالنسجام يف كل مكان ومجال فيها.

ا ملجرى األحداث الخطري هذا. ألن  يتوجب علينا، نحن الزعامء املسؤولون يف القرن الواحد والعرشين، أن نضع حدًّ
اإلنسانية أصبحت يف حال مل تعد قادرة معه عىل تحمل الجروح، التي فتحتها االستقطابات والتوترات القامئة عىل 
الرصاعات يف  منازلهم بسبب  إىل مغادرة  مليون شخص  فيه 60  اضطر  اليوم  عامل  نعيش يف  وثقافية.  دينية  أسس 
بلدانهم. يشكل األطفال والنساء قساًم كبريًا من هؤالء الناس األبرياء، الذين تنتهي رحلة جزء منهم نحو األمل، بآالم 
أفظع يف مياه البحر املظلمة. أما من يصلون منهم إىل املكان املأمول فيواجهون مشكلة استقبالهم بنظرات االرتياب 

وتهميشهم يف املجتمعات التي تستضيفهم.
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أما عندما ننظر إىل املناطق، التي كانت مصدر هذه املآيس، نجد أنفسنا حقيقة يف مواجهة مشهد حافل باملتناقضات. 
فالتنظيامت التي تدعي أنها تعمل باسم اإلسالم، تنفذ أكرب املجازر بحق املسلمني. تدمر الرتاث الحضاري املمتد عىل مدى 
آالف األعوام، وتحول املدن العريقة إىل خراب عىل يد شبكات اإلرهاب تلك. ونالحظ انتشار معاداة األجانب واإلسالموفوبيا 
يف البلدان الغربية عىل وجه الخصوص، بسبب الصورة التي أنتجتها هذه التنظيامت. ونرى أن هناك أوساطا من ذوي النوايا 
السيئة، تستغل الفرصة، وتكرس نفسها من أجل التفرقة، ونرث بذور الكراهية والتهميش عوًضا عن املحبة. وبهذا الشكل، 
يظهر تعمق الهوة بني األفراد ذوي الحضارات واملعتقدات والثقافات املختلفة، يف مواجهتنا نذيرًا مبصائب وكوارث أشد وطأة.

مل نأُل جهًدا يف القول دامئًا إن اإلرهاب واإلرهابيني والتنظيامت اإلرهابية ال دين وال عرق وال ثقافة لها. وليس هناك أي اعتقاد 
أو ثقافة أو ضمري يصّوب إزهاق أرواح األبرياء. وعىل األخص اإلسالم، الذي هو دين "السالم"  وفًقا ملعنى اسمه. هل يسمح 
دين معناه السالم باإلرهاب؟ ال مكان لإلرهاب أبًدا يف ديننا. وهذه التنظيامت التي ظهرت تحت اسم اإلسالم، وعىل رأسها 
داعش، ال عالقة لها باإلسالم ال من قريب وال من بعيد. ألن اإلرهاب، وبغض النظر عن كل صفاته األخرى، عدو لإلنسان بحد 

ذاته. وهذا التهديد، الذي نواجهه كبرش، موجه إلينا جميًعا. ليس هناك أي حضارة مبعزل عن هذا التهديد.

تحالف  من خالل مرشوع  تكوينه  إىل  نسعى  الذي  املشرتك،  األعىل  للمثل  األكرب  العدو  اإلرهابية هي  التنظيامت 
الحضارات. وال ميكننا تجاوز هذا التهديد إال عن طريق مكافحته بشكل مشرتك. وكل موقف أو بيان معاكس يعني 

تقديم الدعم لإلرهاب وللتنظيامت اإلرهابية.

أين كنتم حتى اللحظة التي لفظ فيها البحر جثة الطفل آيالن؟

هناك ثالثة عناوين تتمتع بأهمية بالغة بالنسبة لنا. األول منها هو الطائفية. كام تعلمون شكلت الطائفية تهديًدا 
شديد الخطورة يف وقت من األوقات، وعىل األخص يف العصور الوسطى وما بعدها. واليوم نعيش املشكلة نفسها. 
ا ويشكل أرضية لإلرهاب. والعنوان الثالث هو اإلرهاب. إذا مل  العنوان الثاين التمييز العنرصي، وهو تهديد خطري جدًّ
نكافح الطائفية بشكل مشرتك فلن نستطيع تحقيق السالم. وإذا مل نحارب مًعا التمييز العنرصي فال ميكننا مكافحة 
اإلرهاب. يتوجب علينا أن ننظر للمنتمني إىل جميع األعراق عىل أنهم برش، وأن نحبهم من منطلق أنهم من بني 

اإلنسان. علينا تأسيس التحالف العاملي يف مواجهة اإلرهاب.

تعيش بالدي حاليًّا مشكلة شديدة الخطورة يف مجال مكافحة اإلرهاب. نحن نكافح اإلرهاب منذ 35 عاًما. تجاوز عدد 
مواطنينا، الذين سقطوا خالل مكافحة اإلرهاب حتى اليوم 40 ألًفا. وعىل مقربة منا متاًما، تحولت املرحلة التي بدأت 
باإلرهاب يف سوريا، إىل حرب داخلية. قُتل يف سوريا 500 ألف شخص بسبب الحرب الداخلية. مل يعد هناك إرهاب عىل 
املستوى الفردي هناك. يسود إرهاب الدولة يف سوريا، ورأس السلطة فيها إرهايب. هناك يف سوريا إرهايب يقتل شعبه 
بواسطة الرباميل املتفجرة واملدافع والدبابات. ويف هذه الحال، أليس من ميد السجاد األحمر أمام هذا اإلرهايب، ومن 

يساعده بالسالح واملال مبسؤول عن املجازر؟ إذا كنا سنكافح يف مواجهة اإلرهاب فعلينا أن نكون صادقني.

عندما بدأنا بتأسيس تحالف الحضارات، دخلنا هذه املبادرة يف تركيا ونحن نحمل هذا الفكر. ألننا ال نريد أن نرى 
جثث األطفال يلفظها البحر عىل الساحل. هذه اللحظة، التي انفطرت قلوبنا فيها، هي أشد اللحظات حزنا. عندما 
حملت األمواج جثة الطفل آيالن إىل الساحل بدأت اإلنسانية تتساءل "ماذا نفعل نحن؟" . إًذا أين كنتم حتى اللحظة 
التي لفظ فيها البحر عىل ذلك الساحل جثة الطفل آيالن؟ هؤالء الناس ميوتون منذ ستة أعوام يف سوريا. بلغ عدد 

الناس، الذين انتشلناهم من بحري إيجة واملتوسط فقط، 100 ألف حتى اليوم. لقد متكنا من إنقاذهم من املوت.
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األصدقاء الكرام،

نعقد املنتدى العاملي السابع لتحالف الحضارات، الذي افتتحناه اليوم، تحت شعار "العيش مًعا يف مجتمعات شاملة" 
. ألن السبيل املؤدي بنا إىل النجاح يف كفاحنا الذي نقوم به، مير عرب تعلمنا العيش مًعا رغم الفوارق املوجودة بيننا. 
وال ميكن تحقيق النرص يف مجال مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله، إال مبخاطبة العقول والقلوب والضامئر. ميكننا 
االنتصار يف هذه املكافحة عندما نتجاوز عدم التسامح والتمييز ومعاداة األجانب، يوم نقهر الخوف، الذي نشعر به 
تجاه من يختلفون عنا. يؤثر أنصار العنف عىل األجيال الشابة من خالل طوباويات وضعوها بتحريف القيم الدينية. 
وينبغي علينا أن نعلم األجيال الجديدة بالطريقة األصح رسائل األديان الحقيقة املبنية عىل أساس العدل واملساواة. 
وعندما ننجح بتحقيق ذلك ونحن منتمون ألديان مختلفة، سيتضح بشكل أفضل أن العامل مكان ميكننا أن نعيش فيه 

جميعنا مًعا. وينبغي علينا العمل مًعا يف هذا االتجاه.

عيون من يعانون التفرقة العنرصية والتمييز ترنو إىل باكو

ينبغي علينا أن نصون تحالف الحضارات، ومبادئه وقيمه بشكل أكرب من أي وقت مىض. وأنا عىل ثقة أن املرحلة، 
التي وصلت إليها اإلنسانية يف القرن الحادي والعرشين، ليست ولن تكون أسرية أجندة تحددها التنظيامت اإلرهابية. 

يتوجب علينا من اليوم أن نرفع صوتنا ونترصف يف الحال من أجل تهيئة مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

تتمتع الرسائل املوجهة طوال يومني يف هذا املنتدى بأهمية قصوى. فعيون من يعانون من آالم عدم التسامح والتفرقة 
العنرصية وخطاب الكراهية والتمييز يف كل أنحاء العامل ترنو اآلن إىل باكو. والجميع ينتظرون البيان الختامي، الذي 
سيصدر عنها. ويف الوقت ذاته، توجهت نحونا أنظار من ينارصون التيارات الراديكالية املتنامية، التي استمدت قوتها 
من التوجهات العنرصية وخطاب الكراهية وعدم التسامح. وهؤالء هم أكرث من سيشعرون بالخزي من متاسكنا عىل 

أرضية من االحرتام والتسامح والحوار املتبادل.

هناك واجبات تقع عىل عاتقنا جميًعا كمشاركني يف املنتدى، من زعامء سياسيني ودينيني، وقادة رأي، وممثلني عن 
القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين. ينبغي علينا توجيه رسالة إىل الرأي العام العاملي مفادها أن من املمكن 
تحقيق هدف العيش مًعا يف سالم عىل أساس االحرتام والتفاهم والحوار املتبادل، الذي يشكل غاية تأسيس التحالف. 
وينبغي علينا أن نُسمع املظلومني والظاملني عىل حد سواء، بأعىل صوت لنا، أننا عازمون عىل العمل والتعاون من 
أجل الوصول إىل هذا الهدف. أعتقد أننا سُنظهر بكل وضوح ودون ترك محل للشك، عزمنا يف باكو عىل نقل التحالف 

وقيمه، خطوات أكرب نحو األمام.

ينبغي علينا أن نعلن مًعا استمرار الدعم السيايس واملايل الالزم حتى تواصل مبادرة تحالف الحضارات أنشطتها بقوة. 
وهذا املوقف املرشف ليس ما تطمح إليه اإلنسانية منا فحسب، بل هو مقتىض واجبنا إزاء األجيال القادمة.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أمتنى لجميع املشاركني عىل مدى فرتة انعقاد املنتدى النجاح 

يف أعاملهم. أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير. شكرًا لكم.
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مؤمتر التعليم العايل الرتيك-العريب – إسطنبول، يف 28 أبريل/ نيسان 2016

التمييز العنرصي أكرب تهديد يواجه اإلسالم

بسم الله الرحمن الرحيم،

الضيوف الكرام، املعلمون األفاضل، السيدات والسادة، أحييكم من كل قلبي تحية ملؤها املحبة والتقدير. السالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته، أهاًل وسهاًل بكم.

الرتيك-العريب يف نسخته  العايل  التعليم  البالغة الستضافتكم يف إسطنبول مبناسبة مؤمتر  أعرب عن سعاديت  أن  أود 

الثانية، وأقول أهاًل بكم جميًعا. أدعو الله أن يحمل املؤمتر الخري لبالدنا وشعبنا والبلدان املشاركة والعامل اإلسالمي.

وأريد عىل وجه الخصوص أن أعرب عن فائق سعاديت باالجتامع بهذه النخبة الرائعة عىل مأدبة الطعام يف افتتاح هذه 

املناسبة. وأتوجه بالشكر إىل جامعة الحضارة بإسطنبول واتحاد الجامعات العربية، اللذين أتاحا لنا فرصة االجتامع 

مع بعضنا هذا املساء وتعارفنا وتحادثنا. كام أبارك لكل املؤسسات والهيئات واألشخاص ممن كان لهم جهد أو إسهام 

أو دعم يف تنظيم هذا املؤمتر.
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أمتنى أن يسهم املؤمتر، الذي ينعقد يف أعقاب الدورة الثالثة عرشة ملؤمتر القمة اإلسالمية يف منظمة التعاون اإلسالمي، 
يف تطوير تعاوننا يف مجال الرتبية والتعليم عىل وجه الخصوص. وآمل أن يتحول هذا املؤمتر املنعقدة دورته الثانية 
هذا العام إىل تقليد دائم، وأن يصل إىل رشائح أوسع، وأن يتعزز مبشاركات جديدة ويتواصل يف األعوام القادمة أيًضا.

اإلخوة األكارم،

بوجود  تاريخنا  يتميز  مشرتكة.  وثقافة  وحضارة  تاريًخا  نتشاطر  ما  بقدر  مشرتكة،  جغرافية  رقعة  جميًعا  نتقاسم 
عرص السعادة، الذي ما يزال مثااًل يحتذى لإلنسانية بأرسها. ويحفل تاريخنا املشرتك بحضارات تركت آثاًرا خالدة 
منها  عواصم  هناك  املشرتكة  حضارتنا  ويف  وآسيا.  األوسط  والرشق  ألفريقيا  الرائعة  والحضارات  وبغداد  كاألندلس 
قرطبة ومتبوكتو وهرر وفاس ودمشق وإسطنبول وصنعاء والقاهرة واإلسكندرية وبخارى. ليست هذه املدن خاصة 
بالشعوب وبالبلدان التي تقع داخل حدودها فحسب، فهي يف الوقت ذاته مدننا جميًعا، إنها مدن مشرتكة لألمة 
جمعاء. كل واحدة من هذه املدن كانت مركز جذب للحضارة اإلسالمية عىل مر العصور، واستضافت، بوصفها مدن 

املكتبات واملدارس، طالبي العلم من مختلف أصقاع العامل.

يف القرن الحادي عرش، أي عندما كانت أوروبا غارقة يف ظالم العصور الوسطى، كان يف القاهرة 75 مدرسة، ويف دمشق 
51، ويف حلب 44. كانت املدارس النظامية قلب وعقل الحضارة اإلسالمية عىل مدى فرتة طويلة، وساهمت يف ثبات 
التعليمية  املؤسسات  أفضل  املدارس مبثابة  املغويل. كانت هذه  الصليبية واالجتياح  الحمالت  املسلمني يف مواجهة 
العليا يف ذلك العهد، وكان الطالب والعلامء الوافدون من مختلف أنحاء العامل يتلقون التعليم فيها. وبينام جددت 
هذه املدارس حياتنا العلمية وحافظت عليها من جهة، ساهمت يف نقل تراثنا الحضاري إىل اإلنسانية من جهة أخرى.

السبق يف تاريخنا دامئًا للقلم عىل السيف

سعى املسلمون، الذين اتخذوا من الحديث الرشيف "اطلبوا العلم ولو يف الصني"  دستوًرا لهم، وراء تحصيل العلم 
والحكمة بشكل مستمر. كانوا دامئًا محققني وباحثني. وكان السبق دامئًا للقلم عىل السيف يف تاريخنا.

الحضارة  أن  بحقيقة  واإلنسانية  التاريخ  تجاه  املسؤولية  تقتضيه  ما  يؤدي  علم  اليوم كل مؤرخ وكل رجل  يعرتف 
الدراسات  وساهمت  األهمية.  غاية  يف  وثقافية  علمية  دراسات  امليالدي  الثامن  القرن  من  بدًءا  أنجزت  اإلسالمية 
املذكورة بنسبة كبرية يف تغذية الحضارة األوروبية اعتباًرا من القرن الثاين عرش. ومل يقترص العرص الذهبي للحضارة 
الوقت ذاته عهًدا يقود فيه املسلمون دفة  الدولة فحسب، بل أصبح يف  الفتوحات وتوسيع أرايض  اإلسالمية عىل 

العلم، وتتحول فيه البلدات اإلسالمية إىل مراكز للعلم.

كام تعلمون، يشبه ابن خلدون يف مقدمته الدول بكائنات حية، ويقول إن كالًّ منها لها عمر محدد. أي أن الدول 
حالها حال الكائنات الحية، تُولد، وتتطور، وتنمو، وتشيخ، ويف النهاية تفقد وجودها. لألسف، تركت العهود املرشقة 
التاسع عرش. وفيام عدا بعض االستثناءات،  القرن  اعتباًرا من  تتفكك  لترتاجع، وبدأت  البلدان اإلسالمية مكانها  يف 
الجديدة  الفتوح  تاريخ  وليس  الداخل،  واالنغالق عىل  والتجزؤ  االنفصال  تاريخ  املاضيني  القرنني  يف  تاريخنا  أصبح 
واالكتشافات التي توجه دفة اإلنسانية، واملؤلفات الخالدة. ومام يثري الفضول أن البلدان اإلسالمية، التي كانت تجذب 
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إليها طالب العلم من كل أنحاء األرض، تتصدر الواجهة اليوم ويا لألسف بالفقر والجهل والرصاعات التي ال طائل 
تحتها. وها هي حلب، املتاخمة لنا مبارشة، أضحت خرابا بسبب الرباميل املتفجرة. أصبحت مكتبة املوصل تقريبًا 
أثرًا بعد عني، بعد أن كانت مفتوحة عىل مدى مثامنئة عام، واحتوت مستودعاتها عىل مخطوطات يدوية منذ عهد 
اإلغريق. نُهبت مكتبة بغداد عقب وقوع املدينة تحت االحتالل، وأُتلفت آالف الكتب واملخطوطات اليدوية، التي 
يعترب كل واحد منها كنزًا، أو تم تهريبها إىل خارج البالد. أما جامل وبهاء صنعاء، فيتلقى يف كل يوم رضبة جديدة أمام 

أعيننا. وتصارع القدس من أجل الصمود يف وجه االعتداءات، التي تستهدف تاريخها وهويتها اإلسالمية وتركيبتها.

إخويت األحبة،

أمامنا والباعث عىل  املاثل  الخارجية يف منطقتنا، يف ظهور هذا املشهد  للتدخالت  تأثريا كبريا  من املؤكد أن هناك 
البرتول  به املستعمرون مبقولتهم "قطرة من  الذي تسبب  الخراب،  أنه ال ميكننا إغفال  التشاؤم. ومام ال شك فيه 
أمثن من قطرة الدم" . وبطبيعة الحال سننتقد من ال مقدس لديه سوى "املصلحة" ، ومن يثريون األزمات املفتعلة 
ا"  ملواطنيهم، و  من خالل الحدود املصطنعة التي رسموها. ولسوف نفضح أيًضا نفاق من يرون الدميقراطية "حقًّ
"رفاهية"  من أجل شعوب املنطقة. لكن خالل قيامنا بهذه الخطوة، ينبغي أال يغيب عن ناظرينا نقطة تتمتع بأهمية 
أكرب. فام هي هذه النقطة؟ إنها النقد الذايت، سوف نوجه النقد ألنفسنا، ونحاسبها. فإذا مل نطبق النقد الذايت بحق 
أنفسنا، بقدر ما سننتقدهم، لن يكون بإمكاننا أيًضا أن نغرّي املشهد السوداوي، الذي نعيشه. وإن بحثنا عن منشأ 
املشكلة يف الخارج فقط، واستسلمنا ملثل هذا الرتاخي، فثقوا متاًما أننا لن نحقق أي يشء. فالتشخيص السليم هو 

الخطوة األوىل عىل طريق املعالجة الصحيحة.

الفقر والدم والدموع ليست مصريًا محتوًما ملنطقتنا املشرتكة

السبب الرئيس يف الرتاجع إىل الوراء والتفكك خالل القرنني املاضيني هو تغري مكان وإدارة مراكز العلم واملعرفة. 
فعندما تراجعت املدارس ترّدت الحياة االجتامعية أيًضا، وملّا فشلت جامعاتنا يف تجديد نفسها، مل تتطور الصناعة 
عندنا. وعندما وضعت العراقيل أمام أذىك أطفالنا وأكرث مواطنينا تعلاًم وتأهياًل، اضطروا إىل الهجرة إىل أمريكا وأوروبا 
وبلدان أخرى. ويف بعض األحيان، عاد أبناؤنا، الذين ابتُعثوا إىل العواصم الغربية من أجل استكامل تحصيلهم العلمي، 
إىل أوطانهم غرباء يشعرون بالخجل من شعبهم وقيمهم. أدت "هجرة األدمغة"  إىل تجفيف عروق الحياة لدينا. ومع 
األسف فإن أبناءنا اليوم يتوجهون إىل الجامعات الغربية وليس إىل البلدان اإلسالمية من أجل تحصيل العلم الرشعي، 
ناهيك عن العلوم الطبيعية والهندسة. ال ميكن للمجتمعات، التي ال تستطيع تطوير أنظمة تعليم خاصة بها ومبتكرة، 

أن تبني مستقبلها. وبأيدينا أن نغري هذا الحظ العاثر، وأن نرشع يف بداية جديدة.

ولن ننىس أبًدا أن ما تم هدمه ميكن إعادة بنائه، وما ضاع ميكن إيجاد يشء جديد مكانه، لكن ما ليس ممكًنا هو 
أن تعيد أمة فقدت ثقتها بنفسها، كتابة التاريخ من جديد. نحن منتلك منظومة من القيم والخربات تشكل منوذًجا 
ومنطقتنا  البلدان  ينتظر هذه  اإلطالق مصريًا محتوًما  والدموع عىل  والدم  الفقر  وليس  واإلنسانية.  للعامل  يحتذى 
إىل  تعيق مستقبلنا وأن تسوقنا  أن  فوقنا  املخيمة  السوداء  أبًدا لألحداث واألزمات والسحب  لن نسمح  املشرتكة. 
اليأس. تاريخنا ليس مصدر فخر لنا فحسب، بل هو يف الوقت ذاته مرجع شديد األهمية يتوجب أن نستمد القوة 

منه، وأن يكون مصدر إلهام بالنسبة لنا.
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اإلخوة األفاضل،

يقولون "ابحث عاّم فقدته حيث أضعته". التعليم هو املفتاح القادر عىل تقديم حلول للمشكلة املستعصية التي 
نعيشها اليوم. يجب أن نعزز التعاون بيننا يف جميع مراحل التعليم، مبا فيها التعليم العايل. وينبغي علينا أن نقدم 
الدعم لبعضنا البعض من خالل التوجه إىل تبادل الخربات، واستنفار جميع إمكانياتنا، وزيادة منصات العمل املشرتك. 
ا أن يكون التواصل عىل نطاق أوسع بني مواطنينا من مختلف الرشائح، وشبابنا وطالبنا ومنظامتنا  وأرى من املفيد جدًّ
األهلية وأكادمييينا وفنانينا. ونحن يف تركيا نويل أهمية خاصة للتعاون مع مؤسسات التعليم العايل يف العامل العريب، 
زيادة  إىل  تهدف  وبروتوكوالت  تفاهم  ومذكرات  اتفاقات  ونربم  الخصوص.  هذا  يف  جديدة  خطوات  عىل  ونقدم 

التنسيق يف هذا املجال، وفتح برامج تعليم مشرتكة وثنائية الشهادة، وتسهيل تبادل الطالب واملعيدين.

تم توقيع 207 بروتوكوالت مع البلدان العربية منذ عام 2013 حتى اليوم، يف إطار برنامج "موالنا"  لتبادل الطالب. 
ا،  بلغ عدد الطالب الوافدين من البلدان العربية إىل تركيا منذ عام 2013 إىل اليوم 95. أنا أعترب هذا الرقم ضئيال جدًّ
ويجب أن يكون أعىل من ذلك. أما عدد الطالب الذاهبني إىل البلدان العربية من تركيا فهو 133، وهو أيًضا رقم 
متدٍن. ويف مقابل عدد املعيدين القادمني من بلدان عربية إىل بالدنا والبالغ 48، توجه من تركيا 12 معيًدا. هذا رقم 

ا. أريد التأكيد عىل أنني أعترب هذه األرقام غري كافية، وأنها ال تليق بنا أبًدا. منخفض جدًّ

يوجد يف جامعاتنا ما مجموعه 14 ألًفا و770 طالبًا من البلدان العربية، ويف طليعتها سوريا والعراق وفلسطني وليبيا 
والصومال واليمن واألردن واملغرب ومرص. أما عدد الطالب األجانب يف بالدنا فيبلغ حتى اليوم أكرث من 75 ألًفا. مام 
ال شك فيه أن هذه اإلحصائيات إيجابية باملقارنة مع الفرتات السابقة. لكن ينبغي علينا أن نتقبل وجود طريق طويل 

أمامنا يتوجب علينا أن نتجاوزه.

العامل اإلسالمي اليوم تحت تهديد رصاع شيعي سني

أود اإلشارة هنا عىل األخص إىل أن هذا املؤمتر الرامي إىل زيادة التبادل العلمي والحوار بني تركيا والبلدان العربية، 
يشكل خطوة هامة تم اإلقدام عليها يف هذا الخصوص. وبطبيعة الحال فإنه ال ينتابني أي شك يف أن األعامل املنجزة 
توقيع  خالل  من  ملموسة  مكتسبات  بتحقيق  سعاديت  عن  أعرب  أن  وأود  بالنجاح.  تتكلل  سوف  املؤمتر  إطار  يف 

مذكرات التفاهم يف هذا املؤمتر.

أود اليوم أن أشاطركم هنا ثالث قضايا هامة. ألن أبرز املشاكل، التي يعاين منها العامل اإلسالمي حاليًّا، تندرج تحت 
هذه العناوين الثالثة.

أول هذه القضايا مشكلة الطائفية. مع األسف يرزح العامل اإلسالمي اليوم تحت تهديد رصاع شيعي سني. ال يوجد 
لدينا دين شيعي وال دين سني، هذان مجرد مذهبني. لدينا دين يعلو فوق هذين املذهبني، أال وهو اإلسالم. وينبغي 
علينا كأفراد مسلمني أال نلقي بظالل الشك عىل أُخّوتنا. وكل من يقول "مذهبي أعىل شأنًا من مذهبك"  فهو يلحق 

الرضر باإلسالم. ال ميكننا الدخول يف متييز من هذا القبيل.
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القضية الثانية: هي التمييز العنرصي، هي واحدة من أهم التهديدات. عندما نتحدث نستخدم دامئًا لفظي تريك-

عريب. وهذا ما يحزنني كثريًا. هناك جامعة الدول العربية، فهل يستوجب هذا وجود جامعة الدول الرتكية يف املقابل؟ 

وملاذا؟ من جهة نقول "الوحدة اإلسالمية" ، ومن جهة أخرى "جامعة الدول العربية" ، يا لغرابة هذا األمر! ما هذا 

التناقض؟ ال فضل لعريب عىل أعجمي، وال ألعجمي عىل عريب إال بالتقوى، هذا هو املعيار. لكننا أضعنا معايرينا، ونحن 

نعيش هذه األزمات بسبب فقداننا للمعايري.

القضية الثالثة: اإلرهاب. هناك واحدة من أهم املشاكل اآلن، فام هي؟ إنها مصيبة اإلرهاب. ولكن هل نقوم مبكافحة 

اإلرهاب عىل النحو املطلوب؟ ها هي بوكو حرام، والقاعدة، والشباب املجاهدون، ماذا يقول كل هؤالء وهم يقتلون؟ 

يقولون "أنا أقتل باسم اإلسالم" . يقتل وهو يقول "الله أكرب" . حسًنا، واملقتول...؟ هو أيًضا يقول "الله أكرب" ، وهو 

ميوت. انظروا إىل هذا الحال، يف أي حال أصبح املسلمون؟ القاتل يقول "الله أكرب" ، واملقتول يردد العبارة نفسها أيًضا.

ولهذا تقع عىل عاتقكم، أنتم رجال العلم األفاضل يف أمتنا، مهام شديدة الخطورة يف هذا الخصوص. علينا أن نؤهل 

شبابنا يف الجامعات من هذه الناحية بشكل جيد. ألن هناك من شبابنا من ينزلقون إىل أحضان هذه التنظيامت 

الضالة واملتطرفة. ويتوجب علينا أن نقف حائاًل أمام هذه االنزالقات.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أمتنى للعامل اإلسالمي أن يصحو من سباته ويعود إىل رشده، 

حتى نسري نحو املستقبل بطريقة مختلفة عام نحن عليه. أستودعكم الله جميًعا.
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الدورة الثالثة ملؤمتر منظمة التعاون اإلسالمي للوزراء املسؤولني عن املياه – إسطنبول، يف 17 مايو / أيار 2016

لن يكون العامل آمًنا إن مل يتخذ موقًفا حاسام ضد اإلرهاب

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد نائب األمني العام، السادة الوزراء، الضيوف الكرام، أحييكم من كل قلبي تحية ملؤها املحبة والتقدير، السالم 
عليكم ورحمة الله وبركاته.

األعضاء يف  البلدان  استضافة زعامء  الفائت،  الشهر  كان من دواعي رسورنا،  تركيا وإسطنبول.  بكم يف  أهاًل وسهاًل 
التعاون  القمة اإلسالمية يف منظمة  الثالثة عرشة ملؤمتر  الدورة  انعقاد  التعاون اإلسالمي يف بالدنا، مبناسبة  منظمة 
الثالثة ملؤمتر  الدورة  أيًضا باستضافتكم يف ربوع بالدنا من خالل عقد  اليوم  اإلسالمي. وأود أن أعرب عن سعاديت 

منظمة التعاون اإلسالمي للوزراء املسؤولني عن املياه.

نعقد الدورة الثالثة ملؤمتر منظمة التعاون اإلسالمي للوزراء املسؤولني عن املياه يف فرتة تزايدت فيها الضغوط بشكل 
متصاعد عىل موارد املاء، وتوالت فيها الكوارث املتعلقة باملياه. أسأل الله أن يكون اجتامعنا وسيلة يف جلب األمن 
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والصحة والرخاء والخري لجميع املسلمني واإلنسانية يف العامل، وأن يحمل مستقباًل مرشقًا لنا جميًعا. ينبغي علينا أن 
نُخرج التعاون يف مجال املياه من إطار التمنيات املطروحة يف مثل هذه االجتامعات، لنحوله إىل مشاريع ملموسة. 
أبًدا يف هذا  القلق  أال يساوركم  املجال. وأرجو  يقع عىل عاتقها من واجبات يف هذا  ما  تركيا مستعدة ليك تؤدي 

الخصوص.

ينبغي علينا أن نضع وثيقة "رؤية املياه"  حيز التنفيذ، وهي وثيقة تم إقرارها يف املؤمتر الوزاري، الذي انعقد يف 
إسطنبول أيًضا عام 2012. وما أريد التأكيد عليه بوجه خاص، هو أننا نوقع الوثائق إال أننا مع األسف ال نتمكن من 
وضعها حيز التطبيق. هناك مقولة جميلة ألصدقائنا اإليرانيني يف هذا الخصوص، تقول "جلسوا وتحدثوا، ثم انفّض 
املجلس" . إذا كنا سنجلس ونتحدث، ثم ينفّض مجلسنا، فسوف تضيع الربكة من اجتامعاتنا هذه. علينا أن نجعل 
اجتامعاتنا تنضح بالربكة، وأن نجني مثارها. وأمتنى أن يسهم مجلس املياه، املنصوص عىل تأسيسه مبوجب القرارات 

املتخذة اآلن يف هذا االجتامع، يف ترسيع خطوات التعاون، ورفع مستوى الرخاء يف العامل اإلسالمي.

اإلخوة األعزاء،

كام نعلم جميعا، رشدت الحرب الداخلية يف سوريا، املستمرة منذ ستة أعوام، املاليني من مواطنيها. وسعى إخواننا 
السوريون للجوء إىل أي مكان متكنوا من الوصول إليه، ويف املقدمة بلدان الجوار. تجاوز عدد السوريني الالجئني إىل 
بلدان الجوار خمسة ماليني. ونحن يف تركيا نستضيف حوايل مليونني و700 ألف من إخواننا السوريني، إضافة إىل 300 

ألف من إخواننا القادمني من العراق. أي أننا نستضيف يف بالدنا ثالثة ماليني الجئ.

االتحاد األورويب يتخذ موقًفا متناقًضا بخصوص الالجئني

مل ولن نتهرب من بذل كل التضحيات فيام يتعلق بتأدية مسؤوليتنا الوجدانية كبلد وشعب يف مواجهة أكرب أزمة إنسانية 
شهدها العامل يف اآلونة األخرية. نستنفر كل إمكانياتنا حتى النهاية من أجل التخفيف، ولو بقدر قليل، من آالم إخواننا 
السوريني، يف أيامهم العصيبة هذه. توفر تركيا كل احتياجات اإلخوة السوريني سواء املقيمني يف املخيامت، أو أولئك الذين 
يعيشون يف محافظاتنا املختلفة. تقدم دولتنا الدعم لضيوفنا يف جميع املجاالت، بدًءا من الخدمات الصحية والسكن، 
مرورًا باملاء والكهرباء، وحتى املواد الغذائية وامللبس. هذه القضية بالنسبة لنا ليست أبًدا بهدف تحقيق منفعة أو مناورة 
ديبلوماسية. نحن ننظر إىل هذه القضية عىل أنها تقديم األخ دعمه ألخيه يف أيامه العصيبة، وفتح ذراعيه الحتضانه. وما 
املآيس، التي يعيشها الالجئون يف البلدان األوروبية، إال نتيجة لالختالف يف وجهات النظر تجاه القضية. ألنه لو كان األمر 

يتعلق باإلمكانيات فإن إمكانيات البلدان األوروبية تفوق نظريتها لدينا بأضعاف مضاعفة.

كام هو معلوم، فإن األوروبيني وضعوا الكثري من الرشوط أمامنا من أجل اإلعفاء من التأشرية، التي هي باألساس 
واحدة من التزامات الجانب اآلخر يف إطار العضوية يف االتحاد األورويب. ومن هذه الرشوط، مبلغ قدره 3 مليارات 
يورو، سيقدمونه لنا من أجل القيام بعمليات تحسني ظروف إسكان الالجئني السوريني يف بالدنا. وبالطبع نحن نرحب 
بتقديم مثل هذا الدعم من االتحاد األورويب لنا كبلد يقوم بهذه األعامل أساًسا منذ ستة أعوام. هذا املبلغ هو دعم 
سيقدم بشكل مبارش إىل إخواننا السوريني، ولن يدخل يف ميزانيتنا. لكن تم التعامل مع القضية وتعقيدها إىل درجة 

تكّون معها انطباع وكأن هذا املبلغ مل يقدم من أجل دعم الالجئني، وإمنا متت تأديته لنا كهبة.
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يطلبون منا مشاريع. مع أننا أنجزناها من قبل جميعها، عن أي مرشوع يتحدثون؟ لقد أنجزنا هذه املشاريع يف 26 
مخياًم، وهي قامئة حاليًّا. مل تنتظر تركيا موافقة االتحاد األورويب عىل هذه املشاريع. لقد فتحنا أبوابنا أمام إخوتنا 
الفارين من القصف. تجاوز املبلغ الذي أنفقناه من أجل السوريني املقيمني يف املخيامت فقط، 10 مليارات دوالر، 
والنفقات موثقة بالفواتري. وهناك أيًضا القدر نفسه من املساعدات والدعم قدمته منظامت املجتمع املدين والبلديات 
يف بالدنا. وإذا جاء املبلغ الذي تعهد االتحاد األورويب بتقدميه، ستتوفر لدينا اإلمكانية لتحسني وتطوير وضع ضيوفنا 
بشكل أفضل. وإن مل يصل فاملاليني الثالثة من الالجئني يقيمون يف بالدنا عىل أي حال، وأي منهم ال يعاين من الجوع، 

وال يقيم يف العراء.

أدع جانبًا املوقف املتناقض وغري الصادق، الذي تتخذه البلدان األوروبية. نحن بحاجة يف األصل ألن تشمل البلدان 
اإلسالمية هؤالء الناس برعايتها. وأعتقد أن العامل اإلسالمي سيتخذ يف املرحلة القادمة موقًفا أكرث حساسية.

مستعدون لتقاسم خرباتنا يف مجال إدارة املياه

اإلخوة األعزاء،

اليوم، أي  املائية. مل يبق يف بالدنا  للموارد  الصحيحة  الهامة يف مجال اإلدارة  الدراسات والخربات  تتوفر لدى تركيا 
منطقة سكنية، مبا فيها أصغر املناطق، ال متلك املياه. ليست وفرة املاء هي مصدر قوتنا يف مجال املياه، وإمنا تراكم 
الخربات لدينا يف مسألة اإلدارة الصحيحة للمياه. سأرضب مثاًل آخر هنا. لديكم الكثري من األموال، لكن إن مل تُحسنوا 
تحققون  عندها  اإلدارة  أحسنتم  إذا  للتمويل.  الجيدة  اإلدارة  إنها  القضية؟  األصل يف هذه  ما هو  تفلسوا.  إدارتها 

النجاح، واألمر نفسه ينطبق عىل املياه.

قبل أن نستلم مقاليد السلطة، كانت مياهنا تجري يف األنهار لتصب يف البحار. وعندما وصلنا إىل سدة الحكم عكسنا 
هذا األمر. وضعنا شعار "األتراك يديرون املياه املتدفقة" . زدنا من عدد سدودنا وبحرياتنا الصناعية. أقدمنا عىل خطوات 
جيدة من خالل اإلدارة الفعالة للمياه. وبطبيعة الحال، نحن عىل استعداد لتبادل خربتنا هذه مع جميع البلدان اإلسالمية. 
قبل أن نصل إىل الحكم، مل يكن هناك يف تركيا عملية إعادة التدوير. أما اآلن، فقد أصبحنا نستخدم املياه مرة أخرى، من 
خالل إعادة التدوير هذه. إذا استخدمتم مياه الرشب من أجل ري الحدائق، فهذا معناه الفشل عىل صعيد إدارة املياه.

ويف الواقع، كانت الكثري من مدن بالدنا، مبا فيها إسطنبول، تعاين من أزمة حادة يف املياه، حتى منتصف تسعينات 
القرن املايض. متكنا من حل مشكلة املياه يف إسطنبول خالل فرتة قصرية، عندما كنت رئيًسا لبلديتها، بالتعاون مع 

السيد ويسل أر أوغلو، الوزير الحايل للغابات وشؤون املياه.

التحتية وفعاليات  البنية  الكثري من مشاريع  ننجز  أرايض بالدنا، فنحن  املياه عىل  وال نقترص يف خدماتنا يف مجال 
املساعدة والدورات التدريبية يف القارة األفريقية، عن طريق وزارة الغابات وشؤون املياه ووكالة التعاون والتنسيق 

الرتكية.

ومؤخرًا أنجزنا مرشوًعا عىل مستوى العامل يف مجال املياه. ننقل املياه من بالدنا إىل جزيرة قربص عن طريق أنابيب 
متر تحت البحر. أقمنا استثامًرا بقيمة 550 مليون دوالر من أجل هذا الخط. وبالطبع فإن هذا املرشوع هو أمر مل 
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يكن البعض، يف الحقيقة، قادرين عىل مجرد تصوره. يستخدم شامل قربص حاليًّا هذه املياه القادمة من تركيا. ومن 
خالل هذا املرشوع، نوفر لجمهورية شامل قربص الرتكية حاجتها ملدة 50 عاًما من مياه الرشب ومياه الري الزراعي.

ا أن متد البلدان املتقدمة  ا عىل التعاون بني البلدان اإلسالمية. ومن املهم جدًّ أعتقد أن هذا املرشوع يشكل مثااًل هامًّ
ا. وتقديم الدعم وإقامة التعاون، عىل األخص يف  يف منظمة التعاون اإلسالمي يد العون إىل البلدان النامية واألقل منوًّ
مجال املياه، وهذا من أهم الخدمات التي ميكن تقدميها للمسلمني. ينبغي عىل املسلمني أن يكونوا متعاونني فيام 
يتعلق بالطاقة الكهربائية واملياه. وأمتنى أن يكون مجلس املياه، املزمع تأسيسه يف ختام االجتامع، وسيلة لحملة 

تنمية تبدأ، يف كل أنحاء العامل اإلسالمي، من خالل االستخدام السليم لهذا املورد.

تحدثت آنًفا عن الطاقة، فلامذا؟ ألن هناك بلدانًا يف العامل اإلسالمي تذهب املياه التي متلكها أدراج الرياح. ال يتم 
تخزين هذه املياه، التي تضيع هباًء، يف بعض البلدان اإلسالمية. مع أنه لو تم تخزين هذه املياه، ولو تم تأسيس 

ا يف مجال الطاقة. محطات كهرومائية، فإن بلداننا هذه سوف متتلك إمكانيات كبرية جدًّ

البلدان الغربية تلتزم الصمت إزاء مقتل الكثري من األبرياء يف ديار بكر

اإلخوة األكارم،

كام هو معروف، وقع انفجار كبري قرب قرية طانيشيق، الواقعة عىل مسافة 20 كيلو مرت تقريبًا من مركز مدينة 
ديار بكر، يوم الخميس املايض. وبحسب التحقيقات الجارية تبني أن الحادثة وقعت عىل النحو التايل: رسق عنارص 
املنظمة اإلرهابية شاحنة كانت تستخدم يف حفريات الطريق مبحافظة بينغول، وفخخوها باملتفجرات. كانوا يحاولون 
إيصال هذه الشاحنة إىل مركز مدينة ديار بكر مستخدمني الطرق الفرعية بهدف تجنب نقاط التفتيش التي أقامتها 
قوات األمن. عند وصولهم إىل قرية طانيشيق، اشتبه بهم مواطن يدعى سيد خان ياكار، وكان قد عمل يف السابق 
عضًوا يف مجلس إدارة فرع حزب العدالة والتنمية يف املحافظة. تدخل ياكار إليقاف اإلرهابيني، الذين الذوا بالفرار 
مع الشاحنة نحو مزرعة دوروملولو، بعد جدال دار بني الطرفني. وبدأ املواطنون يف قرية طانيشيق مبالحقة الشاحنة 
بواسطة سيارتني. وعند وصولهم إىل املزرعة انتقل اإلرهابيون إىل سيارة كانت تدلّهم عىل الطريق، ورشعوا بإطالق 
ابتعد اإلرهابيون عن املكان  القادمني من قرية طانيشيق. وفيام استمر االشتباك بني الطرفني،  النار عىل املواطنني 
املركونة فيه الشاحنة وفجروا القنبلة. ومع انفجار املتفجرات، التي من املعتقد أنها تزن ما بني 10 إىل 15 طنًّا، قُتل 
16 من مواطنينا الذين كانوا يف السيارتني قرب الشاحنة. انفجرت القنبلة بقوة شديدة إىل حد أنه مل يبق من الشاحنة 

يشء، وال من أجساد 12 من املواطنني الستة عرش القتىل، حتى األشالء.

أود أن ألفت إىل أن األمر يتعلق هنا مبحاولة تنظيم إرهايب تنفيذ هجوم يهدف إىل قتل املئات من األبرياء، وبستة 
التنظيم، الذي  العادية يجب أن تلقى عملية  عرش مواطًنا منعوا وقوع هذا الهجوم مضحني بحياتهم. يف األحوال 
ا يف العامل بأرسه، وأن  يهدف إىل استخدام شاحنة محملة باملواد املتفجرة وسط مدينة ديار بكر، أصداء واسعة جدًّ
تصدر إدانات شديدة بحقها. وقعت يف السابق الكثري من الهجامت املشابهة لكن العامل التزم الصمت إزاءها. ومل 
يصدر أي رد فعل جدي عىل هذه الحادثة األليمة من أحد، ويف الطليعة البلدان الغربية، التي تجري فيها منظمة 
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"يب كا كا"  اإلرهابية االنفصالية أنشطتها تحت أسامء مختلفة، بل وتتلقى الدعم منها. عندما يقع عمل إرهايب يف 
باريس، وعندما تحدث هجامت يف بروكسل تتعاىل األصوات منددة. لكن عندما يقتل الكثري من األبرياء يف الهور 
وأنقرة وإسطنبول وديار بكر فإن البلدان الغربية ال تنبس ببنت شفة. هذا ما يجعل قلوبنا تنفطر. إىل متى سيستمر 
هذا املوقف املتناقض؟ نحن نرى أن السياسة يف العامل ليست صادقة. عىل الرغم من أن منظمة "يب كا كا"  االنفصالية 
تبنت برصاحة هذه العملية مل تبِد البلدان التي تدعي أنها تتعامل بحزم مع اإلرهاب، وال منظامت حقوق اإلنسان 

وال اإلعالم، أي اهتامم بالقضية.

الضيوف األكارم،

أقول دامئا إن أهم مشكلة تواجه العامل اليوم ليست اإلرهاب بحد ذاته. مشكلة العامل األهم هي هذا املوقف ذو 
الوجهني واملنافق وغري الصادق يف مواجهة التنظيامت اإلرهابية. ألن هذه التنظيامت تستمد أكرب قوة وأعظم دعم 
لها من هذا املوقف. تقوم البلدان التي متسك بتجارة السالح، مبد هؤالء اإلرهابيني باألسلحة. فلتأِت هذه البلدان 
لتثبت عكس ذلك. نحن نعلم أسلحة أي بلدان تستخدمها هذه املنظامت اإلرهابية، ونرشح هذا األمر للعامل من 

خالل وسائل إعالمنا.

مل ندع بابًا إال وطرقناه من أجل تشكيل منطقة آمنة عىل حدودنا الجنوبية، بهدف حامية أرواح الناس األبرياء يف 
سوريا. عرضت اقرتاحي هذا عىل رئيس الواليات املتحدة األمريكية والبلدان الغربية، وتحدثت عنه إىل املسؤولني 
الروس، عندما كانت عالقاتنا مع بالدهم جيدة. ومن صموا آذانهم عن سامع اقرتاحنا هذا يلجؤون إىل أساليب ما 

أنزل الله بها من سلطان من أجل قطع الطريق أمام موجة الالجئني.

وعىل غرار ذلك حذرنا مرات عدة البلدان النافذة يف املنطقة بخصوص عدم توفري الدعم بالسالح والذخرية للتنظيامت 
اإلرهابية املوجودة يف سوريا. جزء من هذه األسلحة مصوب اآلن باتجاه بالدنا. لكن كونوا عىل ثقة أن جزًءا آخر من 
هذه األسلحة نفسها سوف يُستخدم يف املستقبل ضد البلدان التي قدمتها. هل تعلمون ملاذا؟ ألن طبيعة اإلرهاب 
هكذا. فهو كالعقرب يلسع اليد التي متسكه عاجاًل أم آجاًل. وينبغي عىل من يحتضنون اليوم التنظيامت اإلرهابية، 

ألن ذلك يف مصلحتهم، أن يعلموا جيًدا أنهم سيكونون السبب وراء األسلحة والقنابل التي ستنفجر يف أحضانهم.

ا غري مريئ ما يصعب من مهمتنا أننا نكافح عدوًّ

قُتل العرشات من مواطنينا يف مدينة كيليس بسبب القذائف الصاروخية املنطلقة من األرايض السورية. كيليس ال 
تختلف عن أي مدينة يف البلدان األوروبية. هناك تنظيم إرهايب مبثابة جار متمركز قرب مدينة كيليس اليوم، فهل من 
املمكن أن نتوقع عىل من سيحل هذا التنظيم جاًرا، ويف أي مدينة وأي بلد أورويب غًدا؟ بدأنا منذ اآلن التحضريات من 
أجل حل مشاكل كيليس. وبينام اتخذنا التدابري الالزمة من أجل جعل املدينة أكرث أمًنا من جهة، نعمل عىل تعويض 

األرضار التي لحقت بأرباب املهن واملواطنني من جهة أخرى.

املنوال، نواصل مكافحة منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية، وتنظيم داعش بال توقف. ونعلم جيًدا أن كال  وعىل نفس 
التنظيمني يتعاونان مع النظام السوري والقوى األخرى يف املنطقة ضد بالدنا. وال تقترص مكافحة تركيا لإلرهاب عىل 
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"يب كا كا"  وداعش فقط، بل إنها مستمرة أيًضا يف مواجهة "PYD" و"YPG". وما يصعب من مهمتنا هو أننا ال نكافح 
ا مرئيًّا، وإمنا غري مريئ. عدوًّ

سوريا  يف  القامئة  القذرة  والتحالفات  األسلحة  وأسواق  األرواح  تجارة  ستؤدي  بأرسه:  للعامل  نداًء  أوجه  هنا  ومن 
والعراق بذريعة داعش، إىل وقوع مشاكل أكرب يف العامل غًدا. وإذا مل يتم االتفاق يف الحال عىل أسلوب مبديئ ملكافحة 

التنظيامت اإلرهابية فإن العامل يف املستقبل لن يكون مكانًا آمًنا بالنسبة لجميع سكانه.

وسيكون الوقت قد فات غًدا بالنسبة ملن يحرصون عىل عدم إفساد الرخاء الذي يعيشون فيه، فيتغاضون اليوم عن 
600 ألف بريء قُتلوا يف سوريا، وعن آالف البرش الغارقني يف البحار، وعن القذائف الصاروخية الساقطة عىل كيليس.

نحن شعب اعتاد عىل قضاء حوائجه بنفسه. سوف نتغلب بإذن الله عىل منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية، وتنظيم داعش 
القذائف الصاروخية الساقطة عىل كيليس  لنا من أجل منع  اإلرهايب، عىل حد سواء. وإذا مل يقدم أحد املساعدة 
فإننا سوف نحل هذه املشكلة بأنفسنا. لكننا ال منلك القدرة عىل معالجة الجروح النازفة يف الضمري اإلنساين مبفردنا 
يف مواجهة هذا النفاق. ولن يكون مبقدورنا يف الغد أن نجابه وحدنا تهديدات عمليات التنظيامت اإلرهابية التي 
ستطال العامل. نقوم مبهمتنا يف التحذير اليوم، وعىل الرغم من ذلك إذا أرص الغرب والبلدان التي تخوض سباق القوة 

يف املنطقة، عىل فعل ما يروق لهام، فإننا نكون قد سجلنا مالحظتنا هذه عىل صفحات التاريخ.

الضيوف الكرام،

بأهمية  القمة  تتمتع  إسطنبول.  مدينة  يف  اإلنساين  للعمل  العاملية  القمة  القادمني  والثالثاء  االثنني  يومي  سنعقد 
تاريخية بالنسبة ملستقبل نظام املساعدات اإلنسانية، يف هذه الفرتة، التي نحن بحاجة فيها إىل السالم يف العامل أكرث 
من أي وقت مىض. وبهذه املناسبة، ندعو جميع البلدان إىل التحرك مًعا من أجل حل األزمات اإلنسانية العاملية. 

ونسأل الله أن يكون معيًنا لنا يف ذلك.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أمتنى مرة أخرى أن تحمل الدورة الثالثة ملؤمتر منظمة التعاون 
اإلسالمي للوزراء املسؤولني عن املياه الخري للمسلمني ولإلنسانية جمعاء. أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير، 

وأستودعكم الله.
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حفل اختتام القمة العاملية للعمل اإلنساين – إسطنبول، يف 24 مايو / أيار 2016

عىل كل صاحب ضمري أال يلتزم الصمت إزاء التوزيع غري 

العادل للدخل

فخامة الرؤساء، السيدات والسادة، حرضات املشاركني، أحييكم من جديد تحية ملؤها املحبة والتقدير.

قمنا مبشاورات مثمرة للغاية، واتخذنا قرارات هامة عىل مدى اليومني املاضيني. تناولنا مًعا املصاعب والتحديات التي 
نواجهها يف مجال املساعدات اإلنسانية وكيف ميكننا التوصل إىل حلول لها.

عندما بدأنا اإلعداد لعقد هذه القمة أكدنا عىل رضورة التحرك، يف حل األزمات اإلنسانية، من خالل مقاربة تركز عىل 
اإلنسان والكرامة اإلنسانية. وقلنا إن حامية كرامة ورشف اإلنسان، وتحقيق األمن له، ومساعدته عىل النظر بأمل 
إىل املستقبل، هي غاية مشرتكة لنا جميًعا ومسؤولية أخالقية تقع عىل عاتقنا. وعىل مدى انعقاد القمة تقدم الكثري 

من البلدان واملنظامت املشاركة فيها بتعهدات ملموسة يف إطار األجندة اإلنسانية، التي قدمها السيد األمني العام.
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العامل، وأحيانًا يف املناطق نفسها، يعيشون يف معايري أمن ومعيشة شديدة  نعلم أن البرش يف املناطق املختلفة يف 
االختالف. وبينام يسود الرخاء والرتف من جهة، نرى عىل مقربة منه متاًما ماليني البرش يتعلقون بأهداب الحياة وسط 
فقر مدقع وحرمان وجوع من جهة أخرى. هذا عامل ال يسوده العدل. وإزاء هذا االختالف الحاد، يتوجب عىل أي 
فرد وأي بلد ميتلك الضمري يف املجتمع الدويل أال يلتزم جانب الصمت. وأمتنى أن تكون القمة العاملية للعمل اإلنساين 

ميالد تغري أسايس يف عقلية العامل حيال هذا الخصوص.

وال ميكن اعتبار أن هذه القمة بلغت هدفها إال إذا أطلقت مرحلة جديدة يف حياة جميع املظلومني يف العامل وعىل 
رأسهم األطفال يف أفريقيا وآسيا وسوريا والعراق. نأمل أن تفتح هذه القمة التاريخية، مبا يتوافق مع اسمها وأهميتها، 
األبواب عىل عامل أكرث أمانًا وعدالة، ويسود فيه السالم. ويجب علينا أن نظهر ملن ينتظرون نتائج هذه القمة بكل 

أمل، أننا مل نغلق أبواب قلوبنا وعقولنا يف وجوههم، بل عىل العكس أننا نحتضنهم بحرارة أكرث من أي وقت مىض.

وعىل الرغم من أهمية طرح حجم األزمة التي نواجهها، عىل الصعيد العاملي، والرتكيز عىل سبل حلها، إال أن ذلك 
وحده ال يكفي. فال ميكن مسح الدموع املنهمرة، ومداواة القلوب الجريحة، وتهدئة الضامئر النازفة بالكالم والوعود 

الكاذبة والتعهدات التي ال تحقق، وإمنا بالعمل الفّعال.

ولهذا ينبغي علينا أن نتقاسم عىل الصعيد العاملي مسؤولياتنا السياسية واألخالقية واملالية، وأن نتحرك برسعة. 
وال نعترب أننا أدينا واجبنا اإلنساين والوجداين ما مل يتم تنفيذ الوعود املقدمة، وعىل رأسها تلك املبذولة من جانب 

البلدان املتقدمة، ينبغي علينا تحقيق ذلك.

وكل دقيقة وكل يوم نضيعه هباء يؤدي إىل فقدان املئات من البرش حياتهم، وإىل معاناة اآلالف اآلخرين آالًما جديدة. 
وأود أن أؤكد عىل وجه الخصوص أنه وبصفتنا أعضاًء ذوي مسؤوليات ومبادئ يف املجتمع الدويل، يتوجب علينا 

متابعة تجسيد اإلرادة التي ظهرت يف هذه القمة يف واقع فعيل.

بإمكانكم أن تكونوا عىل ثقة من استمرار تركيا يف أداء ما يقع عىل عاتقها يف هذا الخصوص، من خالل استنفارها 
جميع إمكانياتها.

وقبل أن أختم كلمتي، أتقدم بالشكر مرة أخرى باسم ماليني األشخاص املترضرين من األزمات إىل السيد األمني العام 
للجهود التي بذلها من أجل إنجاح القمة، وإىل جميع املشاركني فيها، وأود أن أعرب من جديد عن سعاديت الكبرية 
اللحظة  هذه  وملشاطرتكم  الرتكيني،  والشعب  الدولة  باسم  التاريخي  االجتامع  هذا  الستضافة  باالعتزاز  وشعوري 

التاريخية.

أحييكم تحية ملؤها التقدير واملحبة
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مراسم تقديم الدكتوراه الفخرية يف جامعة ماكرييري بأوغندا – كمباال / أوغندا، يف 1 يونيو / حزيران 2016

تركيا تبذل جهدها لتكون صوت أفريقيا

املدرسني  الجامعة، حرضات  مجلس  أعضاء  السادة  سوروما،  عزرا  الدكتور  األستاذ  ماكرييري،  جامعة  رئيس  السيد 
األكارم، الطالب األعزاء، الضيوف الكرام، أحييكم تحية ملؤها املحبة والتقدير.

أود أن أعرب عن سعاديت لالجتامع بكم يف إطار زياريت هذه، التي أجريها للمرة األوىل إىل أوغندا "درة أفريقيا" . 
وأتوجه بالشكر إىل إدارة الجامعة عىل ما أبدته من كرم ضيافة أصيل يل وللوفد املرافق.

تحتل جامعة ماكرييري مكانة عىل قامئة أفضل الجامعات يف العامل، وتعترب واحدة من أبرز ثالث مؤسسات تعليم 
عاٍل يف القارة األفريقية. وأود أن أعرب عىل وجه الخصوص عن اعتزازي مبنح هذه الجامعة املرموقة درجة الدكتوراه 

الفخرية يل.

عقدت خالل زياريت هذه، التي أجريها إىل أوغندا، مع صديقي السيد رئيس الجمهورية يوري موسفيني مباحثات 
أمثّن  الثنائية.  عالقاتنا  أرضية  تعزز  سوف  هامة  اتفاقيات  وقعنا  كام  البلدين.  وفدي  مستوى  عىل  وأخرى  ثنائية 
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الخدمات التي قدمها السيد موسفيني ويخطط لتقدميها من أجل بالده. ومام يسعدنا أن نعرف أنه يكّن صداقة 
حميمة لرتكيا ولشعبها.

أود أن أعرب عن إعجايب الكبري بثقافة العيش املشرتك بني أكرث من 50 قبيلة وعرشات األديان يف أوغندا. وأنا عىل ثقة 
بأن أوغندا، التي أعتربها نجمة المعة يف القارة األفريقية، سوف تحتل املكانة التي تستحقها يف املستقبل سواء عىل 
مستوى القارة أو عىل مستوى العامل. قاومت أوغندا االستعامر يف املايض، وتكافح اإلرهاب يف الحارض، ونتابع بتقدير 

اإلسهامات التي تقدمها يف السالم اإلقليمي والعاملي.

نحن يف تركيا، نويل أهمية كبرية لتطوير عالقاتنا مع أوغندا الصديقة يف جميع املجاالت. وبصفتنا الرئيس الدوري 
ملنظمة التعاون اإلسالمي فإنه ينبغي علينا أن نقيم تعاونًا فيام بيننا يف مواجهة التهديدات املشرتكة العاملية واإلقليمية، 
التي يواجهها العامل اإلسالمي. وأرى أننا منتلك إرادة متبادلة بخصوص اتخاذ موقف قوي يف مواجهة هذه التهديدات 
وإيجاد حلول مشرتكة. وينبغي علينا بذل املزيد من الجهود سويًة من أجل تحويل هذه اإلرادة إىل نتائج ملموسة 

يف جميع املجاالت، وعىل رأسها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

نحن هنا من أجل تطوير عالقاتنا مع أوغندا

السيد رئيس الجامعة، الضيوف الكرام،

تعود جذور عالقاتنا مع أصدقائنا األوغنديني إىل القرن التاسع عرش. يف تلك الفرتة، كان هناك باشا عثامين، يُدعى 
باشا  ذاته. كانت مهنة أمني  الوقت  الحالية، وهو رحالة يف  األوغندية  األرايض  محمد أمني، وكان يعمل موظًفا يف 
وقدم  والنباتية،  الحيوانية  األجناس  من  املئات  اكتشف  طبيعة،  عامل  نفسه  الوقت  يف  كان  أنه  إال  الطب،  األصلية 
إسهامات كبرية لدنيا العلم. قىض أمني باشا عرشة أعوام يف هذه البالد، واستشهد عام 1892 عىل يد قبيلة كانت 
تعمل يف تجارة األرسى يف الكونغو. أدت مكافحة أمني باشا لتجارة األرسى به إىل هذه النهاية. وبهذه املناسبة أترحم 
ا يف إقامة العالقات األخوية بني تركيا وأوغندا، وخلف لنا  عىل أمني باشا وأستذكره بتقدير، وهو الذي لعب دوًرا هامًّ

هذا الرتاث الطاهر.

وبعد 124 عاًما، سريًا عىل خطى أمني باشا، نحن هنا من أجل تطوير عالقاتنا مع أوغندا، التي قدمنا لها الدعم يف 
نضالها من أجل االستقالل واملستقبل. ويف الواقع فإن العالقات الرتكية –األوغندية اكتسبت زخاًم يف اآلونة األخرية. 
ولن آيت عىل ذكر حجم التجارة فيام بيننا حاليًّا، ألنه منخفض إىل حد كبري، إال أنني عىل ثقة أننا سوف نرفعه يف 

املستقبل.

افتتحنا بشكل متبادل سفاريت بلدينا عامي 2010 و2011. ومل نكتِف بهذا القدر، بل شجعنا املنظامت املدنية لدينا 
والخطوط الجوية الرتكية ورجال األعامل عىل املجيء إىل أوغندا، بهدف تعزيز األوارص التاريخية والقلبية، التي تربط 

فيام بيننا.

واليوم تقدمت بطلب إىل السيد رئيس الجمهورية، وقلت له: "إذا خصصتم لنا مساحة كبرية، فإننا نرغب بإنشاء مبنى 
ضخم لسفارتنا عىل هذه األرض، يليق بسمعة بالدنا. ويف الوقت نفسه نخصص لكم أرًضا مشابهة يف أنقرة عاصمة 
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الجمهورية الرتكية" . ألنني عندما استلمت مهام منصبي كانت تركيا متلك 12 سفارة يف البلدان األفريقية. واآلن أصبح 

لدينا 39 سفارة.

بدأنا بتكثيف لقاءاتنا مع إخواننا األوغنديني من جميع الرشائح. جئت إىل أوغندا يف زياريت هذه مع وفد مكون من 

115 رجل أعامل. وسوف نبعث فيهم الحامس، ونساعدهم عىل اإلقدام عىل خطوات مشرتكة. وأعرب هنا عن سعاديت 

الكبرية لوجود العرشات من الطالب األوغنديني، الذين يتلقون التعليم يف جامعاتنا، ويتحدثون الرتكية بطالقة كلغتهم 

األم. أمتنى أن تتعزز عالقاتنا وتستمر مع مرور كل يوم.

األصدقاء األعزاء،

بقدر ما هي بلد أورويب وآسيوي، فإن تركيا بلد أفريقي يف الوقت ذاته نظرًا للعالقات التاريخية التي تربطها بالقارة. 

القارة من خالل منظور جديد  ببناء عالقاتها مع  املاضية  األعوام  املصري، وبدأت يف  أفريقيا رشيًكا يف  تركيا  وتعترب 

يتناسب مع روح العرص. ونحن نؤمن أن أفريقيا قبل كل يشء هي قارة حافلة بالفرص واإلمكانيات من أجل سعادة 

وأمان ورفاهية الشعوب األفريقية.

أفريقيا ستحتل مكانة مركزية يف القرن الحادي والعرشين

ال يشك أحد عىل أي حال يف أن القارة األفريقية سوف تحتل مكانة مركزية يف القرن الحادي والعرشين. تتواصل التنمية 

والنمو االقتصادي يف أفريقيا، يف فرتة تصارع فيها أكرب االقتصادات يف العامل األزمات. ويوجد يف هذه القارة ستة من أصل 

عرشة اقتصادات هي األرسع منوًّا يف العامل خالل األعوام العرشة املاضية. ونتابع نحن أيًضا، بنفس حامس وأمل إخواننا 

األفارقة عىل أقل تقدير، صحوة القارة األفريقية وبدءها باالرتقاء خطوة خطوة إىل املكانة التي تستحقها.

اكتسبت سياستنا االنفتاحية عىل أفريقيا زخاًم مع إعالن عام 2005 يف بالدنا "عام أفريقيا" ، وكان لهذه السياسة نتائج 

يف غاية النجاح. حققنا تقدًما هاًما يف الكثري من املجاالت، بدًءا من حجم التجارة، وآليات الحوار السيايس، مروًرا 

بالفعاليات الرتبوية، وحتى االستثامرات االقتصادية. وأصبحنا نعرّف عالقاتنا مع أفريقيا بـ "الرشاكة الرتكية-األفريقية" 

، التي تعرب عن املرحلة الجديدة واملتقدمة.

ارتفع عدد سفاراتنا يف أفريقيا، الذي كان 12 يف عام 2009، إىل 39 حاليًّا. وافتتح 32 بلًدا أفريقيًّا سفارات لهم يف 

بالدنا. هذا أمر يف غاية األهمية.. وعالوة عىل ذلك، فإن الخطوط الجوية الرتكية تسرّي حاليًّا رحالت إىل 48 وجهة يف 

32 بلًدا يف القارة األفريقية.

تركيا بلد ال يسعى فقط من أجل إقامة رشاكة اقتصادية مع أفريقيا، بل إنها تهرع دون تردد من أجل إغاثة إخوانها 

األفارقة كلام احتاجوا إليها. يتلقى 4 آالف و500 طالب أفريقي التعليم يف بالدنا عن طريق "املنح الدراسية الرتكية" ، 

التي خصصتها حكومتنا لهم. نعترب هذا الدعم، الذي نوفره إلخواننا الشباب األفارقة يف املجال التعليمي، أمرا يف غاية 

األهمية. ونعتقد أن املوارد البرشية املؤهلة والحاصلة عىل التعليم الجيد ستقدم إسهامات كبرية يف الحمالت التي 

تقدم عليها البلدان األفريقية يف مجال التنمية.
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الرتيك  األحمر  والهالل  بالدنا،  اإلنسانية يف  للتنمية واإلغاثة  الرتكية، وهي مؤسسة  والتنسيق  التعاون  أنجزت وكالة 
إضافة إىل الكثري من منظامت املجتمع املدين، آالف املشاريع اإلنسانية والتنموية بنجاح يف أوغندا. وهذه الفعاليات 

سوف تستمر يف املرحلة القادمة.

نحن يف تركيا نبذل جهدنا لتكون بالدنا صوت أفريقيا عىل الساحة الدولية. ويف العام املايض حني كنا نتوىل الرئاسة 
الدورية ملجموعة العرشين، كانت من أوىل أولوياتنا األساسية تعزيز العالقات بني البلدان النامية ومجموعة العرشين. 

ومام ال شك فيه أن بلدان القارة األفريقية تحتل موقًعا مركزيًّا يف هذه الجهود.

كام تعلمون، فتحنا أذرعنا لثالثة ماليني من السوريني القادمني إىل حدودنا هربًا من الحرب الدائرة يف بالدهم. مل ننِب 
جداًرا من األسالك الشائكة يف وجههم. مل نسألهم "ملاذا تأتون إىل تركيا؟" . إنهم يهربون من الرباميل املتفجرة، وما 
كان باستطاعتنا أن نوصد أبوابنا يف وجه أناس فارين من القصف. أنقذنا من البحر بواسطة قوارب خفر السواحل 

أكرث من مئة ألف الجئ كانوا يواجهون خطر الغرق يف بحر إيجة.

األصدقاء األعزاء،

لقد قلنا إننا سنكون يدا متنح ولن نكون يًدا تأخذ. تحتل الواليات املتحدة األمريكية املرتبة األوىل يف العامل عىل صعيد 
ا، وتحتل تركيا املرتبة الثانية، تتبعها بريطانيا. لكن عند النظر إىل الدخل القومي نجد  تقديم الدعم للبلدان األقل منوًّ

أن تركيا يف املركز األول، ويف املركز الثاين أمريكا، تتبعها بريطانيا. سوف نواصل مسرينا يف هذا الطريق.

أود اليوم أن أذكّر بقضية من جديد يف حضوركم أيها األساتذة والطالب األعزاء، وهي أن العامل أكرب من خمسة. ال 
ميكن أن يبقى العامل رهن كلمة تخرج من شفاه خمسة بلدان أعضاء دامئني يف مجلس األمن الدويل. ال ميكنكم أن 
تفرضوا عىل اإلنسانية اليوم هذا الوضع، الذي خرج من رحم ظروف الحرب العاملية األوىل. وإذا كان العامل غري قادر 

عىل حل األزمة السورية اليوم فالسبب هو "فيتو"  بلد أو اثنني من األعضاء الدامئني يف مجلس األمن.

اإلخوة الكرام،

سنواصل الحديث عن اعرتاضاتنا بشأن هذه املخالفات التي نشهدها، يف كل منرب، وسنستمر يف التعبري عن مطالبنا 
يف اإلصالح.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أعرب مرة أخرى عن سعاديت بزيارة أوغندا، واالجتامع بكم، 
وتلقي درجة الدكتوراه الفخرية، التي قدمتموها يل. أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير، وأستودعكم الله.
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فعالية اإلفطار يف املركز الثقايف ألتراك األهسكا يف لويسفيل 

لويسفيل/ الواليات املتحدة األمريكية، يف 9 يونيو / حزيران 2016

سنواصل تقديم كل الدعم ألتراك األهسكا

املسلمون األفاضل، أتراك األهسكا األكارم، اإلخوة األعزاء، أحييكم من كل قلبي تحية ملؤها املحبة والشوق.

أحمد الله حمًدا كثريًا عىل تيسريه لنا االجتامع مًعا عىل مائدة اإلفطار املباركة هذه يف شهر رمضان الكريم، الذي أوله 

رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.

كام تعلمون، فإن سبب مجيئي إىل الواليات املتحدة األمريكية هو املشاركة يف تشييع محمد عيل، الذي أعتقد أن 

الجميع يعرفه جيًدا ويحبه كثريًا، إىل مثواه األخري، وهو واحد من أهم الرياضيني يف التاريخ الحديث، ومسلم صالح. 

بأرسه من خالل شخصيته  والعامل  بلده  بصمة يف  ترك  الذي  برحمته محمد عيل،  يتغمد  أن  أخرى  مرة  الله  أدعو 

املناضلة، وخط اسمه بأحرف من ذهب عىل صفحات التاريخ.
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ميتلك محمد عيل مغزى وقيمة يتجاوزان حدود حياته الرياضية، بالنسبة لجيلنا عىل وجه الخصوص. وبقدر نجاحه 

عىل حلبات املالكمة، حاز عىل إعجابنا بفضل مواقفه وثوابته يف الحياة. وكان قسم كبري من الذين يجتمعون أمام 

شاشة التلفاز من أجل متابعة مبارياته، التي كانت تُقام بعد منتصف الليل بتوقيت بالدنا، مأخوذ مبواقفه هذه.

كنا نتابع بشغف استمراره وثباته يف مسريته، وهو الذي اعتنق اإلسالم بعد الثانية والعرشين من عمره يف بلد مثل 

أمريكا، عىل الرغم من كافة العراقيل التي كانت تظهر أو تُوضع يف طريقه، دون أن يحيد عن السبيل التي عرف أنها 

طريق الصواب، ودون أن يرتاجع عن موقفه الثابت.

إىل  يهبط  ذاته  الوقت  يف  كان  املالكمة،  حلبات  البطولة عىل  إىل  املؤدية  الدرجات  يصعد  كان محمد عيل  وبينام 

أعمق أعامق أفئدة املسلمني وجميع املظلومني واملضطهدين يف جميع أنحاء العامل. ويف حني كانت كل لكمة يصوبها 

تضعضع خصومه، كان يدخل الرسور عىل قلوب املظلومني واملضطهدين. ألن هؤالء جميًعا كانوا يعلمون أن محمد 

عيل يخوض، يف الوقت ذاته، هذا النزال من أجلهم أيًضا.

ومن خالل كفاح محمد عيل، انتقلت الحرب األزلية يف العامل بني الخري والرش إىل حلبات املالكمة. وبطبيعة الحال، مل 

يكن خصوم محمد عيل عىل الحلبة يجسدون الرش، فهم مجرد رياضيني. الرش هو كل شخص أو يشء يظلم الناس، 

ويلحق بهم األذى، ويعاملهم بإجحاف، ويدمي قلوبهم ويؤمل أجسادهم. كان محمد عيل يقارع هذا الرش، أكرث من 

خصومه. هذه هي نظرتنا إىل محمد عيل وكفاحه.

رأينا رهافة روحه يف رفضه الذهاب للقتال يف فيتنام. كانت هذه الرهافة كامنة تحت كلامت مقولته "مل يظلمنا الفيتناميون، 

فلامذا أذهب إىل هناك؟" . كام تعلمون، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بسبب موقفه هذا، وُغرّم مببلغ عرشة 

آالف دوالر. كان بقاؤه بعيًدا عن حلبات املالكمة ظلاًم شديًدا بالنسبة له. وعندما عاد إىل الحلبة اسرتد برسعة البطوالت 

التي سلبت منه بغري وجه حق. أدعو ريب أن يجعل من هذه األحاسيس الطيبة التي منحها للمسلمني ولإلنسانية بأرسها، 

حسنات يف ميزان أعامله. وأسأل الله أن يسكنه جنته، وأتقدم بتعازي الحارة إىل أرسته ومحبيه.

العامل اإلسالمي يظهر مبظهر بعيد كل البعد عن الوحدة

نجتمع هذا املساء عىل مائدة من موائد املحبة. يقول الشاعر:

 إن محمدا من املحبة انحدر 

ومن محبة دون محمد، ماذا انحدر؟ 

ا باالجتامع معكم عىل مائدة اإلفطار هذه يف الواليات املتحدة األمريكية، وباستنشاق هواء الجو املعنوي  أنا سعيد جدًّ

لشهر رمضان هنا.

وإنها فعاًل لسعادة ال تضاهى أن يجتمع املرء مع إخوانه عىل مائدة كهذه، يف بلد كأمريكا حيث املسلمون أقلية. ولهذا فإنني 

أمثّن عاليًا تضامنكم وتعاونكم وتشاطر ما عندكم. واملشهد الذي أراه يف هذا املساء إمنا هو أجمل تعبري عن الربكة والخريات.
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نجتمع هنا، حول هذه املائدة، لنفس الغاية عىل اختالف أصولنا وجامعاتنا وأوضاعنا ومدننا. فهذا هو ديننا الحنيف، 
وهكذا يكون اتباع تعاليمه. إمنا اإلسالم هو إزاحة كافة الفوارق جانبًا، واالعتصام مًعا بوحدانية الله، ورسالة نبيه محمد 
الروح، سيتمكن املسلمون واإلنسانية  الوحدة وهذه  الله عليه وسلم. وبقدر ما نستطيع توسيع وتعزيز هذه  صىل 

بأرسها عىل حد سواء من بلوغ السالم واألمان والسعادة.

مع األسف، يظهر العامل اإلسالمي، وعىل األخص يف سوريا والعراق، مبظهر بعيد كل البعد عن الوحدة واألخوة، حتى 
يف هذه األيام املباركة. نرى يف مواجهتنا مشهدا مشوها، يتصارع املسلمون فيام بينهم يف الكثري من بقاع األرض، 
ويتقاتلون ويتنازعون. أي أن املقتول مسلم، والقاتل مسلم.. ميوت القتيل وهو يقول "الله أكرب" ، وينطق القاتل 
العبارة نفسها وهو يقتل. وإذا كان البعض يستخدم مصطلحي املسلم واإلرهايب جنبًا إىل جنب بكل أريحية، فلهذا 

املشهد تأثريه الكبري، بقدر النوايا السيئة، ومعاداة اإلسالم.

يسود يف سوريا إرهاب الدولة. هناك قاتل عىل رأس السلطة، وقد قتل لألسف 600 ألف شخص. ترشد 12 مليون 
شخص من بيوتهم ووطنهم. نستضيف حاليًّا ثالثة ماليني سوري وعراقي. نحن لسنا كبلدان االتحاد األورويب، وال 
نساوم عىل عدد الالجئني إلينا. فتحنا أبوابنا أمام الفارين من الرباميل املتفجرة والقصف باألسلحة الكيميائية كائنني 

من كانوا، وسنواصل فتحها يف املستقبل أيًضا.

كام تعلمون، هناك حاليًّا الكثري من إخواننا من أتراك األهسكا يف أوكرانيا. وهم يتعرضون لتهديدات بالقتل هناك. 
قمنا بتوطني قسم من إخواننا هؤالء يف مدينة أوزوملو مبحافظة أرزينجان، وقسم آخر يف مدينة أهالت مبحافظة 
بيتليس. تم توطني حوايل 330 أرسة هناك. وسوف نواصل توطني من سيأتون فيام بعد يف مناطق أخرى. ألنه مل يكن 

بإمكاننا أن نرتكهم تحت القصف.

اإلخوة الكرام،

أود أن أؤكد عىل وجه الخصوص استمرارنا يف تقديم كافة أشكال الدعم إلخواننا من أتراك األهسكا، الذين ُهجروا من 
أوطانهم قرسًّا واستقروا يف بالدنا. وسنواصل الوقوف إىل جانبهم يف نضالهم من أجل العودة إىل وطنهم األم. ونحن 
عىل ثقة تامة أن أتراك األهسكا، سيكونون أفراًدا محرتمني ومنتجني يف املجتمعات التي يعيشون فيها أينام أقاموا 

واستقروا.

وإذ أختم كلمتي بهذه املشاعر، ال يسعني إال أن أمتنى مرة أخرى أن يحمل شهر رمضان املبارك الخري للجميع. وأسأل 
الله أن يكون شهر الصيام وسيلة يف تحقيق السالم واألمان والرخاء للعامل اإلسالمي ولإلنسانية جمعاء، وأن يبلّغنا 

العيد والوئام سائد فيام بيننا.

أستودعكم الله.
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االجتامع االقتصادي رفيع املستوى مع املستثمرين الدوليني – أنقرة، يف 2 أغسطس/ آب 2016

لن نتدخل يف مسرية االقتصاد بدعوى وجود حالة الطوارئ 

املحبة  ملؤها  تحية  أحييكم  األعزاء،  األصدقاء  الكرام،  الدوليون  املستثمرون  بالدنا،  يف  األعامل  عامل  ممثلو  السادة 
رئاسة  مجمع  لترشيفكم  شعبي،  عن  وبالنيابة  نفيس  عن  باألصالة  منكم  فرد  كل  إىل  بالشكر  وأتقدم  والتقدير. 

الجمهورية، بيت الشعب.

تعرضت تركيا مساء 15 متوز/ يوليو ألنذل وأحقر محاولة انقالبية يف تاريخها. مام ال شك فيه أن كل انقالب، وكل 
محاولة انقالبية وكل اعتداء عىل الدميقراطية والحريات أمر سيئ. لكن ليلة 15 متوز انحفرت يف ذاكرتنا عىل أنها أسوأ 

من سابقاتها، ألنها استهدفت الشعب، واعتدت عليه بشكل مبارش.

هناك أربعة أماكن استهدفها القصف ليلة املحاولة االنقالبية. اثنان منها أبنية تعود لقوات األمن، أما االثنان اآلخران 
فيه  كنت  الذي  للمبنى،  الرشقية  الواجهة  أن  كام  الجمهورية.  رئاسة  ومجمع  )الربملان(  الكبري  األمة  مجلس  فهام 
تعرضت إلطالق نريان من مروحية. وتعرض مجلس األمة الكبري وغرفة رئيس الوزراء فيه وامللحقات والحديقة يف 
فيهام  يعمل  أنهام موقعان  املؤسستني هي  لهاتني  املشرتكة  وامليزة  النار.  للقصف وإطالق  العامة  الجمعية  محيط 

أشخاص استلموا مقاليد الحكم عن طريق اقرتاع شعبي مبارش.
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أود أن أتحدث هنا عن قضية عىل وجه التحديد. أنتم موجودون هنا اآلن بصفتكم مستثمرين دوليني، وأنا أوجه 
الخطاب إليكم من هذا املنطلق. تسود يف العامل األنظمة الدميقراطية عىل نحو أكرث، وإىل جانبها هناك أيًضا األنظمة 
االستبدادية. عندما تنظرون إىل البلدان الغربية تجدون أنها جميعها تُحكم بنظام حكم دميقراطي ونظام برملاين. مع 
األسف، حتى اليوم مل يقم أي بلد من هذه البلدان، التي يحكمها نظام دميقراطي، بزيارتنا. لكننا نعلم كيف زاروا 
بلجيكا وفرنسا عندما وقعت فيهام هجامت إرهابية. حتى أن هناك يف مطارات بعض البلدان، مع األسف، إعالنات 
من قبيل: "ال تزوروا تركيا، فزيارتكم لها تقّوي أردوغان" . ما هذه الدميقراطية؟ أنا لست رئيًسا وصل سدة الحكم عن 

طريق انقالب عسكري. أنا رئيس استلم زمام السلطة بأصوات 52% من شعبي.

أنتم خري من يعلم القفزة النوعية التي حققتها تركيا خالل واليتي يف رئاسة الوزراء عىل مدى قرابة 12 عاًما، والحًقا 
يف رئاسة الجمهورية لعامني. وكل الخطوات التي أقدمنا عليها لجذب االستثامرات الدولية معروفة. رأيتم وشهدتم أن 
تركيا واحدة من أكرث البلدان أمًنا عىل الصعيد االقتصادي. وينبغي عيل أن أقولها برصاحة ووضوح، يقف وراء هذه 
املحاولة االنقالبية املوجهة ضدنا قوى مل يرقها ارتقاء تركيا. فاملحاولة االنقالبية ليست مؤامرة مخطط لها ومدبرة من 
الداخل فقط. أقول برصاحة إن هذه الحادثة هي محاولة انقالبية منفذوها يف الداخل، أما السيناريو فتمت كتابته 

يف الخارج. وأنتم أيًضا عىل علم بذلك عىل أي حال.

مل يحسب منفذو املحاولة االنقالبية حساب الشعب

يضعوا يف  مل  إنهم  فام هو؟  العنارص،  من  والداخل حساب عنرص  الخارج  االنقالبية يف  املحاولة  منفذو  مل يحسب 
حسبانهم الشعب نفسه. مل يخطر عىل بالهم أن أبناء هذا الشعب قادرون عىل التمدد تحت الدبابات. هناك مركز 
للمؤمترات بالقرب منا مبارشة. سقط فيه 5 شهداء ليلة املحاولة االنقالبية. لألسف، عرثنا عىل رأس سيدة من أخواتنا 

مقطوًعا عىل سطح مركز املؤمترات.

وأتساءل اآلن: ما هي الفكرة التي تحرك مبوجبها االنقالبيون عندما أمطروا الناس بوابل من القنابل؟ بأي ضمري، وبأي 
عقلية إنسانية استطاعوا ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية بإمطار شعبهم بالقنابل من الطائرات، وبدهس أفراد 
الشعب بواسطة الدبابات؟ هل من املمكن أن يحدث يشء كهذا؟ لكن لألسف عاش هذا البلد انقالبًا يختلف كثريًا 

عام شهده تاريخ االنقالبات. قدمنا 238 شهيًدا، وهناك حتى اآلن حوايل ألفني ومئتي جريح.

تحدثت ليلة أمس عرب الهاتف إىل جرحى املحاولة االنقالبية يف املستشفيات. ومن بني الذين تحدثت معهم شاب 
اسمه صربي. هو يف الرابعة والثالثني من العمر، يعمل يف الربامج الحاسوبية ويعشق أنظمة الدفاع الجوي. سحقت 
جنازير دبابة استخدمها االنقالبيون ذراع صربي، وأحمد الله كثريًا أنه لن يفقد ذراعه. عندما تحدثت مع هذا الشاب 
عرب الهاتف، ترصف وكأن شيئًا مل يكن. يقول يل "السيد الرئيس، أأنت بخري؟ هذا ما أريدك أن تخربين به" . ما دام هذا 

اإلميان وهذا العزم متوفرًّا فلن تستطيع االنقالبات بإذن الله إلحاق أي أذى بهذا الشعب.

كام تحدثت مع عقيد يف الجيش، أُصيب بسبع رصاصات يف جسده. هذا العقيد مل يكن يفكر بنفسه، وإمنا بنا. يقول: 
"السيد الرئيس كن عىل حذر".
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اإلخوة الكرام

بطبيعة الحال، رويت كل ما سبق ألقول إن تركيا بلد تعرض دامئًا لهجامت التنظيامت اإلرهابية املسلحة منذ منتصف 

مثانينات القرن العرشين. تشن التنظيامت اإلرهابية من قبيل "يب كا  كا" ، و"DHKP-C"، ويف اآلونة األخري داعش، 

حربًا شعواء عىل بالدنا عرب الهجامت املسلحة وعمليات االغتيال واالنتحاريني.

نعلم جيًدا أن الهجامت، التي نشهدها من حني آلخر عىل الصعد االجتامعية والسياسية واالقتصادية، ليست منفصلة 

عن هذا السياق. وعقب استامعي إىل حديث املدير التنفيذي لرشكة "بوش"  قبل قليل، أود أن أشري إىل أنني ال أوافقه 

الرأي فيام قاله عن ضيوفنا الذين سيزورون تركيا. لكن بالطبع أنا أرى أن هناك حملة تضليل يف البلد الذي جاء منه. 

وأود أن أقول له: "ال تقلقوا بخصوص هذا البلد، فهو بلد آمن" . وإذا كان املجتمع الدويل غري قادر عىل وضع تفاهم 

ضد اإلرهاب وهذا النوع من االنقالبات، فسوف تعود الهجامت يوًما ما لترضب تلك البلدان عىل مبدأ البومريانغ. 

لقد قدمنا أسامء إرهابيني إىل بلجيكا، فقامت بإخالء سبيلهم. وقام هؤالء اإلرهابيون بتفجري أنفسهم يف مطار بلجييك.

أقامت منظامت املجتمع املدين التي أسسها مواطنونا املقيمون يف أملانيا يوم األحد تجمًعا جامهرييًّا تحت عنوان 

"ال لالنقالبات، نعم للدميقراطية" . مل ترقهم فكرة مشاركتي من تركيا عرب تقنية "تليكونفرانس"  يف هذا التجمع، 

الذي أُقيم يف مدينة كولن. مع أن أملانيا نفسها تسمح للكوادر القيادية يف منظمة "يب كا كا"  اإلرهابية باملشاركة 

عرب التليكونفرانس من معسكراتهم يف جبل قنديل، يف مظاهرات ألنصار املنظمة االنفصالية. وأطرح السؤال التايل 

اآلن: هل يدعم الغرب هنا اإلرهاب أم ال؟ هل يؤيد الغرب الدميقراطيات أم أنه إىل جانب االنقالبات واإلرهاب؟ مع 

األسف الغرب يدعم اإلرهاب، ويقف إىل جانب االنقالب. إنهم ال يتأملون كام نتأمل.

مل ننل الدعم املنتظر من أصدقائنا أثناء وبعد املحاولة االنقالبية

األصدقاء الكرام،

لنكن رصيحني، ولنكن صادقني، لكن علينا أن نتحىل بالشجاعة. فإن مل نكن شجعانًا سيتأمل الكثريون يف كل بلدان 

العامل. ستجد هذه الحركة االنقالبية، التي شهدناها، مجااًل لنفسها للتحرك بأساليب مختلفة يف بلدان أخرى.

املسلحة وغري  الهجامت  لهذه  واألكرث دموية ورصاحة ودناءة،  األخري  النموذج  االنقالبية يف 15 متوز هي  املحاولة 

املسلحة. تخوض تركيا مكافحة ناجحة ضد جميع التنظيامت اإلرهابية، وقاومت بالطريقة ذاتها املحاولة االنقالبية 

للقول  نفيس مضطرًّا  أجد  األخرى،  اإلرهابية  التنظيامت  ملكافحتنا  بالنسبة  الحال  هو  وكام  طيبة.  نتيجة  وحققت 

برصاحة إننا مل ننل الدعم املنتظر من أصدقائنا أثناء وبعد املحاولة االنقالبية. ولرؤية هذه الحقيقة يكفينا النظر إىل 

ردود األفعال الصادرة أثناء وبعد املحاولة االنقالبية.

نعلم جيًدا أن أصدقاءنا وحلفاءنا سيفهموننا ذات يوم وسيعرفون أننا كنا عىل حق. وما نتمناه هو أن يدركوا هذه 

املرحلة دون أن يكونوا عرضة آلالم مشابهة لتلك التي عانينها.
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الضيوف الكرام،

أدرك متاًما أن املشهد، الذي وصفته لكم حتى اآلن، ليس مشهًدا جيًدا عند النظر إليه من بعيد. لكن من يعرف بلدنا 
عن كثب، وجميع من أقاموا فيها لفرتة طويلة تسمح له مبعرفة شعبنا جيًدا، سيتقبلون الحقيقة التالية: تركيا هي 
بلد ميكن أن يشهد يف الوقت نفسه أحداثا ووقائع شديدة االختالف، بل إن هذه األحداث تبدو يف بعض األحيان 
متناقضة. صحيح أن منطقة معينة يف بالدنا رمبا تشهد عمليات إرهابية، لكن هذا الوضع ال مينع أبًدا إقامة الفعاليات 
االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف املناطق األخرى. وحتى يف بعض األحيان من املمكن مالحظة هذه الفوارق بني 

مدن املحافظة، ال بل بني أحياء املدينة نفسها.

نعم، قد تكون بالدنا تعرضت ملحاولة انقالبية يف الخامس عرش من متوز، لكن هذا ال ينفي أبًدا حقيقة أن الحياة 
عادت إىل سريها الطبيعي يف اليوم التايل للمحاولة مبارشة. وإذا الحظتم فإن املؤرشات االقتصادية تدل عىل تعاٍف 
رسيع لالقتصاد وعودته إىل طبيعته، فيام عدا اضطراب محدود وقع عقب املحاولة االنقالبية مبارشة. عاد الدوالر 
لالنخفاض ما دون الثالث لريات، فيام شهدت البورصة صعوًدا. كام تشري املعطيات األخرى إىل تعايف االقتصاد واتخاذه 
منحًى إيجابيًّا متصاعُدا من جديد. وعند النظر إىل احتياطات العملة األجنبية يف املرصف املركزي نجد أنها مل تنقص، 
بل تزايدت وارتفعت إىل أكرث من 125 مليار دوالر. وتواصل نسبتا البطالة والفائدة مراوحتهام دون 10 يف املئة. وأنا 

عىل ثقة أننا سنحافظ حتى نهاية العام الحايل عىل نسبة منو اقتصادنا يف الربع األول من العام والبالغة 4 يف املئة.

الطوارئ يف املايض، كانت  تُعلن حالة  العملة. عندما كانت  مل يهرع شعبنا إىل األسواق والبنوك ومكاتب ترصيف 
األسواق ومحالت البقالة تفرغ، ويسعى الجميع إىل تخزين املواد األساسية يف بيوتهم. أما اآلن فإن أفراد الشعب مل 
يلزموا منازلهم، وهرعوا إىل الساحات وامليادين. هاجم الشعب االنقالبيني ودافع عن استقالله ومستقبله. ويجب 
كانت  مهام  ينهار  لن  فعال  حرة  القتصاد سوق  تركيا  امتالك  وحقيقة  االنقالبية،  املحاولة  مسألة  بني  الخلط  عدم 

األسباب، فالقضيتان منفصلتان متاًما.

مل يخرس أي مستثمر دويل يف هذا البلد

أثبتنا يف تركيا كبلد وشعب من خالل عدد ال يحىص من األمثلة أننا منتلك القدرة واإلمكانية عىل املحافظة عىل كافة 
املشاكل داخل حدودنا. تركيا بلد وضع نصب عينيه أهدافًا، وميتلك إمكانيات حقيقية من أجل تحقيقها. ونحن نبذل 
الجهود من أجل تفعيل كل إمكانياتنا عىل أعىل املستويات من خالل املشاريع قيد اإلنجاز، أو تلك التي نعد العدة 

لتنفيذها.

هناك الكثري من األصدقاء هنا يتابعون تركيا عن كثب منذ 14 عاًما. عىل الرغم من أنها تجاوزت الكثري من الكوارث، 
وواجهت العديد من العراقيل، وتعرضت للكثري من االعتداءات واالستفزازت خالل الفرتة املذكورة، إال أنها مل ترتاجع 
نفق  توقف مرشوع  هل  سليم؟  ياووز  السلطان  العمل يف جرس  ُعلق  هل  األصلية.  ومشاريعها  أهدافها  عن  أبًدا 
أوراسيا؟ هل جمدت جميع مشاريع الطرق املزدوجة. كل هذه املشاريع مستمرة. كام تتواصل عمليات بناء املطارات 
بال توقف. لقد قلنا "املسرية مستمرة بال توقف" . وسوف نفتتح بإذن الله جرس السلطان ياووز سليم يف 26 آب/ 
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أغسطس. مل يخرس يف هذا البلد أي مستثمر دويل سار معنا منذ 14 عاًما، بل عىل العكس، ربح دامئًا، ولسوف يواصل 
الربح يف املستقبل أيًضا.

التي  الوزراء وكافة االجتامعات األخرى،  القومي ومجلس  أبًدا يف اجتامع مجلس األمن  االقتصاد أجندتنا  يغادر  مل 
الدولة عقب  ننجز شيئني، األول قمنا بترسيع عمل  أن  الواجب علينا  االنقالبية. كان من  املحاولة  عقدناها عقب 
املحاولة االنقالبية من خالل حالة الطوارئ التي أعلناها. والثاين بدأنا عملية إعادة هيكلة للقوات املسلحة الرتكية، 
كنا بحاجة إىل ذلك. ينبغي علينا أن نقدم عىل هذه الخطوة. ومن غري املمكن أال نشعر باألسف عندما نرى البعض 

يرتددون يف هذا الخصوص.

أكدنا يف كل فرصة عىل عزمنا عىل تطبيق إصالحات يف املجال االقتصادي بأرسع ما ميكن. ونحن متفقون مع رفاقنا 
عىل تقنني حزم اإلصالحات االقتصادية التي تنتظر إقرارها يف مجلس األمة الكبري، بأرسع وقت. ومن غري الوارد أن 

تؤجل أجندة الربملان الحافلة حزم اإلصالحات االقتصادية.

الضيوف الكرام،

أثبتت تركيا، خالل هذه املرحلة، التزامها بالدميقراطية والحقوق األساسية والحريات والقانون، مبا ال يدع أي مجال 
للشك. وكل خطوة أقدمت عليها كانت متوافقة مع الدستور والقوانني، بينام واصل الربملان والحكومة عملهام دون 
انقطاع. مل ولن يكون هناك أي تدخل، استناًدا إىل تطبيق قانون حالة الطوارئ، عىل أدىن املستويات بسري االقتصاد. 
وتطبيق حالة الطوارئ متوافق متاًما مع معايري االتحاد األورويب. حتى أننا عىل الرغم من تعرضنا العتداء أشد، وهو 
املحاولة االنقالبية، فإن تطبيقنا لقانون حالة الطوارئ أخف يف الكثري من املجاالت من مثيله يف البلدان األوروبية. 

ماذا فعلت فرنسا؟ اتخذت قرار تطبيق حالة الطوارئ ملدة عام بدأت بثالثة أشهر، ثم ثالثة أخرى ثم ستة.

خالفاتنا يف وجهات النظر مع البلدان األخرى ال تقف عائًقا أمام أهدافنا االقتصادية

سنقدم عىل خطواتنا بعزم من أجل القضاء عىل أسباب نزول املاليني من األشخاص إىل الشوارع، وغايتنا من ذلك 
هي تحقيق األمان يف بالدنا. وينبغي عىل كل من يعترب تركيا، استناًدا إىل املصاعب الحالية التي تشهدها، بلًدا يصارع 
مشاكله الداخلية ومنقطعا عن قضايا الساعة العاملية، أن يعلم أنه جانب الصواب، ويفكر بطريقة خاطئة، وال يصيب 
يف تحليالته. نحن نعلم جيًدا أن نزع تركيا من العامل وجعلها تنغلق عىل نفسها، هو غاية جزء من املشاكل التي 
نعيشها، ومل يغب عن عقلنا يف أي وقت من األوقات أن املخرج الوحيد لبالدنا من مشاكلها مير عرب التكامل مع العامل 

املتقدم.

خالفاتنا يف وجهات النظر مع البلدان واملؤسسات املختلفة ال تقف عائًقا أبًدا أمام تحقيق أهدافنا االقتصادية. هناك 
ا يف وجهات النظر حتى بني بلدان االتحاد األورويب. وعىل نفس املنوال، نعلم جميًعا مدى عمق  خالفات حادة جدًّ
الخالفات يف وجهات النظر السياسية بني كافة القوى الكربى يف العامل، ويف طليعتها البلدان ذات االقتصادات العمالقة 
كاالتحاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، وروسيا، والصني. ومن غري املمكن أن يكون تقيياًم صادقًا ذلك الذي 
يعترب خالفات وجهات النظر السياسية، التي ال تعد مشكلة بالنسبة للبلدان األخرى، منعطًفا خطريًا بالنسبة لرتكيا. 
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ويخطئ متاًما من يساوره القلق بأن تتحول خالفاتنا يف وجهات النظر إىل عقوبات نفرضها عىل رشكات البلد الذي 

يخالفنا الرأي.

ملوقعها  االعتبار  بعني  األخذ  عند  اآلخرين  جانب  من  تقديرها  يتوجب  مبيزة  تتمتع  تركيا  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

الجغرايف. رمبا ال نستطيع أن نحول دون نشوب أزمات سببها اإلرهاب يف املنطقة التي نوجد فيها. لكن كان بيدنا أال 

نسمح لألزمات بإبعادنا عن الطريق، الذي نسري فيه، وهذا ما نجحنا يف تحقيقه. وعىل الرغم من جميع التوترات 

وخالفات وجهات النظر، التي شهدناها، مبا فيها أزمة الالجئني، مل نقدم عىل خطوات غري مسؤولة من شأنها أن تضع 

أوروبا والبلدان الغربية يف مواقف حرجة. أتكلم برصاحة أكرب، لقد حمينا أوروبا. نحن حميناها من خالل استضافتنا 

ثالثة ماليني الجئ سوري وعراقي يف بالدنا. ومل تلتزم أوروبا حتى اليوم بالتعهدات التي قدمتها. أنفقت تركيا من 

ميزانية الدولة 12٫5 مليار دوالر من أجل الالجئني. ونحن عىل ثقة تامة أننا مل نخرس أبًدا ال عىل الصعيد اإلنساين وال 

السيايس وال حتى االقتصادي من خالل ترصفنا بهذه الطريقة، بل عىل العكس، حققنا مكاسب كبرية.

ا فيام يخص العالقات االقتصادية، عىل  حتى يف أزمة إسقاط املقاتلة، التي عشناها مع روسيا، تعاملنا بدقة كبرية جدًّ

الرغم من جميع الخطوات املسيئة، التي أقدم عليها الطرف اآلخر. وإن قدر الله يل فإنني سوف أجري زيارة إىل روسيا 

يف التاسع من الشهر الجاري. وسوف نتناول من جديد عالقاتنا االقتصادية هناك.

الضيوف الكرام،

أنتم خري من يرى وخري من يعلم مدى األهمية التي توليها بالدنا الستثامرات الرشكات ذات الرأسامل الدويل فيها.

نحن بلد هدفه مع حلول العام 2023 أن يصبح واحًدا من أكرب عرش اقتصادات يف العامل، وأن يرفع إجاميل دخله 

الخارجية  يبلغ حجم تجارته  ألف دوالر، وأن  فيه 25  السنوي  الفرد  تريليوين دوالر، وأن يجعل دخل  القومي إىل 

تريليون دوالر. سوف نحقق هذا الهدف مع جميع مستثمرينا، ولهذا ال نقدم عىل أي عمل من شأنه أن يلحق الرضر 

أو يسبب اإلزعاج لهم. أرجو أال يساوركم أدىن قلق يف هذا الخصوص.

هذه املرحلة أتاحت فرصة لرتكيا من أجل إعادة هيكلة دولتها

من الواضح أن هناك الكثري من التساؤالت تخطر عىل بال كل منكم. أود يف البداية أن تكونوا عىل ثقة تامة بأن تركيا 

ال تعاين من مشكلة يف املوارد البرشية املؤهلة. هناك حوايل ثالثة ماليني و340 ألف عامل يف القطاع العام. يبلغ عدد 

املبعدين عن العمل من هؤالء عىل خلفية تحقيقات املحاولة االنقالبية 62 ألًفا. وينبغي علينا أال ننىس أن جزًءا من هؤالء 

ميكنهم العودة إىل وظائفهم إذا تبني بنتيجة التحقيقات واملحاكامت الجارية، أن االدعاءات الواردة بحقهم ال دليل عليها.

ا. أين؟ يف سلك القضاء  واآلن، سيقول قائل إن نسبة العاملني املبعدين عن العمل يف املؤسسات املختلفة مرتفعة جدًّ

بأوامر صادرة عن  الذين يأمترون  الخارجية ومن  التدخالت  القضايئ عندما يتخلص من  النظام  يتباطأ سري  مثاًل. ال 

جهات غري مسؤولة، وعندما يديره موظفون يركزون عىل أداء عملهم، فإنه عىل العكس من ذلك سوف تتزايد رسعته. 

وحاليًّا سيتم توظيف موظفني جدد، ولن يكون هناك أي شواغر.
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الرتب، دعكم  العاملني ذوي  إبعاد وفصل اآلالف من  الرغم من  أيًضا. عىل  األمن  ينطبق عىل سلك  الوضع نفسه 
من  واحد  هو  األمن  سلك  ألن  أعىل.  جودة  ذات  أصبحت  العكس  عىل  األمنية،  الخدمات  يف  تأخر  حدوث  من 
األماكن، التي عشش فيها عنارص الكيان املوازي، وأصبح السلك مبثابة حاضنة لهم. ويكمن السبب يف عدم اكتشاف 
املحاولة االنقالبية يف الوقت املناسب إال أن هذا التنظيم بدأ عمله أواًل بتقويض جهاز االستخبارات. جرى ويجري 
تأسيس الشبكات االستخبارية يف املجاالت األخرى عىل نحو واسع. عىل سبيل املثال يف الواليات املتحدة ال يقترص 
األمر عىل وكالة االستخبارات األمريكية أو مكتب التحقيقات الفيدرايل، وعالوة عليهام، هناك العرشات من األجهزة 
االستخباراتية. تعالج تركيا هذه الشبكة من جديد، وتعمل عىل إنشائها مرة أخرى. ولهذا أقول "إعادة هيكلة الدولة" 

، ولهذا أكرر "إعادة هيكلة القوات املسلحة".

قد يقول بعض السياسيني اآلن إن هناك الكثري من االستعجال. وأجيب "إذا كنتم أنتم غري مستعدين فامذا أنا فاعل؟" 
، مل نقدم عىل هذه الخطوة )إعادة الهيكلة( بعد وقوع املحاولة االنقالبية فقط، فنحن حركة مستعدة دامئًا ملجابهة 
مثل هذه األمور. وأنا برأيي أن هذه املرحلة أتاحت الفرصة أمام تركيا من أجل مراجعة هيكلة دولتها. وال بد من 

تأسيس آلية استخباراتية قوية من أجل متابعة أنشطة هذا التنظيم.

ميكنكم أن تكونوا عىل ثقة من أن إبعاد املشتبهني يف مؤسساتنا األخرى سيثمر أيًضا عن نتائج إيجابية. وعىل سبيل 
املثال، سوف نغلق مؤسسة االتصاالت السلكية، ألنها كانت واحًدا من األماكن التي تجمعت فيها كل القذارات. ستستلم 
مؤسسة التقنيات املعلوماتية واالتصاالت، مؤسسة االتصاالت السلكية، وستقدم عىل الخطوات الالزمة يف هذا الخصوص. 
ألن موظفي القطاع العام من املنتمني لهذا التنظيم رهنوا إرادتهم لتنفيذ أوامر قوة أخرى، عوًضا عن خدمة دولتهم 

ا من املشاكل التي واجهناها حتى اليوم، ناجم عن هؤالء األشخاص. وشعبهم بوفاء. وأعتقد أن جزًءا هامًّ

الله، مع موظفي القطاع العام املرتبطني فقط بالتسلسل  أنا عىل ثقة أن العمل اآلن سيسري بشكل أسلم إن شاء 
الوظيفي يف املؤسسات، والذين يؤدون عملهم يف إطار الصالحيات التي متنحها لهم القوانني واللوائح األخرى.

ويف عامل األعامل أيًضا، كان هناك أشخاص يعملون عن طريق ارتباطات منظمة "فتح الله غولن" اإلرهابية املنترشة 
يف كل مكان كخلية رسطانية، وكانوا يتيحون الفرصة للمنافسة غري الرشيفة، لكنهم اآلن سيفقدون هذه اإلمكانية. 
ويف هذه املرحلة التي بلغناها مل يعد هناك، وال ميكن أن يكون ملوظفي القطاع العام أي عذر أو ذريعة يف وضع 
العراقيل أمام املستثمرين، أو تأخري أعاملهم بغري داٍع، أو عدم تقديم الدعم لهم. وإذا كان هناك يف القطاع العام 
من يضع مثل هذه العراقيل يف طريقكم فبلغوا عنهم، وما سنفعله هو فصلهم من العمل فوًرا. ألننا نريد أن نعمل، 
ولن يكون هناك مكان يف هذه الدولة ملن يضعون العوائق أمامنا، ويقطعون الطريق علينا، ويطلبون منا دفع أموال 

"الرشوة"  و"الرسوم".

بهذا  إلينا  تساؤالتكم  ترسلوا  أن  ميكنكم  بالتأكيد.  تصحيحها  يتم  فسوف  بالقوانني  تتعلق  عوائق  هناك  كان  وإذا 
الخصوص عن طريق جمعية املستثمرين الدوليني واتحاد الغرف والبورصات الرتيك. كونوا عىل ثقة أن أهمية هذه 
ونوابه  الوزراء  بالنسبة يل شخصيًّا ولرئيس  االنقالبية،  املحاولة  التغلب عىل  أهمية  تقدير  أقل  توازي عىل  القضية 

والوزراء واملستشارين واملدراء العامني.
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نويل أهمية لزيادة االستثامرات الدولية يف بالدنا برسعة

األصدقاء األعزاء،

ال يقترص جدول أعاملنا عىل املحاولة االنقالبية، وعمليات التنظيامت اإلرهابية، والتدابري التي ستتخذ بهذا الشأن 
فحسب، فنحن نقوم بذلك بعزم ورسعة. وجدول أعاملنا يشمل جرس السلطان ياووز سليم، الذي سنفتتحه يف 26 
آب/ أغسطس، ويضم نفق أوراسيا، الذي سنقوم بافتتاحه يف 20 كانون األول/ ديسمرب، إضافة إىل جرس مضيق جناق 
قلعة 1915. كام أن مرشوع قناة إسطنبول، الذي نعتزم إنجازه بالتأكيد، موجود عىل جدول أعاملنا. وهناك أيًضا إمتام 
خطوط القطارات الرسيعة قيد اإلنجاز، والرشوع مبد خطوط جديدة، فضاًل عن زيادة االستثامرات وتوسيع التوظيف 
وزيادة حجم الصادرات وتنمية اليد العاملة املؤهلة وإكساب األجيال الجديدة رؤى، وبالنتيجة يتصدر جدول أعاملنا 
العزم عىل نقل بلدنا نحو األمام خطوة خطوة. ولو أننا بقينا عالقني باملايض، ولو أننا تراجعنا أمام العوائق املاثلة 

أمامنا، ملا كان باستطاعتنا أن نجعل تركيا تنمو ثالثة أضعاف خالل 14 عاًما.

ما أرجوه منكم هو أن تكون الصناعات الدفاعية واحدًة من أهم القضايا عىل جدول أعاملنا. لنعمل كلنا سويًة عىل 
إقامة صناعة دفاعية خاصة بنا. ولنقم بذلك بالتعاون مع رأس املال املحيل والعاملي. هل ميكننا القيام بذلك؟ نعم. 
حاليًّا ننتج طائرات بال طيار. وسوف نصّنع بإذن الله طائراتنا الحربية وطائرات الركاب. كام أننا عازمون عىل تصنيع 

الصواريخ الخاصة بنا، والدراسات مستمرة يف هذا الخصوص.

ولو أننا مل نوسع من آفاقنا ورؤانا، ولو أننا تخلينا عن املثابرة للحظة واحدة، ملا كان باستطاعتنا أن نوصل بالدنا إىل 
هذه األيام. نبذل جهدنا من أجل تأسيس املستقبل عىل ضوء الدروس التي نستخلصها من املايض. ونحن عازمون عىل 

امليض يف هذه املسرية املباركة من املايض إىل اآليت، بال توقف، ومن دون تردد.

سنتجاوز معكم سويًة حملة التضليل القامئة يف الغرب بحق بالدنا، ولهذا يتمتع التواصل فيام بيننا بأهمية كربى. 
وباملناسبة فإننا نويل أهمية أيًضا لزيادة االستثامرات يف بالدنا برسعة. ولسوف نستمر يف تقديم كل أشكال الدعم 

لكم حرضات املستثمرين.

ولن ننىس أبًدا أصدقاءنا الذين يسريون معنا يف هذا الطريق، ولن ننىس الذين وثقوا بنا وقدموا لنا اإلسهامات والدعم. مل 
ولن يخيب هذا البلد وشعبه من وثقوا بهام. وأنا شخصيًّا كنت شاهًدا عىل تجارب ومناذج ال تحىص يف هذا الخصوص.

هناك قول مأثور جميل يف لغتنا، نحن نقول "الرفيق قبل الطريق" . أي أن األولوية للرفيق.. ونحن نعتربكم رفاق 
دربنا. سنعمل مًعا، ونكسب مًعا، وسنميض يف طريقنا لتحقيق أهداف أكرب مًعا. أسأل الله أن يكون خري معني لنا يف ذلك.

أتقدم لكم، حرضات املستثمرين الدوليني، بشكري فرًدا فرًدا ألنكم كنتم معنا هنا اليوم، وألنكم أكدتم عىل ثقتكم برتكيا.

وأود التوجه إليكم بالشكر مرة أخرى باألصالة عن نفيس، وبالنيابة عن شعبي، الهتاممكم وعنايتكم. ويأيت يف طليعة 
واجبايت االهتامم بقضاياكم بصفتي رئيس جمهورية يقوم عىل خدمة شعبه عىل مدار الساعة يف اليوم، وعىل مدار األيام 

يف السنة. وأود أن يكون يف علمكم أن هذا الباب مفتوح أمامكم دامئًا. أحييكم جميًعا تحية ملؤها املحبة والتقدير.
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منتدى العمل الرتيك-الرويس – سان بطرسبورغ/ روسيا، يف 9 أغسطس/ آب 2016

علينا أن نضع عىل أجندتنا رفع حجم تجارتنا الخارجية 

إىل 100 مليار دوالر

السيد رئيس الدولة، صديقي العزيز بوتني، السادة األعزاء ممثلو عامل األعامل الرتيك والرويس، أحييكم جميًعا تحية 
ملؤها املحبة والتقدير.

أمتنى أن يحمل هذا امللتقى الجميل، الذي يجمعنا بأوساط العمل يف تركيا وروسيا، الخري لكال البلدين.

كام هو معلوم، فإن تلك الحادثة األليمة التي وقعت أواخر شهر ترشين الثاين/ نوفمرب 2015، خيمت كسحابة سوداء 
عىل عالقاتنا املمتازة واملستمرة بشكل مثمر مع روسيا.

شهدت بالدنا انتخابني متتالني عام 2015. وتعرضت يف الفرتة ذاتها إىل الكثري من الهجامت اإلرهابية. وأخريًا بلغت 
األحداث ذروتها مع أخبث محاولة انقالبية يف تاريخنا. وبفضل شجاعة وتضحية شعبنا متكنا من دحر هذا الهجوم 
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اإلرهابية  غولن"   الله  "فتح  منظمة  أن  أفضل  بشكل  اليوم  يتضح  دميقراطيتنا وجمهوريتنا.  واجهته  الذي  الغادر، 
والقوى التي تقف وراءها سعت إلفساد العالقات بني بلدينا.

شهد العامل بأرسه مرة أخرى، من خالل املحاولة االنقالبية، عىل متانة اقتصاد تركيا القوي، املبني عىل أسس راسخة. 
وعقب املحاولة االنقالبية يف 15 متوز/ يوليو، برز جو الثقة واالستقرار منذ اللحظة التي فتحت فيها األسواق أبوابها. 
انهيار، وهو يواصل سريه بشكل طبيعي. سنواصل تطبيق  اقتصادنا أي  ا مل يشهد  وباستثناء اضطرابات ضئيلة جدًّ

أجندتنا الخاصة باالصالح االقتصادي دون التخيل عن االنضباط املايل.

تتواصل املشاريع واالستثامرات الكبرية بزخم دون انقطاع. وعقب جرس عثامن غازي، الذي افتتحناه يف 30 حزيران/ 
يونيو، سيدخل الخدمة أيًضا جرس السلطان سليم ياووز يف 26 آب/ أغسطس، ونفق أوراسيا يف 20 كانون األول/ 
ديسمرب. وسيبدأ تشغيل الجزء األول من أكرب مطار يف العامل يف إسطنبول عام 2018. ونهدف إىل وضع حجر أساس 

جرس جناق قلعة 1915، الذي سيكون أطول جرس معلق يف العامل، خالل العام الجاري.

ينبغي ترسيع العمل مجدًدا يف مرشوع محطة أق قويو للطاقة النووية

األصدقاء األعزاء،

تناولنا مع السيد بوتني، سواء يف االجتامع املغلق أو يف مباحثاتنا عىل مستوى الوفود، عالقاتنا الثنائية بشكل مفصل.

وبينام كنا نعترب حجم التجارة البينية مع روسيا، الذي ارتفع عام 2008 إىل 38 مليار دوالر، غري كاٍف، تراجع إىل 
مستوى 24 مليار دوالر العام املايض. وكنا قد حددنا يف وقت سابق هدفًا كبريًا يتمثل يف رفع حجم التجارة بني البلدين 
إىل 100 مليار دوالر. نعتقد أن من الواجب وضع هذا الهدف عىل جدول أعاملنا من جديد. وميكننا الوصول برسعة 
إىل هذا الرقم يف حال إزالة العراقيل القامئة أمام عالقاتنا التجارية، وفتح مجاالت جديدة للتعاون. ولهذا تقع عىل 
عاتقكم، حرضات رجال األعامل األفاضل، واجبات كبرية يف هذا الخصوص. وأرجو أال يكون لدى أي منكم شك يف 

أننا سنقدم عىل الخطوات الالزمة من أجل إزالة العقبات املاثلة أمامكم. أنا وصديقي بوتني متفقان يف هذا الشأن.

السادة ممثلو عامل األعامل،

شكلت القفزات النوعية، التي حققتها تركيا بعد عام 2002، قصة نجاح بعثت اإللهام لدى الكثري من البلدان. فقد 
رفعنا إجاميل الناتج القومي من 230 مليار دوالر يف عام 2002، إىل 720 مليار دوالر عام 2015.

ا أن يعود مرشوع محطة أق قويو للطاقة النووية عىل األخص، الكتساب الزخم من جديد مع عودة  ومن املهم جدًّ
عالقاتنا مع روسيا إىل سابق عهدها. وبطبيعة الحال هذا استثامر هام تبلغ قيمته 22 مليار دوالر، وسوف يتيح لنا 

الحصول عىل طاقة حجمها 4500 ميغا واط.

وعىل غرار ذلك، يعترب مرشوع السيل الرتيك واحًدا من أهم الخطوات التي سوف نقدم عليها، وسيتم إنجازه عىل 
الدفاعية. وسنعمل عىل  الصناعة  العديد من الخطوات سنقدم عليها يف مجال  أنابيب. كام أن هناك  شكل خطي 
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تأسيس صندوق استثامر مشرتك. وأنا عىل ثقة أن الوثائق الخاصة مبا أسلفت ذكره ستكون جاهزة خالل فرتة وجيزة. 
وسوف تواصل الهيئات، كاللجنة االقتصادية املشرتكة ما بني الحكومتني ومجلس العمل، أعاملها عىل نحو فعال.

األتراك  املستثمرين  اهتامم  تستضيفنا حاليًّا،  التي  بطرسبورغ  املناطق يف روسيا، ويف مقدمتها سان  تجذب جميع 
الروس.  الكثري من املناطق واملجاالت يف بلدنا تحظى باهتامم املستثمرين  بشكل كبري. وعىل نفس املنوال، هناك 
إنجاز مشاريع  وننتظر منكم، حرضات رجال األعامل األعزاء، أن تقدموا عىل خطوات رسيعة وملموسة بخصوص 

سيكون لها إسهامات يف رفع عالقاتنا االقتصادية إىل املستوى املأمول.

ويف ختام كلمتي مبا احتوته من أفكار، ال يسعني إال أن أمتنى لكم النجاح يف عملكم، وأحييكم تحية ملؤها التقدير. 
شكرًا لكم.
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