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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ger-
çekleşen darbe girişiminden gereken dersleri çıkaracağını ve bu girişimin bir daha gerçek-
leşmesine izin vermeyeceğini söyledi. Erdoğan, “15 Temmuz faciası (darbe girişimi), Türk 
halkının kalbinde ve zihninde derin izler bırakmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, darbe faciasını atlatan Türkiye’nin terör örgütlerine karşı 
amansız bir mücadele verdiğini ve 2017’nin ilk çeyreğinde %5’lik bir ekonomik büyüme 
gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Temmuz’da yaşanan başarısız darbe 
girişiminin birinci yıldönümünde birçok etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. “Ezan Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan 
Salalara” sloganıyla düzenlenecek faaliyetlerde, Türkiye genelindeki 90 bin camide sala sesleri yükselecek. 

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أن بــاده ستســتخلص الــدروس مــن حماولــة انقــاب 15 يوليو/متــوز 
املاضــي، وأهنــا لــن تســمح بتكرارهــا مــرة أخــرى. وقــال: أن مآســاة 15 يوليو/متــوز )حماولــة االنقــاب( تركــت آاثراً 

عميقــة يف قلــب وذاكــرة الشــعب الرتكــي

وأوضــح أن تركيــا، الــي جتــاوزت كارثــة اإلنقــاب، تكافــح ضــد املنظمــات اإلرهابيــة دون هــوادة، وحققــت منــواً 
اقتصــادايً بنســبة 5% خــال الربــع األول مــن 2017

أعلــن الســيد رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكــي حممــد غورمــاز، أن رائســة الشــؤون الدينيــة يف تركيــا تســتعد لتنظيــم فعاليــات عــدة يف 
الذكــرى الســنوية األوىل حملاولــة االنقــاب الفاشــلة الــي تصــادف منتصــف يوليــو / متــوز، حتــت شــعار “مــن انقــاابت أســكتت 

األذان إىل ابتهــاالت أفشــلتها”، وســرتفع يف إطــار هــذه الذكــرى االبتهــاالت يف 90 ألــف مســجد بعمــوم تركيــا.

أردوغان: لن تسمح بتكرار محاولة انقالب 15 يوليو

يلدريم: الذين قالوا إن تركيا لن تنجو من محاولة انقالب 15 يوليو/ تموز، 
وسينهار اقتصادها، يشعرون بالخجل اآلن مما قالوه”.

تركيا.. »من انقالبات أسكتت األذان إلى ابتهاالت أفشلتها«

Erdoğan: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Tekrar Etmesine İzin Vermeyeceğiz

Yıldırım: Türkiye’nin 15 Temmuz Darbe Girişiminden Kurtulamayacağını ve 
Ekonomisinin Çökeceğini Söyleyenler Şimdi Bu Sözlerinden Dolayı Utanmaktadır

Türkiye… “Ezan Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara”
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Kara sancaklar Rakka şehrinin semalarındaki özgürlük güneşinin 
üzerini örttüğünden bu yana ve Rakka halkı ağır şartlar altın-
da yaşarken, şehir halkının hayatı her gün yinelenen bir kabusa 
dönüşmüş durumda. Bugün, şehrin semalarında dalgalanmaya 
başlayacağa benzeye sarı sancaklar sebebiyle ise, gelenin gideni 
aratması korkusuyla Rakka halkı, daha büyük bir korku yaşıyor. 
Onlara iki sancak arasında bir fark yok; sancağı ister siyah ister 
sarı olsun, onlar için işgal yine işgaldir. Her iki taraf da Rakka 
halkının yaşadığı dram ve acıları umursamıyor, bilakis ellerindeki 
tüm araç ve gereçlerle yıkım, zarar ve tehcir için çaba sarf ediyor-
lar. Rakka halkı, kenti kurtaracağını iddia edenlerin gücü kendis-
inden önceki işgali arkada bırakacak bir vahşete dönüşmesin diye 
feryat figan ediyor.
Rakka şehrinin kapılarında, Irak Şam İslam Devleti’ni (DEAŞ) 
ülkedeki en büyük kalesinden çıkarmayı amaçlayan Suriye 
Demokratik Güçleri’nin ilerlemesiyle birlikte sert çatışma-
lar yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri, doğu tarafında Hay 
El-Meşleb ve Hay Es-Sina’a, batı tarafında ise Hay Er-Rumâni-
yye’yi ele geçirirken, koalisyon güçlerinin geniş çaplı desteğiyle 
hakimiyetini şehrin tamamına yaymaya çalışmaktadır.
Şehri çevreleyen mahallelerde yaşayanların çoğu, ya şehirden 
kaçtı ya da şehrin merkez kısımlarına sığındı. Burada boş okullar-
da veya akrabalarının evlerinde yaşıyorlar.
2014’te DEAŞ’ın ele geçirdiği Rakka şehrinde 300 bin sivil yaşa-
maktadır. Bunların 80 bini, Suriye’nin farklı bölgelerinden gelen 
iç göçmenlerdir. Rakka halkı, elektrik kesintisi, su azlığı, iletişimin 
bulunmaması ve işyerlerinin, özellikle de fırınların kapalı olması 
nedeniyle zor şartlar altında yaşamaktadır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Rakka’da yardıma muhtaç kişilerin sayısının “430 binden fazla 
insan” olduğunu açıkladı. Rakka’da ve çevresinde devam etmekte 
olan çatışmalar ışığında ise Komiserlik, “aralarında temel insani 
yardıma muhtaç olanların da bulunduğu on binlerce sivile sürekli 
insani yardım ulaştırılması” çağrısı yaptı. Uluslararası koalisyonun 
saldırılarının ardından, şehirdeki can kayıplarının sayısı yükselmiş 
bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri’nin yaptığı roket ve ağır 
silah saldırıları ve yine Amerika’nın başını çektiği uluslararası 
koalisyonun hava bombardımanlarının sonucunda, şehit olanların 
sayısı 18’i çocuk 100 kişiyi geçmiş bulunmaktadır.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), uluslararası koalisyona ve 
Suriye Demokratik Güçleri’ne, “sivillerin korunması ve insan hak-
larına saygı duyulmasını, Rakka’nın DEAŞ’tan geri alınma süre-
cinde öncelikleri haline getirmeleri” konusunda çağrıda bulundu.
DEAŞ’ın Rakka’ya hakim olmasından bu yana, şehir halkı sürekli 
bir korku hali yaşıyor. Aşırıcı cihatçıların uyguladıkları hükümler 
ve vahşi idamlar, el kesme ve kırbaçlama ve kendilerine muhale-
fet eden herkese uygulanan diğer cezalar insanları korku halinde 
yaşamaya zorluyor.
Önümüzdeki günler, Rakka’da kalanlar için daha iyi olmayacağa 
benziyor. Zira aşırıcı DEAŞ örgütünün hakim olduğu Rakka’dan 
bize ulaşan haberler gitgide azalıyor. Hiç şüphesiz coğrafi çember 
de ilerleyen gün ve haftalarda daha da daralacak. PYD örgütünden 
kaynaklanan (kentin kurtarılması operasyonuna katılan güçlerin 
en önde gelenidir) ciddi endişeler sebebiyle şehrin geleceği henüz 
belirsiz. Özellikle de şehirde “güvenilebilecek sivil bir yapılanma” 
bulunmuyor. Arap savaşçılar ise Ahmet El-Carba grubuna mensup 
ve Rakka’nın 22 km doğusunda yer alan El-Kerame nahiyesinde 
bulunuyor. Amerika’nın kendilerine PYD’nin Rakka’ya girmeye-
ceğine dair güvence verdiğini söyleseler de, sahada yaşananlar bu 
konuda tatmin edici değil. Bilakis gelecekte Rakka’ya ve buradaki 
sivil halka yönelik insani bir kriz yaşanacağı sinyallerini veriyor.

أخبار سياسية

أمينة أردوغان: 15 تموز هو يوم انتصار إلرادة الشعب التركي

قالن: الشعب التركي أفشل خطة »غولن« اإلرهابية في 24 ساعة

انجاز النصب التذكاري لشهداء »15 تموز« في مبنى رئاسة الجمهورية تركيا..

Emine Erdoğan: 15 Temmuz Türk Halkının İradesinin Zaferidir

Kalın: Türk Halkı Gülen’in Terörist Planını 24 Saatte Sona Erdirdi 

15 Temmuz Şehitleri Anıtı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na Dikilecek
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يــوم اخلامــس عشــر مــن متــوز.. اليــوم الــذي حدثــت فيــه حماولــة االنقــاب 
الفاشــلة يف تركيــا، عــام 2016 مل يكــن يومــاً عــادايً، ولــن يكــون كذلــك، 
يــوٌم سيســجله التاريــخ يومــاً اســتثنائياً، وســُيدّرس كحــدث مهــم يف تغيــر وجــه 
املنطقــة، وســتقف األجيــال احرتامــاً هلــذا اليــوم الــذي ســجل ســابقة يف مســرة 
حيــاة الشــعوب احلــرة، حــن وقــف الشــعب، بــكل مــا ميلــك مــن قــوة وعزميــة، 

يف وجــه الطغــاة الذيــن أرادوا النيــل مــن عظمــة تركيــا ومواقفهــا اإلنســانية.
إفشــال ذلــك االنقــاب كان انتصــاراً كبــراً.. انتصــرت فيــه اإلرادة الشــعبية 
احلــرة، علــى خيانــة العمــاء. وليــس ذلــك االنتصــار انتصــاراً لشــعب تركيــا 
ولألمانــة  الظلــم،  ضــد  للعــدل  انتصــار  هــو  بــل  فحســب،  وحلكومتهــا 
واملســؤولية ضــد العبــث والفوضــى وحــب املــال والســلطة، هــو انتصــار لقيــم 
احلــق واخلــر واإلنســانية، انتصــار لإلســام.. انتصــار للســام، وهــو انتصــاٌر 
للشــعب الســوري الــذي ال يــزال ماضيــاً يف طريــق حريتــه وكرامتــه، وأيمــل 

بتحقيــق أهــداف ثورتــه ابحلريــة والكرامــة.
مــن تركيــا  النيــَل  لقــد أراد األعــداء، مــن خــال وقوفهــم مــع االنقابيــن، 
العدالــة والرخــاء والرقــي لشــعبها،  ومنعهــا مــن حتقيــق طموحهــا يف حتقيــق 
وســعيها لتحقيــق حضورهــا كقــوة إقليميــة كــرى، ومســتقبلها كقــوة عامليــة 
عظمــى  ؛ ولكــن مل يكــن لألعــداء مــا أرادوه وخططــوا لــه، بفضــل اإلرادة 
الصادقــة للشــعب الرتكــي األيب الــذي وقــف يف وجــه األعــداء، صامــداً حــى 

حقــق إرادتــه.
أرواحنــا خوفــاً  ارجتفــت  يــوم  مــا حيينــا،  اليــوم  هــذا  نذكــر ونتذكــر  ســنظل 
علــى تركيــا وأهلهــا الطيبــن، وتســابقنا للنــزول ملشــاركتهم يف وقوفهــم اجلبّــار 
يف الســاحات، يــوَم نــزل الشــعب الرتكــي العظيــم، ليعلــن أنــه حيــب بلــده، 
يــوَم فاضــت الســاحات ابملكــون الرتكــي علــى اختافــه، وذابــت اخلافــات 
السياســية، اهلــدف -اليــوَم- هــو الوطــن ومحايتــه، والوقــوف يف وجــه كل مــن 

يســعى للنيــل منــه. 
املطبــخ،  أدوات  إىل  العصــي،  مــن  أيديهــم،  طالتــه  مــا  األتــراك كل  محــل 
وأشــهر العجــزة، عكازاهتــم يف وجــه االنقابــن، ووقــف الكثــرون أبجســادهم 

وأســلحتهم. االنقابيــن  دابابت  يواجهــون 
فينــا، وســنظل حنمــل معنــا تلــك الصــور اجلميلــة  ســيظل ذلــك اليــوم حيّــاً 
الــي عشــناها ووثقناهــا، لتكــون ذكــرى خــر ملــا مضــى، وبشــرى أمــل ملــا 
ســيأيت، ننقلهــا لألجيــال القادمــة.. صــور األطفــال مــن خمتلــف األعمــار، 
مــن الرّضــع إىل الشــباب، الرجــال األقــوايء، والكهــول، والشــيوخ، والنســاء 
مبختلــف أعمارهــم ســتبقى حاضــرة يف ذاكرتنــا دائمــاً نســتمد منهــا األمــل يف 

انتصــار اإلرادة، واليقــن ابلنصــر.
إرادة احليــاة واحلريــة كانــت األقــوى.. واألبقــى. هلــذا حقــق الشــعب احلــر 
انتصــاره، وأثبــت أن حــب الوطــن هــو الســاح األقــوى واألمضــى يف مواجهــة 

كل األســلحة الفتاكــة. 
حقــق الشــعب الرتكــي اندماجــاً غــر مســبوق يف العــامل، وتامحــت األيــدي 
واألجســاد لتشــكل ســداً يف وجــه مــن أراد العــودة برتكيــا إىل عهــود الظــام، 
عهــود االنقــاابت الــي دمــرت تركيــا وشــغلتها عــن بنــاء حاضرهــا ومســتقبلها.

والرقــي  واالســتقرار  األمــن  علــى  للحفــاظ  معــاً  ووقفــوا  ال.  قالــوا:  األتــراك 
إنســانيتهم ومكتســباهتم وإجنازاهتــم، ضــد مــن  لقــد دافعــوا عــن  واحلضــارة، 

بتســارع. تســر  الــي  التطــور  عجــات  العصــي يف  وضــع  وأراد  حارهبــا، 
وســيظل الغــرب يســعى دومــاً للنيــل مــن تركيــا، ولــن يتوقــف عــن إجيــاد الســبل 
الوعــي واحليطــة  الكيــد تكــون بســاح  اســتقرارها، ومواجهــة هــذا  لزعزعــة 

واحلــذر واســتمرار التاحــم بــن الشــعب الرتكــي وقيادتــه.
وتنــدرج محلــُة إاثرة احلقــد والكراهيــة، بــن الشــعبن الرتكــي والســوري املعلنــة 
مؤخــراً، يف هــذا الســياق، وال خيفــى علــى املبصــر املنصــف أن هــذه احلملــة 
املوجهة ضد الســورين ترعاها أجهزة خمابرات وأحزاب كرى، كي تســتخدم 
الســورين كورقــة ضغــط علــى احلكومــة الرتكيــة، ومــن املؤكــد أهنــا ستفشــل، 

ألن مــا جيمــع بــن الشــعبن الســوري والرتكــي هــو أكــر بكثــر ممــا يظنــون.
ســتنتصر الثــورة الســورية، وســيعود الســوريون إلعمــار بادهــم يــداً بيــد مــع 
أشــقائهم األتــراك، وســيظل الشــعب الســوري مــع مــرور الزمــن يــردد: شــكراً.. 

شــكراً للشــعب الرتكــي العظيــم.

في ذكرى االنتصار

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Rakka ve Sancaklar Cehennemi
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz’un Türk halkının 
başarısız darbe girişimi karşısındaki iradesini temsil ettiğini söyledi. Erdoğan, “15 Temmuz, dünya-
daki benzeri olmayan bir halk devrimidir ve halkın iradesinin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk halkının Fethullah Gülen Terör Örgütü’nün (FETÖ) 40 
yıldır hazırladığı planı, 24 saatte sona erdirdiğini belirtti.
Kalın, Türkiye’nin geçtiğimiz sene 15 Temmuz’da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından kendisini son 
derece hızlı biçimde topladığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, açılışı başarısız darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’da gerçekleşecek anıta 
ait taslak ve resimleri yayınladı. 249 şehidin isimlerinin yer aldığı anıtın, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 
yerleştirileceği belirtiliyor.

اعتـــرت الســـيدة األوىل يف تركيـــا، أمينـــة أردوغـــان، يـــوم 15 متـــوز ميثّـــل انتصـــاراً إلرادة الشـــعب الرتكـــي ضـــد االنقـــاب 
الفاشـــل. وأضافـــت عقيلـــة الرئيـــس الرتكـــي، “كان 15 متـــوز ثـــورة شـــعبية فريـــدة مـــن نوعهـــا يف العـــامل، وكان انتصـــاراً 

إلرادة الشـــعب.

قــال املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة، إبراهيــم قالــن، إن الشــعب الرتكــي يف غضــون 24 ســاعة، أفشــل خطــة أعدهتــا 
منظمــة “فتــح هللا غولــن” اإلرهابيــة خــال 40 عامــاً.

وأضاف أن تركيا هنضت بسرعة فائقة عقب حماولة االنقاب الفاشلة الي شهدهتا يف 15 يوليو/ متوز املاضي.

نشــرت الرائســة الرتكيــة صــوراً لتصاميــم وأشــكال النصــب التــذكاري الــذي ســيتم  افتتاحــه يف الذكــرى األوىل للمحاولــة االنقابيــة الفاشــلة 
يف الـــ15 مــن متــوز اجلــاري ، ويقــع النصــب التــذكاري داخــل مبــى القصــر الرائســي يف العاصمــة أنقــرة، والــذي حيــوي أمســاء 249 شــهيداً. 



أخبار سياسية

تأسيس أول متحف يخّلد ذكرى انقالب 15 تموز في تركيا

صحفيون أتراك يدينون استخدام وسائل إعالم »لغة الكراهية« ضد السوريين

15 Temmuz Darbe Girişiminin Anısını Diri Tutacak İlk Müze Hazırlanıyor

Türk Gazeteciler Yayın Organlarının Suriyelilere Karşı Nefret Dili Kullanmasını Kınadı

Türkiye Kültür Bakanlığı yetkilileri, Türk halkının darbe gecesi yaptığı kahramanlıkları, Türk halkının demokrasiyi koruma mücadelesini ve 
darbecilere karşı yaptıkları fedakarlıkları kalıcı hale getirecek ilk müzenin mimari proje tasarımlarının sona erdiğini açıkladı.

Türk gazeteciler ve sivil toplum örgütleri, yaptıkları ortak açıklamada bazı yerel yayın organlarının Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere 
karşı kullandıkları nefret, düşmanlık ve ırk ayrımcısı dili kınadı.

كشــف مســؤولون يف وزارة الثقافــة الرتكيــة، عــن االنتهــاء مــن تصميــم املخططــات اهلندســية، إلنشــاء أول متحــف خيلــد بطــوالت الشــعب الرتكــي ليلــة االنقــاب، وكفــاح 
الشــعب الرتكــي يف الدفــاع عــن الدميقراطيــة، والتضحيــات الــي قدمهــا يف مقارعــة االنقابيــن.

أدان صحفيــون ومنظمــات مدنيــة تركيــة ، يف بيــان مشــرتك، لغــة الكراهيــة والعــداء والتمييــز العنصــري الــي يســتخدمها بعــض الصحفيــن العاملــن 
يف عــدد مــن وســائل اإلعــام احملليــة، ضــّد الاجئــن الســورين املوجوديــن داخــل حــدود البــاد.

حرق أكثر من 80 خيمة وقتل 19 مدنيا في لبنان

دي ميستورا يشيد بوقف التصعيد ويحذر من تقسيم سوريا

االعالم والتقارب السوري التركي

Lübnan’da 80’den Fazla Çadır Yakıldı ve 19 Sivil Öldürüldü

De Mistura Savaşın Şiddetlenmemesi Karşısında Memnuniyetini Dile Getirdi, 
Suriye’nin Bölünmesi Konusunda Uyardı

Lübnan’daki Suriyeli mülteci kamplarına yönelik yapılan baskınlar sonucu, 19 sivil yaşamını yitirirken yüzlerce genç tutuklandı. Gelişigüzel, 
barbarca ve insanlık dışı şartlar nedeniyle ve Lübnan ordusunun defalarca kendilerine yönelik saldırılarda bulunmasının ardından, ikinci bir 
Suriyeli mülteci grubu Lübnan’dan ayrılarak Şam kırsalına doğru hareket etti.

بعــد محلــة املدامهــات الواســعة  الــي طالــت خميمــات الســورين يف لبنــان ، والــي  أســفرت عــن قتــل 19 مدنيًــا واعتقــال املئــات مــن الشــباب وفــق ظــروف تعســفية ومهجيــة 
وغــر إنســانية، غــادرت دفعــة اثنيــة مــن الاجئــن الســورين، لبنــان ابجتــاه ريــف دمشــق، بعــد تعرضهــم العتــداءات متكــررة مــن اجليــش اللبنــاين.

بدعوة من مجعية النهضة العلمية يف مدينة )أدايمان( يوم األحد 16 متوز 2017 ألقيت حماضرتن 
- دور االعام يف التقارب  الفكري السوري الرتكي ألقاها الدكتور )عبد هللا لبابيدي(.

- التقارب  الفكري السوري الرتكي صحيفة ) إشراق( أمنوذجاً )صبحي دسوقي(.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’deki savaşın şiddetlenmemesi konusunda yapılan anlaşmaların, çatışmanın çözümünü 
kolaylaştırma ve istikrarı sağlamada katkısının olabileceğini belirterek, bu tür anlaşmaların bir geçiş aşaması olması ve bölünmeden kaçı-
nılması gerektiğini vurguladı.

قال املبعوث األممي اخلاص إىل ســوراي ســتفان دي ميســتورا إن اتفاقات عدم التصعيد يف القتال يف ســوراي ميكن أن تســهل تســوية الصراع وتفضي إىل مرحلة إلرســاء 
االســتقرار يف البــاد لكــن جيــب أن تكــون مثــل تلــك االتفاقــات مرحلــة انتقاليــة وأن تتجنــب التقســيم.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، “لقــد أظهــر يــوم 15 متــوز/ 
يوليــو ألصدقائنــا إن تركيــا قويــة ليــس فقــط أمــام اهلجمــات السياســية، 
واالقتصاديــة، والدبلوماســية فحســب، بــل قويــة أيضــاً أمــام التخريبــات 

العســكرية، وإهنــا لــن تنهــار، ولــن ختــرج عــن مســارها”.
جــاء ذلــك يف كلمــة لــه، ألقاهــا أمــام مايــن األتــراك الذيــن شــاركوا يف 
جتمــع “الدميقراطيــة والشــهداء” الــي نظمتــه واليــة إســطنبول وبلديتهــا 
الكــرى، يف ميــدان “يــي قــايب” برعايــة رئيــس اجلمهوريــة، ومبشــاركة 
يف  معارضــن  حزبــن  أكــر  زعيمــا  بينهــم  األتــراك  السياســين  القــادة 

الرملــان الرتكــي.
الـــ81  الــوالايت  مياديــن  ويف  قــايب  يــي  يف  املايــن  أردوغــان  وحيــا 
بعمــوم تركيــا، الــي نصبــت فيهــا شاشــات عماقــة لنقــل وقائــع جتمــع 
حيــث  مباشــرة،  اهلــواء  علــى  إســطنبول  والشــهداء” يف  “الدميقراطيــة 
وجــه شــكره للشــعب الرتكــي الــذي مــأل املياديــن واملطــارات والشــوارع 
واملروحيــات،  الــدابابت،  وواجهــوا  الفاشــلة،  االنقابيــة  احملاولــة  ليلــة 

بشــجاعة. واملقاتــات 
وقــال أردوغــان “إن الشــعب الرتكــي الــذي مــأل الشــوارع ليلــة احملاولــة 
االنقابيــة انل شــرف الكفــاح والشــهادة وكتــب امســه حبــروف مــن ذهــب 

علــى صفحــات التاريــخ”.
وأشــار أردوغان إىل أن أعداء تركيا الذين كانوا ليلة االنقاب ينتظرون 
حبماس دمار الباد، اســتيقظوا صبيحة اليوم التايل للمحاولة االنقابية 

الفاشــلة، ابلقهــر واحلــزن عندمــا أدركــوا أهنــم يواجهــون عمــًا صعباً.
وقــال “إن حالــة اإلميــان الــي جتلّــت بــكل املــدن الرتكيــة يف 15 متــوز 
شــبيهة إبإلميــان عنــد حــرب االســتقال الــي بدأهــا مصطفــى كمــال 

)أاتتــورك(.
ولفــت الرئيــس إىل أن املشــهد يف ميــدان يــي قــايب، “بــّث القهــر واحلــزن 

يف نفــوس األعــداء كصبيحــة 16 يوليو)اليــوم التــايل لانقــاب(.
واتبــع قائــًا “مــا جيــب أن نفعلــه اآلن هــو الســعي لارتقــاء إىل مــا فــوق 
مســتوايت احلضــارات املعاصــرة والتضامــن فيمــا بيننــا ملواصلــة طريقنــا”.

وأشــار الرئيــس الرتكــي، إىل أن املنظمــة اإلرهابيــة هــي األداة الظاهــرة 
للتهديــد احملــدق برتكيــا ، مضيًفــا “نعلــم جيــًدا أن هــذه اللعبــة والســيناريو 

)االنقــاب الفاشــل( أمــر يفــوق قدراهتــم”.
وأضــاف قائــًا: “وابلتأكيــد أننــا ملزمــون ابلكشــف عــن مجيــع أعضــاء 
هــذه املنظمــة وتطهرهــا قضائيًــا، غــر أن اكتفــاءان هبــذا القــدر يســبب 
ــا “إن هــذا  ضعًفــا يف مناعتنــا الدفاعيــة أمــام فروســات مماثلــة”.، مردًف

الشــعب أظهــر يف 15 يوليــو أن هــذا البلــد ال ميكــن تدمــره”.
وشــدد أردوغــان، أن الشــيء الوحيــد الــذي مل حتســب لــه منظمــة “فتــح 
هللا غولــن” اإلرهابيــة حســاابً هــو الشــعب الرتكــي وإميانــه ووعيــه، مؤكــًدا 
علــى نزاهــة أغلبيــة القــوات املســلحة الرتكيــة الوطنيــة، بعــدم تورطهــا يف 

االنقــاب الفاشــل.
وفيمــا يتعلــق إبغــاق الثانــوايت العســكرية يف البــاد، أشــار أردوغــان 
إىل رفــض بعــض العســكرين الســابقن إغــاق تلــك الثانــوايت، موجًهــا 
كلمــة هلــؤالء العســكرين، “إن مــن نفــذ االنقــاب الفاشــل هــم فئــة 
موحــدة مــن عناصــر منظمــة فتــح هللا غولــن اإلرهابيــة الذيــن خترجــوا مــن 

تلــك الثانــوايت، متســائًا ملــاذا خنــرّج فئــة واحــدة؟”.
وقــال أردوغــان، إنــه ينبغــي عليهــم كدولــة وشــعب أن يقومــوا ابلتحليــل 
اجليــد للقــوى الــي تقــف وراء االنقابيــن الذيــن قامــوا ابحملاولــة االنقابيــة 
فقــط،  منفذيهــا  عــن  االكتفــاء ابلكشــف  وعــدم  يف 15 متوز/يوليــو، 
مضيًفــا ” بعــض عناصــر غولــن اإلرهابيــة مــا زالــت تــرتدد يف البــوح عــن 

هــؤالء األشــخاص”
أمــام خطــر تغلغــل  الدولــة  وأكــد علــى أمهيــة تعزيــز مجيــع مؤسســات 
هللا  و”فتــح  “يب كا كا”،  قبــل  مــن  اإلرهابيــة  املنظمــات  شــبكات 
غولــن”، و”داعــش”، وشــدد قائــًا: “مــن اليــوم فصاعــًدا ســنتحّرى 
عــن األشــخاص يف مؤسســات الدولــة وخاصــة يف القضــاء وسنحاســب 

أعضــاء منظمــة غولــن اإلرهابيــة حيــث ســينالون عقاهبــم”.
وجــدد أردوغــان اعتــزازه ابلشــعب الرتكــي “الشــجاع والواعــي” والــذي 
جعــل العــامل كلــه يُعجــب بــه، حيــث أن دعــوات مئــات املايــن مــن 
حــدودان  غــر  اجلغرافيــة  “حــدودان  مضيًفــا  معهــم،  املظلومــن كانــت 
القلبيــة الــي ال حــد هلــا، وهــي قــادرة علــى اتســاع اجلميــع يف شــى بقــاع 

األرض”.

أردوغان: يوم 15 تموز أثبت أن تركيا لن تخرج عن مسارها ولن تنهار

إشراق
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عاشــت تركيــا اثنــي عشــرة ســاعة مل تعــرف هلــا مثيــا منــذ إنشــاء اجلمهوريــة 
الرتكيــة، كانــت تلــك ســاعات االنقــاب الفاشــل الدامــي يف 15 يوليــو/

متــوز املاضــي.
غــر أن االنقــاب مل يصــل مبتغــاه، جلملــة أســباب؛ مــن أبرزهــا أن الشــعب 
اخلمــس  املقاتــات  رغــم  دميقراطيتــه،  وعــن  مكتســباته  عــن  يدافــع  خــرج 
والثاثــن واملروحيــات الســبع والثاثــن الــي مل تــرتدد يف قصــف الشــعب بــل 

حــى قصــف بيــت الشــعب: الرملــان.
غرفة العمليات

احتجــز  وفيهــا   ، العمليــات  أنقــرة كانــت غرفــة  قــرب  أكينجيــار  قاعــدة 
الضبــاط. وبقيــة  أكار  خلوصــي  األركان  هيئــة  رئيــس  االنقابيــون 

يف البدء مل تتوقع املخابرات وهيئة األركان أن حجم االنقاب هبذا القدر، 
وعليــه مل خيــروا الرئيــس وال رئيــس الــوزراء، وفســر ذلــك رئيــس االســتخبارات 
العســكرية الســابق ســونر بــوالط ابلقــول إهنــم خشــوا مــن ســؤال الرئيــس 

»ملــاذا مل تعرفــوا مــا جيــري مســبقاً؟«.
أمــا املتحــدث الرمســي ابســم رائســة اجلمهوريــة الرتكيــة 

إبراهيــم كلــن فقــال إن عــدم إخبــار الرئيــس خطــأ، 
عملــه،  ميكــن  مــا  عمــل  إىل  ســعوا  اجلميــع  ولكــن 
املخابــرات كافيــة  نقلتهــا  الــي  املعلومــات  وكانــت 
انقاهبــم  موعــد  تقــدمي  علــى  االنقابيــن  إلجبــار 
ســت ســاعات، أي إىل العاشــرة مســاء بــدل الثالثــة 

فجــراً.
اعتقال رئيس األركان

وأشــهروا  األركان  رئيــس  غرفــة  االنقابيــون  اقتحــم 
األســلحة يف وجهــه إلجبــاره علــى توقيــع البيــان رقــم 
واحــد، لكنــه رفــض وقــال »إنكــم ترتكبــون جرميــة 
ســتدفعون مثنهــا غاليــًا«، علمــا أبن االقتحــام كان 

بقيــادة ســكرتره وهــو برتبــة مقــدم.
أمــا رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان فقــد 
كان يقضــي إجازتــه الســنوية برفقــة العائلــة يف فنــدق 
يف  االنقابيــون  وكان  الســاحلية،  مرمريــس  مبدينــة 
األثنــاء قــد قطعــوا جســر البوســفور لرمزيتــه الكبــرة 

وإلحــداث أكــر قــدر مــن الضجيــج.
كان أردوغــان قــد قــرر الذهــاب إىل إســطنبول، وقبــل ذلــك عقــد مؤمتــراً 
صحفيــاً، لكنــه مل يصــل إىل وســائل اإلعــام، بســبب ثقــل امللــف وبــطء 

اإلنرتنــت.
ســيطر االنقابيــون علــى التلفزيــون الرمســي الرتكــي، لكــن العقليــة القدميــة 
يف إدارة االنقــاابت وقفــت عنــد خــرة انقابيــة مفادهــا احتــال التلفزيــون 

واإلذاعــة لينتهــي األمــر.
مقابلة على اجلوال

اتبــع مئــات املايــن يف العــامل املذيعــة هنــدة فــرات الــي اســتطاعت احلصــول 
علــى موافقــة أردوغــان إلجــراء مقابلــة عــر تطبيــق فيــس اتمي يف اهلاتــف 
اجلــوال. وهنــا يقــول وزيــر الطاقــة بــراءة البــرق إن الشــعب كان حباجــة لرســالة 

مــن الرئيــس وألن يطمئــن إىل أنــه بصحــة جيــدة.
أردوغــان يف مقابلــة الفيــس اتمي دعــا الشــعب إىل النــزول إىل املياديــن، مث 

صلــى ركعتــن وتوجــه إىل إســطنبول.
يــروي البــرق أن مديــر الفنــدق الــذي كان يســتقبل الرئيــس قــال إن مثــة 

زوارق ســريعة تســتطيع الوصــول بســرعة إىل جــزر يواننيــة قريبــة حــى يكــون 
الرئيــس مبأمــن مــن أي مكــروه، فــرد أردوغــان مســتنكراً »مــاذا تقــول« واعتــذر 

الرجــل عمــا قــال.
بدوره كان رئيس الوزراء علي يلدرم متوجهاً من إسطنبول إىل أنقرة، ويقول 
انئــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ايســن أقطــاي إنــه تعــرض إلطــاق النــار 
مــن نقطــة تفتيــش للــدرك، ولكــن الســائق مبهــارة اســتطاع النفــاذ إىل نفــق قيــد 

اإلنشــاء، ومــن هنــاك كان يلــدرم يديــر العمليــات لنحــو ســاعتن.
صعود املدرعة

أمــا الشــعب فكانــت لــه كلمــة حامســة يف شــارع الوطــن إبســطنبول، حيــث 
صعــدوا علــى أول مدرعــة، ونشــرت الصــورة، ممــا رفــع املعنــوايت ودفــع مبزيــد 

مــن احلشــود.
يقــول املمثــل جنــايت شــامشاز إنــه كان دائمــاً يفكــر ملــاذا مل خيــرج النــاس ويقفــوا 
يف وجــه العســكر حــن أعدمــوا الرئيــس الرتكــي مندريــس، لكنهــم هــذه املــرة 

وبعــد خطــاب أردوغــان جتــاوزوا احلاجــز النفســي وانتصــروا علــى أنفســهم.
حــن يذكــر دور الشــعب، فــإن الســاعة الثانيــة عشــرة 
ســتحمل أول رد مــن ممثلــي الشــعب عــر اتصالــن 
تلقامهــا يلــدرم مــن رئيســي أكــر حزبــن يف املعارضــة 
اجلمهــوري،  الشــعب  وحــزب  القوميــة  احلركــة 

لإلعــراب عــن رفضهمــا القاطــع لانقــاب.
قصف بيت الشعب

عمد االنقابيون إىل قصف القوات اخلاصة يف 
الشــرطة لعلمهــم أبهنــا ذات تســليح جيــد، لكــن 
أحــداً مل يصــدق أن الرملــان ســيتعرض للقصــف.

القوميــة  احلركــة  حــزب  عــن  النائــب  يصــف 
املعــارض روحــي إيرصــوي هــذا القصــف ابجلنــون 
الــذي مل حيــدث يف اتريــخ االنقــاابت يف تركيــا.

الليــل،  منتصــف  يف  انعقــد  الرملــان  وكان 
وخاطــب الشــعب بينمــا كانــت القنابــل تضــرب 
املبــى، وهنــا بــدأت تلــوح معــامل انتهــاء احملاولــة 
مفاصــل  علــى  الســيطرة  فقــدان  مــع  االنقابيــة 

والشــعب. الدولــة 

كيف صنعت تركيا انتصارها؟

فاطمة الكدرو

كاتبة وصحافية سورية
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االنقــاب رقــم مخســة يف اتريــخ االنقــاابت الــي شــهدهتا تركيــا منــذ 1960، 
حــاول إســقاط نظــام حكــم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مســاء 15 يوليــو/

متــوز 2016، لكــن خــروج الشــعب إىل الســاحات واملطــارات والشــوارع، 
ورفــض القيــادات العســكرية لــه، والتفــاف املعارضــة حــول احلكومــة الــي بقيت 
متــارس عملهــا، كل ذلــك ســارع بطــي صفحــة االنقــاب وإعــان فشــله، 

والشــروع يف اعتقــال مــن يقــف خلفــه.
البداية..

حكايــة احملاولــة االنقابيــة برتكيــا خرجــت إىل العلــن تقريبــاً مــع الســاعة  الـــ11 
ليــا مــن مســاء يــوم 15 يوليو/متــوز 2016 بتوقيــت مكــة املكرمــة، عندمــا 
أغلقــت عناصــر مــن اجليــش الرتكــي اخلــط املتجــه مــن الشــق اآلســيوي إىل 
األورويب علــى جســر البوســفور، بينمــا ســارع رئيــس الــوزراء بــن علــي يلــدرم 

إىل وصــف مــا جــرى أبنــه حماولــة انقابيــة.
بعدهــا تناقلــت وكاالت األنبــاء أخبــاراً عــن وجــود مروحيــات عســكرية حتلــق 
يف مســاء أنقــرة، ونقلــت عــن شــهود مساعهــم أصــوات إطــاق انر ابلعاصمــة، 
تاهــا حتذيــر أطلقــه رئيــس الــوزراء مــن أن احملاولــة االنقابيــة فاشــلة ال حمالــة، 
وأنــه مت اســتدعاء كافــة عناصــر الشــرطة، معلنــاً أن بعــض األشــخاص نفــذوا 
أفعــاال غــر قانونيــة خــارج إطــار تسلســل القيــادة، وأن احلكومــة املنتخبــة مــن 
الشــعب ال تــزال يف موقــع الســلطة، وهــذه احلكومــة لــن ترحــل إال حــن يقــول 

الشــعب ذلــك«.

إثــر ذلــك بدقائــق، نقلــت وســائل إعاميــة تركيــة أن مجاعــة فتــح هللا غولــن هــي 
مــن تقــف وراء احملاولــة االنقابيــة، بينمــا ســيطر انقابيــون علــى القنــاة الرتكيــة 
الرمسيــة »يت.آر.يت« وأجــروا العاملــن فيــه علــى بــث بيــان حتــدث عــن تــويل 
الســلطة »للحفــاظ علــى الدميقراطيــة« وأن مجيــع العاقــات اخلارجيــة للدولــة 
ستســتمر وأن »الســلطة اجلديدة« ملتزمة جبميع املواثيق وااللتزامات الرمسية، 
كمــا تعهــد إبخــراج دســتور جديــد يف أٌقــرب وقــت، بعــد ذلــك أعلــن مصــدر 
ابلرائســة أن البيــان الــذي صــدر ابســم القــوات املســلحة مل يكــن مصرحــاً بــه 

مــن قيــادة اجليــش.
نداء أردوغان

يف  متثــل  مفصلــي  حــدث  وقــع  االنقابيــة،  احلركــة  بيــان  بــث  مــع  بتزامــن 
خــروج الرئيــس علــى إحــدى الفضائيــات عــر تطبيــق ابلتواصــل االجتماعــي 
دعــا أبنــاء شــعبه للنــزول إىل الشــوارع واملياديــن واملطــارات رفضــاً لانقــاب 
العســكري ومؤكــداً »لــن نســمح ألحــد أن يُثــي عزمنــا«، وطالــب أردوغــان 
القــوات املســلحة واجلنــراالت الشــرفاء إىل الوقــوف بصابــة وشــرف أمــام مــن 
ابع ضمــره مــن الضبــاط اآلخريــن الذيــن ســتتم معاقبتهــم يف أقــرب وقــت.
ويف الوقت الذي كان االنقابيون يعلنون جناحهم يف السيطرة على مفاصل 
الدولــة، تناقلــت وســائل اإلعــام الدوليــة تصرحيــات ملســؤولن أتــراك يؤكــدون 
فيهــا أن الرئيــس واحلكومــة املنتخبــن دميقراطيــاً ال يــزاالن علــى رأس الســلطة.

بعدهــا خــرج الرئيــس الســابق عبــد هللا غــل - يف تصريــح لقنــاة فضائيــة تركيــة 
- أكــد فيــه بلهجــة صارمــة أنــه ال ميكــن القبــول أبي حماولــة انقابيــة، مشــراً 

إىل أن احلركــة االنقابيــة مل حتــدث ضمــن التسلســل اهلرمــي للجيــش، ودعــا 
للعــودة ســريعا إىل الدميقراطيــة.

واتبــع غــل أن تركيــا ليســت بلــداً يف أفريقيــا، وليــس مــن الســهل تنفيــذ انقــاب 
عســكري فيهــا ، وجيــب علــى مــن قــام هبــذه احملاولــة العــودة فــوراً، وطالــب 
الشــعب ابختــاذ موقــف ســريع ضــد التحــرك االنقــايب، وأضــاف أن علــى 

اجلميــع أن يكــون واعيــاً إزاء هــذا اخلطــر الــذي حيــدق ابلبــاد.
الشعب يستجيب

مجاهــر الشــعب الرتكــي مل تتأخــر يف اخلــروج إىل الشــوارع واملطــارات اســتجابة 
لنــداء أردوغــان حلمايــة الدميقراطيــة وإفشــال االنقــاب، فانطلقــت مظاهــرات 
حاشــدة يف مياديــن إســطنبول وأنقــرة ومــدن عــدة رافضــة حملاولــة االنقــاب 

العســكري.
وطالــب املتظاهــرون يف ميــدان تقســيم إبســطنبول بعــودة اجليــش إىل ثكناتــه، 
أردوغــان  املتظاهــرون صــور  ورفــع  قــد وىل،  االنقــاابت  زمــن  أن  مؤكديــن 
الســاحة  يف  مظاهــرة ضخمــة  وخرجــت  يلــدرم،  علــي  بــن  الــوزراء  ورئيــس 
للرئيــس، كمــا  ودعمــا  االنقــاب  حملاولــة  رفضــاً  أنقــرة  ابلعاصمــة  الرئيســية 
خرجــت مظاهــرة حاشــدة يف منطقــة ســلطان غــازي وشــارع وطــن إبســطنبول 

للمحاولــة االنقابيــة. رفضــاً 
عنتــاب  غــازي  مدينــي  يف  االنقــاب  حملاولــة  رافضــة  مظاهــرات  وخرجــت 
وأنطاكيــا ، وصــدرت تكبــرات ودعــوات مــن مــآذن املســاجد يف إســطنبول، 

كمــا صــدرت دعــوات مــن مســاجد منطقــة جميــدي كــوي للمواطنــن ابخلــروج 
إىل الشــوارع رفضــاً حملاولــة االنقــاب.

ومــع بــدء خــروج النــاس إىل املياديــن واملطــارات، بــدأت تتــوارد أنبــاء عــن 
اســتخدام االنقابيــن قنابــل يدويــة وإطــاق رصــاص ضــد املدنيــن ورجــال 
القــوات اخلاصــة، ومسعــت انفجــارات ابلعاصمــة، كمــا مســع صــوت إطــاق 

انر يف اجملمــع الرائســي أبنقــرة.
الرئيــس  فيــه  يقيــم  فنــدق كان  علــى  النــار  فتحــت  مروحيــات  أن  وأتكــد 
أردوغــان يف قضــاء مرمريــس بواليــة موغــا غــريب البــاد بعــد فــرتة مــن مغادرتــه 
له فجر الســبت ، وبقيت املروحيات لفرتة حتلق فوق املكان مث نزل منها ما 
بــن عشــرة و15 ملثمــاً مدججــن ابألســلحة، وفرضــوا طوقــاً علــى الفنــدق.

بثتهــا  الرائســي، وأظهــرت مشــاهد  القصــر  قــرب  قنبلــة  ألقــت طائــرة  كمــا 
قنــوات التلفــزة ســحابة مــن الدخــان تتصاعــد فــوق املــكان، ووقــع احلــادث 
فــوق حــي بيســتييب يف ضاحيــة أنقــرة حيــث يقــع اجملمــع الرائســي ألردوغــان 
الــذي كان موجــوداً إبســطنبول حلظــة وقــوع االنفجــار وقبــل اإلعــان عــن 

االنقــاب. فشــل 
إمجاع سياسي

التفــاف القــوى السياســية الرتكيــة املعارضــة حــول احلكومــة يف  وكان الفتــاً 
رفضها لانقاب، و ذكر زعيم حزب الشعب اجلمهوري املعارض كليجدار 

أوغلــو أن تركيــا عانــت مــن االنقــاابت »وســندافع عــن الدميقراطيــة«.
كمــا دعــا رئيــس الرملــان الرتكــي اجلميــع الوقــوف صفــاً واحــداً للدفــاع عــن 

عــن  يدافعــون  اآلن وهــم  معــي  النــواب  مــن  وقــال »إن كثــراً  الدميقراطيــة، 
الدميقراطيــة«.

إمجــاع التيــارات السياســية املعارضــة واحلكومــة والقيــادات العســكرية علــى 
ضــرورة احــرتام الشــرعية، ورفــض االنقــاب، وخــروج اآلالف مــن املواطنــن 
االنقابيــة،  احملاولــة  إبفشــال  عجــل  واملطــارات،  والســاحات  الشــوارع  إىل 
حيــث خــرج يلــدرم مــن جديــد ليؤكــد أن االنقــاب فشــل، وأن االعتقــاالت 
جاريــة يف صفــوف العناصــر االنقابيــن جنــوداً وضباطــاً، بينهــم ذوو رتــب 

عاليــة.
كمــا أعلــن رئيــس الــوزراء الســابق أمحــد داود أوغلــو أن الســلطة عــادت إىل 
قبضــة قــوات األمــن الشــرعية، واهتــم مجاعــة غولــن ابلوقــوف خلــف احملاولــة 

االنقابيــة.
وعــاودت قنــاة »يت.آر.يت« الرمسيــة الرتكيــة بثهــا بعــد انقطــاع دام ســاعات 
أثنــاء حماولــة االنقــاب، وظهــرت مذيعــة القنــاة الصحفيــة تيجــن كاراش أمــام 
كامــرات الصحفيــن لتعلــن أهنــا اضطــرت لقــراءة البيــان العســكري االنقــايب 

ألهنــا كانــت حتــت هتديــد الســاح.
وشــكل وصــول الرئيــس أردوغــان إىل إســطنبول فجــر يــوم 16 يوليو/متــوز 
2016 طيــاً لصفحــة االنقــاب، حيــث جتمــع حولــه اآلالف يف املطــار، 
وقــال يف مؤمتــر صحفــي مبطــار أاتتــورك إن منفــذي احملاولــة االنقابيــة جمموعــة 
إشــارة إىل زعيــم  بنســلفانيا، يف  مــن  أوامرهــم  ممــن يكرهــون تركيــا ويتلقــون 

اجلماعــة فتــح هللا غولــن املقيــم هنالــك.
وأكــد أن احملاولــة االنقابيــة جــاءت قبيــل اجتمــاع جمللــس الشــورى العســكري 

الــذي كان مقــرَّرًا أن يتخــذ عــدداً مــن القــرارات احلامســة.
 استسام واعتقاالت

وتتالــت األنبــاء الــي تؤكــد استســام عشــرات اجلنــود املشــاركن ابالنقــاب 
لألجهــزة األمنيــة، وظهــرت صــور ومقاطــع فيديــو تــرز ذلــك بوضــوح، وظهــر 
يلــدرم يف مؤمتــر صحفــي أكــد فيــه أن الوضــع ابت حتــت الســيطرة، وتوعــد 
مبحاســبة االنقابيــن، ودعــا الشــعب إىل البقــاء ابلشــوارع حــى االنتهــاء مــن 

إفشــال االنقــاب بشــكل كامــل.
بينمــا أكــد رئيــس أركان اجليــش ابلوكالــة اجلنــرال أوميــت دونــدار -الــذي عــن 
هبــذا املنصــب بعــد فقــدان االتصــال برئيــس األركان خلوصــي الــذي اعتقلــه 
االنقابيــون، صبــاح اليــوم املــوايل لانقــاب، يف مؤمتــر صحفــي إبســطنبول- 
أن احملاولــة االنقابيــة الــي اســتهدفت اإلطاحــة ابلنظــام السياســي يف البــاد 
أحِبطــت،  وأكــد أن صفحــة االنقــاابت العســكرية برتكيــا طُويــت إىل األبــد، 
مشــراً إىل أن احملاولــة نفذهتــا قــوات مــن ســاح اجلــو وبعــض قــوات األمــن 

و«عناصــر مدرعــة«.
وأضــاف أن مــن بــن مــن شــاركوا يف احملاولــة عســكرين مــن اجليــش األول 
-الــذي يقــوده دونــدار- وأكــد أن االنقابيــن اختطفــوا عــدداً مــن الضبــاط 

ووضعوهــم يف مــكان غــر معلــوم.
ومــا لبثــت أن بــدأت محلــة اعتقــاالت حبــق املشــاركن يف االنقــاب، حيــث مت 
اعتقــال حــوايل ثاثــة آالف عســكري بينهــم ذوو رتــب رفيعــة، كمــا مت إصــدار 
مذكــرة توقيــف حبــق قائــد اللــواء 55 مشــاة اجلنــرال بكــر كوجــاك، وأقيــل مخــس 
جنــراالت و34 ضابطــاً رفيعــاً مــن وزارة الداخليــة أبمــر مــن الوزيــر أفــكان 
علــي. كمــا أعلنــت وســائل إعــام تركيــة أن أجهــزة القضــاء عزلــت 2745 
قاضيــاً، بينمــا مت اعتقــال حنــو مئــة عســكري بقاعــدة جويــة بــداير بكــر علــى 

خلفيــة احملاولــة االنقابيــة.
وأعلــن حمافــظ ماطيــا غــداة احملاولــة االنقابيــة إلقــاء القبــض علــى 39 طيــاراً 

عســكرايً كانــوا علــى مــن ســبع طائــرات عســكرية.
وحــى ظهــر الســبت 16 يوليو/متــوز 2016، كانــت احملاولــة االنقابيــة قــد 
أســفرت عــن مقتــل 161 شــخصاً ، وإصابــة حــوايل 1440، مقابــل حنــو 

عشــرين قتيــا وثاثــن مصــاابً مــن االنقابيــن.
مروك للحكومة وللشعب الرتكي هذا االنتصار العظيم.

االنقالب الفاشل  بتركيا

صفوان الدروبي

كاتب وصحفي سوري
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قضايا سياسية

فشــلت احملاولــة االنقابيــة الــي جــرت يف تركيــا ليلــة اخلامــس عشــر مــن 
متوز/يوليــو 2016 ، ولكنهــا ســتظل متثــل حمطــة اســتثنائية يف التاريــخ 
الرتكــي احلديــث ومســرة حكــم حــزب العدالــة والتنميــة، خمتلفــة عــن كل 

األزمــات الــي واجههــا ســابقاً.
فقبيل الســاعة العاشــرة من مســاء اخلامس عشــر من متوز/يوليو 2016، 
أغلقــت قــوات عســكرية املــرور علــى جســري البوســفور والســلطان حممــد 
الفاتــح اللذيــن يربطــان الطرفــن األورويب واآلســيوي يف مدينــة إســطنبول، 
مث تطورت األحداث بشــكل متســارع كاشــفة الغطاء عن حماولة انقاب 

عسكري.
وعلــى مــدى الســاعات القليلــة التاليــة قِصــف مقــر هيئــة أركان اجليــش 
الرتكــي وجملــس الشــعب الرتكــي الكبــر )الرملــان( ومقــر جهــاز املخابــرات 
مطــار  حماصــرة  إىل  إضافــة  الشــرطة  يف  اخلاصــة  القــوات  ومقــر  العامــة 
أاتتــورك ومديريــة األمــن ومركــز البلديــة الكــرى يف مدينــة إســطنبول، كمــا 
مت التحفــظ علــى رئيــس أركان اجليــش وعــدد مــن قيــادات القــوات، وبعــد 
منتصــف الليــل بقليــل، أذاعــت قنــاة التلفــزة الرمسيــة )TRT( بيــاانً ابســم 
“جملــس الســام يف الوطــن” الــذي اهتــم فيــه الرئيــس وأعضــاء احلكومــة 

ابخليانــة وأعلــن ســيطرته علــى مقاليــد احلكــم يف البــاد.
حتــول مســار األحــداث الحقــاً مــع ظهــور الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب 
أردوغــان علــى قنــاة CNN TÜRK اخلاصــة، بعــد وقــت قصــر 
إىل  للنــزول  الرتكــي  الشــعب  داعيــاً  اإلنقــاب،  بيــان  إذاعــة  مــن  جــداً 
يف  الــدويل  أاتتــورك  مطــار  إىل  وصولــه  مث  للدميقراطيــة،  محايــة  املياديــن 
إســطنبول بعدهــا بثــاث ســاعات، وهــي فــرتة زمنيــة ختللتهــا عــدة تطــورات 
صبــت يف ســياق تراجــع اجملموعــات االنقابيــة علــى عــدة حمــاور منهــا قنــاة 
التلفــزة الرمسيــة الــي عــادت للعمــل بشــكل طبيعــي، وحتريــر رئيــس أركان 
اجليــش مــن مــكان اعتقالــه، وإلقــاء القبــض علــى معظــم اجلنــود املشــاركن 
يف احملاولــة االنقابيــة، ومــع صبــاح اليــوم التــايل كانــت احملاولــة قــد ابءت 

عمليــاً ابلفشــل واحلكومــة قــد أخــذت زمــام املبــادرة.
ال ميكــن احلديــث عــن ســبب واحــد لفشــل االنقــاب، إذ تضافــرت عــدة 

عوامــل متوازيــة ومتزامنــة إلفشــاله، أمههــا:
1 - كانــت احملاولــة االنقابيــة حمــدودة ومرتبكــة، واتضــح مــن تســريبات 
التحقيــق أن اخلطــة األوليــة كانــت معــدة للتنفيــذ الســاعة الثالثــة فجــراً، 
بيــد أن وصــول بعــض املعلومــات جلهــاز االســتخبارات مث لقيــادة اجليــش 
دفــع املنفذيــن لتقريــب املوعــد مخــس ســاعات، وهــو مــا أفقدهــم عنصــر 
املفاجــأة ومت انقــاب جزئــي مشــل مدينــي إســطنبول وأنقــرة بشــكل شــبه 
حصــري ونفذتــه بعــض القطاعــات العســكرية فقــط، بينمــا أغفــل املنفــذون 
أمهيــة اإلعــام وتغييــب القيــادة السياســية وغرهــا مــن العوامــل، فضــًا 
عــن أن التبكــر وضعهــم وجهــاً لوجــه مــع اجلماهــر املعرتضــة يف الشــارع.

2 - عــدم تبــي اجليــش كمؤسســة لانقــاب، مث املواجهــة العســكرية 
والقــوات  واالســتخبارات  األمــن  أجهــزة  قبــل  مــن  لانقابيــن  املباشــرة 

العســكرية. املؤسســة  وقيــادات  فــرق  وبعــض  الشــرطة  اخلاصــة يف 
3 - دور الرئيــس الرتكــي مــن حيــث حتديــه االنقــاب ودعوتــه اجلماهــر 

للنــزول للشــارع.
4 - العامل الشعيب املتمايز عن املوقف السليب التقليدي يف االنقاابت 
الســابقة، حبيــث احتشــد عشــرات اآلالف يف خمتلــف املياديــن ومناطــق 
املواجهــة منــذ ســاعات االنقــاب األوىل وأعاقــوا تقــدم القــوات العســكرية 

وســامهوا يف اعتقــال بعــض اجلنــود.
السياســية  للقيــادات  منــر  إىل  حتولــت  الــي  اإلعــام  وســائل   -  5
الرتكيــة لتوجيــه اجلماهــر، وبعــض القيــادات العســكرية إلعــان رفضهــا 

لانقــاب.
العدالــة  وحــزب  أردوغــان  مــع   السياســية  الشــخصيات  وقــوف   -  6
والتنميــة ورفضهــم االنقــاب، مــن داخــل احلــزب مثــل الرئيــس الســابق 

عبــد هللا غــل ورئيــس الــوزراء الســابق أمحــد داود أوغلــو وانئــب رئيــس 
الــوزراء الســابق بولنــد أرينتــش، أو مــن خارجــه مثــل أحــزاب املعارضــة 
القوميــة  الشــعب اجلمهــوري واحلركــة  البــاد، وهــي أحــزاب  الرئيســة يف 

الدميقراطيــة. والشــعوب 
واختلفــت احملاولــة االنقابيــة األخــرة عــن االنقــاابت الســابقة يف تركيــا 
مــن عــدة وجــوه، أمههــا اســتهداف مؤسســات الدولــة وإطــاق النــار علــى 
املواطنــن وحماولــة اغتيــال رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس جهــاز االســتخبارات 
الشــعبية  الفعــل  فــوارق ســامهت يف ردة  تعــذر اعتقاهلمــا، وهــي  مــا  إذا 
واحلزبيــة رمبــا أبكثــر مــن جمــرد املوقــف املبدئــي مــن االنقــاب علــى احلكومــة 

املنتخبــة.
وســاعد إعــان حالــة الطــوارئ اجمللــَس الــوزاري يف العمــل علــى خطــن 

متوازيــن إبجــراءات اســتثنائية:
األول، تســريع عمليــة التحقيــق مــن خــال توســيع دائــرة املوقوفــن بتهمــة 

املشــاركة يف االنقــاب.
الثــاين، تعميــق مكافحــة “الكيــان املــوازي” يف عمــوم مؤسســات الدولــة 

وخمتلــف الــوزارات.
الشــعبية واحلزبيــة  الفعــل  احلجــم، وردات  هبــذا  االنقابيــة  احملاولــة  هــذه 
هلــذا  يكــون  أن  ترجــح   ، املتبعــة  احلكوميــة  اإلجــراءات  مث  والسياســية، 
االنقــاب انعكاســات مباشــرة وغــر مباشــرة علــى عــدة ملفــات مهمــة، 

أمههــا:
مكافحة الكيان املوازي

القانــوين  التوصيــف  هــو  املــوازي   الكيــان   – هللا كولــن  فتــح  مجاعــة 
املســتخدم إعاميــاً وسياســياً يف تركيــا لإلشــارة إىل القيــادة املتنفــذة يف 
مجاعة “اخلدمة” الي أسســها الداعية فتح هللا كولن يف ســبعينات القرن 
املاضــي كجماعــة تربويــة – دعويــة – خدميــة هتتــم بتعليــم الطــاب وتقــدمي 
اخلدمــات الســكنية والتعليميــة واللوجســتية هلــم، لكــن اجلماعــة توســعت 
علــى مــدى عشــرات الســنن الاحقــة لتصبــح أشــبه بشــركة اقتصاديــة 
عماقــة عابــرة للقــارات ميزانيتهــا تعــادل 150 مليــار دوالر أمريكــي، 

فضــًا عــن تغلغلهــا يف خمتلــف مؤسســات الدولــة.
وشــكلت حلظــة االنقــاب فرصــة لتاقــي األحــزاب األربعــة املمثلــة حتــت 
قبــة الرملــان )وغرهــا مــن األحــزاب الصغــرة( علــى أرضيــة مشــرتكة، حيــث 
ســارعت أحــزاب املعارضــة الرئيســة الثــاث ليلــة االنقــاب إلدانتــه ورفــض 

تدخــل اجليــش يف احليــاة السياســية، كمــا شــاركت األحــزاب األربعــة يف 
صياغــة بيــان موحــد ابســم الرملــان هبــذا الصــدد، وهــو مشــهد اندر وقــد 

يكــون غــر مســبوق علــى مــدى ســنوات حكــم العدالــة والتنميــة.
وقــد قابلــت احلكومــة وأردوغــان هــذه اخلطــوة مــن املعارضــة ابلرتحــاب 
البــاد  يف  الكبــرة  الثاثــة  األحــزاب  رؤســاء  أردوغــان  فدعــا  والعرفــان، 
للقصــر اجلمهــوري “لشــكرهم علــى دورهــم يف محايــة الدميقراطيــة”، وهــي 
املــرة األوىل الــي يدخــل فيهــا زعيمــا حــزيب املعارضــة األكــر إىل القصــر 
الرائســي، كمــا شــارك حــزب الســلطة يف املظاهــرة الــي دعــا إليهــا حــزب 
الشــعب اجلمهــوري املعــارض حتــت اســم “اجلمهوريــة والدميقراطيــة” يف 

إســطنبول وهــي ســابقة حتــدث ألول مــرة.
مــن جهــة أخــرى، تبــدو شــعبية الرئيــس أردوغــان وحكومــة العدالــة والتنميــة 
بعــد فشل/إفشــال االنقــاب يف أفضــل حاالهتــا، ويبــدو اردوغــان راغبــاً يف 
اســتمرار هــذا الدعــم الشــعيب ولذلــك يدعــو املواطنــن للقــاء يف املياديــن، 
يف املعلــن لتأكيــد أتييدهــم للدميقراطيــة ورفــض االنقــاب وحتســباً ألي 
خطــط بديلــة للمجموعــة االنقابيــة، ولكــن ضمنيــاً فمــن ابب احلــرص 

للحكومــة واملتعلقــة  الشــعيب لإلجــراءات االســتثانية  الغطــاء  بقــاء  علــى 
بعمــق عمليــة التحقيــق وأعــداد املوقوفــن واملراســيم الصــادرة يف ظــل قانــون 

الطــوارئ.
يرتبــط االنقــاب العســكري بشــكل مباشــر ابلسياســة الداخليــة ويهــدف 
إىل اســتام الســلطة، إال أن تداعياتــه تتعــدى املشــهد السياســي الداخلــي 

لتؤثــر بشــكل مباشــر وغــر مباشــر يف السياســة اخلارجيــة.
انقــاب  أي  ضــد  تركيــا  لتحصــن  فرصــة  االنقابيــة  احملاولــة  وأاتحــت 
عســكري يف املســتقبل ، كمــا يفتــح فشــله واإلجــراءات احلكوميــة املتبعــة 
والــي حتظــى بدعــم شــعيب كبــر إمكانيــة اســتثمار احلــدث حلــل ملفــات 
شــائكة يف تركيــا كانــت احلكومــة غــر قــادرة علــى إجنازهــا، ويف مقدمتهــا 

مكافحــة التنظيــم املــوازي وإعــادة هيكلــة املؤسســة العســكرية.
أن  إال  احلكومــة،  إســقاط  يف  االنقابيــة  احملاولــة  فشــل  فرغــم  وعليــه، 
تداعياهتــا ســتبقى تشــغل احليــاة السياســية الرتكيــة وتوجههــا لفــرتة طويلــة، 
وهــي حالــة إشــغال ال ميكــن االســتهانة بنتائجهــا املباشــرة وغــر املباشــرة 

علــى تركيــا يف ظــل التحــدايت الكبــرة والكثــرة داخليــاً وخارجيــاً.
وبرأيــي أن تركيــا ســتنتصر يف مواجهــة كل هــذا ، وستســتمر يف دعمهــا 

للنهــج الدميقراطــي ومســرة التطويــر االجتماعــي واالقتصــادي.

انقالب 15 تموز ومستقبل تركيا

د. غريب الحسين

كاتب وابحث سوري    
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قضايا اقتصادية

ســأتناول يف هــذا املقــال درســن؛ أحدمهــا سياســي واآلخــر اجتماعــي، عــرا عــن 
الواقــع الــذي البــد منــه يف بلداننــا العربيــة، فمنــه مــن اخليــال الــذي تؤمــن بــه مــن ســنن 
طويلــة، وهــذا ال بــد مــن كســره وجعلــه أكثــر واقعيــة، ومنــه مــن الواقــع الــذي البــد 
منــه أن يكــون مرتسخـًــا يف عقلــك، وال ميكــن ألحــد أن خيرتقــه، وبــن هــذا وذاك 
مســافه إيديولوجيــة جيــب عليــك ختطيهــا واحلفــاظ علــى أيديولوجيتــك لتصــل إىل 

هنايــة الطريــق وأنــت قريــب مــن الواقــع بعيــد عــن اخليــال.
األول: السياســة الذكيــة الــي كانــت يف متنــاول الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان 
يف احتــواء االنقــاب والســيطرة عليــه، وال شــك أن الرئيــس أو احلكومــة الرتكيــة كان 
لديهــا درايــة ومعلومــات كاملــة عــن حــدوث االنقــاب يف ذلــك اليــوم، إال أهنــم أرادوا 
حدوثــه ليســمح هلــم القانــون تصفيــة خصومهــم مــن التيــار املــوازي ومــن االنقابيــن، 
اعتقــال أكثــر مــن 8000 شــخص بعــد 3 أايم مــن حــدوث االنقــاب أكــر دليــل 
علــى وجــود معلومــات مســبقة، وهــذه أيًضــا فيهــا حــدة مــن الــذكاء؛ ألن قمعــه قبــل 

حدوثــه يثــر جــداًل، وبذلــك يتهــم أردوغــان بـ»الديكتاتــور«.
انقــاب يــوم 15 متــوز/ يوليــو، والــذي أراد إطاحــة نظــام الرئيــس أردوغــان كان يشــبه 
انقــاب 1997 علــى رئيــس الــوزراء الرتكــي األســبق جنــم الديــن أربــكان، والــذي كان 

يتزعــم حــزب الرفــاه آنــذاك.
إال أن أردوغان متيز يف حدة ذكائه يف ســاعة االنقاب ودعا أنصاره من الشــعب، 
أي أنه ال يريد أن يقع يف اخلطأ الذي وقع فيه أربكان عندما طلبوا منه مستشــاريه 
أن يدعــو أنصــاره للنــزول إىل املياديــن وإيقــاف االنقــاب لكنــه قــال كلمتــه األخــرة: 
»ال أريــد أن تصبــح تركيــا حبــًرا مــن الدمــاء« ومل يدعــوا أنصــاره ومتكــن االنقابيــون 
مــن الســلطة يف وقتهــا وقــدم اســتقالته وهــو خــارج البلــد، فهــذا درس سياســي عليــك 

أن أتخــذه واقًعــا ال خيــااًل.
الثــاين: الشــعب الرتكــي مل خيــرج للحفــاظ علــى رئيســه الطيــب أردوغــان، إال أنصــاره 
فقــط، وإمنــا خــرج الشــعب والء ووفــاء لبلدهــم تركيــا، والدليــل علــى ذلــك خــرج مــن 

يؤيــد األحــزاب املعارضــة األخــرى أيًضــا.
حضــور اجلماهــر ومســاندهتم للنظــام واحلكومــة يــوم أمــس شــبيه مبعركــة »جــاانق 
الديــن  مــن  موقفــه  يعــرف  اجلميــع  حيــث  أاتتــورك  القائــد  فحينهــا كان  قلعــة«، 
واإلســامين، ولكــن الشــعب الرتكــي منــذ ذلــك اليــوم وهــم أوفيــاء لبلدهــم تركيــا، 
ويف وقتهــا أيًضــا خــرج إمــام اجلامــع واملعلــم واألســتاذ واملوظــف… إخل، يســاندون 
اجليــش للمنــع مــن احتــال إســطنبول، وهــذا درس اجتماعــي عليــك أن أتخــذه 

عقيــدة وليــس تقليــًدا.
تركيــا أصبحــت أقــوى، والرئيــس ســوف يســتخدم صاحياتــه الكاملــة مــن أحــكام 
واعتقــاالت إىل إعــادة تنظيــم الشــبكة العســكرية يف اجليــش الرتكــي، وابلتــايل مــن 
أيخــذ هذيــن الدرســن بعــن االعتبــار ســيحقق النصــف يف ميولــه حنــو الواقــع وحنــو 

اإليديولوجيــة الفرديــة الــي تتمتــع ابســتقالية اتمــة.

على هامش
 انقالب 15 تموز في تركيا

وسام السيد

صحيــح أن الدميقراطيــة هــي نقيــض الديكتاتوريــة، ولكــن 
للدميقراطيــة ديكتاتوريتهــا اخلاصــة، والــي ميكــن أن نســميها 
بديكتاتوريــة الدميقراطيــة، وهــي الــي أتخــذ شــرعيتها مــن 
صنــدوق االقــرتاع، ولــو كانــت أبغلبيــة بســيطة جــداً مــن 
األصــوات، ورمبــا ال تصــل هــذه األغلبيــة إىل نســبة 50،1 
%. وحســب رأيــي، مــن ال يؤمــن بديكتاتوريــة الدميقراطيــة، 
فهــو ليــس بـــ »دميقراطــي«، وميكــن تصنيفــه مــن زمــرة الذيــن 
هواهــم،  حســب  علــى  الدميقراطيــة  يفســروا  أن  يريــدون 
وحتريفهــا وتوجيههــا كمــا يشــاؤون، وهــذا مــا حصــل أثنــاء 
الشــعب  أعطاهــا  الــي  الشــرعية  علــى  السيســي  إنقــاب 

املصــري للرئيــس حممــد مرســي. 
أفضــل  هــو  دميقراطــي،  نظــام  أســوأ  أبن  املعــروف  مــن 
يتــذوق  ومــن  العــامل.  يف  عســكري  حكــم  أحســن  مــن 
طعــم الدميقراطيــة احلقيقيــة ملــرة واحــدة، فلــن يرضــى أبن 
يعيــش حتــت حكــم ديكتاتــوري مــرة أخــرى، مهمــا كان 
هــذا احلكــم منمقــاً بعبــارات راننــة وشــعارات طنانــة، ألن 
خــادع.  وظاهــره  اإلنســانية  القيــم  مــع  تتعــارض  حقيقتــه 
مــن جتربــي الشــخصية، وعندمــا قــررت احلكومــة األملانيــة 
إىل  الجــئ  حــوايل 300.000  إعــادة  عــام 1997  يف 
علــى  أصريــت  الشــباب،  مــن  أغلبهــم  وكان  كوســوفو، 
يف  خمتــص  إىل كوســوفو، كنائــب  بنفســي  أذهــب  أن 
شــؤون الاجئــن، وأرى الوضــع هنــاك أبم عيــي، ألنــي 
كنــت دائمــاً أحــّذر احلكومــة األملانيــة مــن هكــذا عمــل، 
ألنــه سيســاعد علــى انــدالع حــرب أهليــة يف كوســوفو، 
وســتكون نتائجهــا وخيمــة أكثــر مــن احلــرب البوســنية الــي 

ســبقتها.
أول لقــاء كان يل يف مدينــة »برشــتينا«، عاصمــة كوســوفو، 
 Ibrahim مــع رئيســها الراحــل، الســيد إبراهيــم روغوفــا
Rugova، ومــن مجلــة احلديــث معــه، ذّكرتــه خبطــاب 
ألقــاه أمــام اجلاليــة الكوســوفارية يف أملانيــا، وقــد دعــا مــن 
إىل  أملانيــا  يف  املقيمــن  الكوســوفارين  املواطنــن  خالــه 
الرجــوع إىل كوســوفو. طلبــت منــه أال يدعــو الشــباب إىل 
الرجــوع إىل كوســوفو، وأفصحــت لــه عــن ختــويف، مــن أن 
هــؤالء الشــباب يف حالــة رجوعهــم إىل كوســوفو، ســيكون 
للدفــاع عــن  الســاح  بــه، هــو محــل  أول شــيء يقومــون 
حريتهــم وكرامتهــم وأهلهــم، ألن هــؤالء الشــباب ذاقــوا طعــم 
احلريــة والكرامــة والدميقراطيــة يف أملانيــا، ولــن يرضــوا ابلــذل 
النظــام الصــريب يف  الــذي طّبقــه عليهــم  والتفرقــة والتمييــز 
بلغــراد آنــذاك. وقلــت لــه إن إرجــاع هــؤالء الشــباب إىل 
كوســوفو ســيكون لــه أتثــر ســليب كبــر علــى حالــة التوتــر 
يصــب  وذلــك كمــن  الســابقة،  يوغســافية  يف  الســائدة 
رمبــا  أهليــة،  حــرب  ستشــتعل  وهبــذا  النــار،  علــى  الزيــت 
ستكون نتائجها وخيمة جداً، وهذا ما حصل يف النهاية.
عنــد الرجــوع إىل احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة يف تركيــا، جنــد 
قــد حســبوا حســاب كل  االنقابيــن يف خمططاهتــم  أبن 
شــيء، إىل حــد أهنــم ظنــوا أن نســبة الفشــل يف عملهــم 

االنقــايب صــارت تقــارب الصفــر يف املئــة، ولكنهــم نســوا 
أن أيخــذوا شــيئا مهّمــاً بعــن االعتبــار، أال وهــو طعــم ولــذة 
الدميقراطيــة الــي يتمتــع هبــا الشــعب الرتكــي منــذ حــوايل 
مخســة عشــر عامــاً علــى األقــل، وأن األغلبيــة الســاحقة 
تتخلــى عــن  اســتعداد أن  ليســت علــى  الرتكــي  للشــعب 
واجلهــد  الــدم  مــن  الكثــر  مثنهــا  دفعــت  الــي  مكاســبها 
اهلائــل، ولــو مهمــا كلّــف الثمــن. هــذا العامــل كان لــه دور 
كبــر يف إفشــال احملاولــة االنقابيــة يف تركيــا، ورمبــا كان 
أهــم ســبب لذلــك، ألن الشــعب الرتكــي عــرف مــا معــى 
احلريــة والدميقراطيــة، وكذلــك تنّعــم برفاهيــة احليــاة واملســتوى 
املعيشــي العــايل الــذي يضاهــي مســتوى املعيشــي يف الــدول 

األوربيــة الغنيــة.
فقــط ألنــه حيــب  الشــارع  إىل  ينــزل  لــن  الرتكــي  الشــعب 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، أو ألنــه انتخبــه كرئيــس لــه 
بنســبة 52 %، بــل هــو نــزل إىل الشــارع، بصــدر مفتــوح 
أمــام  نفســه  رمــى  مــن  العســكر، ومنهــم  يواجــه رصــاص 
عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  متــر،  لكيــا  االنقابيــن  دابابت 
يف  عليهــا  حصــل  الــي  ومكتســباته  اخلاصــة  مصلحتــه 

األخــرة. الســنوات 
مــن خــال التجربــة الــي عشــناها مــع االنقــاب الفاشــل 
األخــر يف تركيــا، تبــّن لنــا أن الــذي حيمــي الدميقراطيــة هــو 
الــذي  الرئيــس  فــإن  الشــعب احلــر وليــس اجليــش، وهلــذا 
يتــم انتخابــه مــن أغلبيــة الشــعب، ال حيتــاج إىل جيــش وال 

مرتزقــة مــن اخلــارج لكــي حتميــه.
لألســف يوجــد الكثــر مــن األنظمــة الــي حتــاول أن ختفــي 
ديكتاتوريتها بواسطة ثوب دميقراطي برّاق، وتزيده متويها، 
عندمــا تضــع يف امسهــا كلمــة »الدميقراطيــة« مثلمــا عملــت 
يــوَم كان امسهــا الرمســي »مجهوريــة  أملانيــا الشــرقية ســابقاً 
وامسهــا  الشــمالية،  وكذلــك كــوراي  الدميقراطيــة«  أملانيــا 
اليمــن  وكذلــك  الشــعبية«،  الدميقراطيــة  »مجهوريــة كــوراي 
الدميقراطيــة  اليمــن  امســه »مجهوريــة  وكان  ســابقاً  اجلنــويب 
الشــعبية« ابإلضافــة إىل أنظمــة ديكتاتوريــة كثــرة حيكمهــا 

حــزب واحــد.
إن كل العصــاابت الديكتاتوريــة احلاكمــة يف العــامل وكذلــك 
الذيــن يســتفيدون مــن حكــم العســكر، يروجــون ألنظمــة 
البســطار  حلســوا  أهنــم  لــو  حــى  خيجلــون  وال  كهــذي، 
العســكرية،  للدكتاتوريــة  متجيــداً  هنــار  ليــل  العســكري 
وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــو مــا نعيشــه كل يــوم حتــت 

حكــم بشــار األســد يف ســوراي.
إن األنظمة الدكتاتورية ستزول عاجًا أو آجًا، ومصرها 
أن  يريــد  مــن  وعلــى كل  التاريــخ،  مزبلــة  علــى  ســينتهي 
يكــون لديــه جهــاز مناعــة حلكــم بــاده والســتقرارها وملــدة 
طويلــة، أن يلتــزم ابلنظــام الدميقراطــي، رغــم كل العيــوب 
الــي يتضمنهــا هــذا النظــام، لكنــه جهــاز مناعــة جمــّرب ضــد 
كل فروســات االنقاابت العســكرية، وما حصل يف 15 
متــوز مــن هــذا العــام يف تركيــا هــو أفضــل مثــال علــى ذلــك.

الديمقراطية جهاز مناعة 
ضد االنقالبات

جمال قارصلي 

انئب أملاين سابق من أصل سوري
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قضايا سياسية

اتســمت تغطيــة وســائل اإلعــام اإلســرائيلية بنــرة تعكــس خيبــة أمــل عميقــة، ملــا آلــت إليــه احملاولــة االنقابيــة 
الفاشــلة يف تركيــا.

فعلــى الرغــم مــن حلــول الســبت، الــذي تتوقــف فيــه وســائل اإلعــام عــن العمــل، فــإن مجيــع قنــوات التلفــزة الرائــدة 
واملواقــع اإلخباريــة املهمــة واصلــت تغطيــة األحــداث والتعليــق عليهــا.

وقــد بــدت حالــة االرتيــاح علــى اإلعاميــن اإلســرائيلين يف البدايــة، حيــث تنافــس املعلقــون ومقدمــو الرامــج 
احلواريــة يف قنــوات التلفــزة، يف رصــد األســباب الــي »تــرر« قيــام اجليــش ابالنقــاب العســكري، زاعمــن أن ردة 

فعــل الشــعب »املؤيــدة« لانقابيــن ســتظهر ســريعا.
وقد جاءت العناوين يف نشرات األخبار والتقارير يف املواقع اإلخبارية لتؤكد »جناح« االنقاب.
من انحيته، حتدث موقع »والا« عن اإلجراءات الي سيتبعها اجليش بعد »جناح« االنقاب.

ويف تقريــر عاجــل نشــره املوقــع الســاعة الواحــدة ليــا، قــال معلقــه نــر يغينــا، إن »اجليــش ســيقوم مبــا قــام بــه اجلنــرال 
عبد الفتاح السيســي، إبلغاء الدســتور«.

وأمجــع املعلقــون علــى أنــه علــى الرغــم مــن التــزام احلكومــة اإلســرائيلية الصمــت، فإهنــا تــرى أن جنــاح االنقــاب 
حيســن مــن املكانــة اإلقليميــة والعامليــة إلســرائيل.

وقــال املعلــق يف قنــاة التلفــزة الثانيــة روين دانئيــل: »حنــن نعــرف ملــاذا تلتــزم إســرائيل ابلصمــت، لكــن القيــادة 
السياســية يف تــل أبيــب تشــعر ابرتيــاح كبــر لنجــاح االنقــاب، علــى الرغــم مــن اتفــاق التطبيــع األخــر، إال أنــه 
ال يســاور أحــدا يف إســرائيل شــك أبن أردوغــان إســامي متطــرف لــن يــرتدد يف املســتقبل يف التنغيــص علــى 

إســرائيل«.
وقــال نــداف إايل، معلــق الشــؤون الدوليــة يف قنــاة التلفــزة العاشــرة: »ليــس مــن املســتهجن أن تصمــت تــل أبيــب 
يف الوقــت الــذي تتنافــس فيــه حكومــات العــامل علــى التنديــد ابالنقــاب، فإهنــم فقــد يف إســرائيل يــرون أن جنــاح 
االنقــاب يف تركيــا ســراكم مــن املكاســب الــي حصلــت عليهــا إســرائيل بعــد االنقــاب الــذي حــدث يف مصــر«.

ومــع بــزوغ الفجــر، حــدث حتــول جــذري علــى تغطيــة اإلعــام اإلســرائيلي، حيــث اســتحال االرتيــاح إىل شــعور 
كبــر خبيبــة األمــل، ســيما بعــد اضطــرار وســائل اإلعــام إىل نشــر صــور ومقاطــع فيديــو توثــق إلقــاء القبــض علــى 

االنقابيــن.
وقال الصحايف إنشــيل بير، املعلق يف صحيفة »هآرتس«، يف موقعه على »تويرت«: »ال شــك يف أن املســاجد 
لعبــت الــدور األبــرز يف فشــل االنقــاب، وهــذا يدلــل علــى التحــوالت الــي مــرت هبــا تركيــا منــذ آخــر انقــاب 

جنــح هنــاك«.
مــن انحيتــه، قــال الصحــايف تســاهل هنــدل، يف حســابه علــى »تويــرت«: »يبــدو أن الدميوقراطيــة الرتكيــة انتصــرت 

وأردوغــان ســيظل يف احلكــم ملــدة 20 عامــا أخــرى«.
وقــد وبــخ الصحــايف عــراد نــر، زمــاءه الذيــن حتمســوا لانقــاب قائــا: »أخطــأمت التقديــر، أنتــم ال تعرفــون 

الشــعب الرتكــي، لــن يســمح مبصــادرة وجــوده«.
واعتــرت قنــاة التلفــزة الثانيــة أن اســتئناف حركــة املاحــة اجلويــة يف تركيــا ميثــل دليــا آخــر علــى فشــل احملاولــة 

االنقابيــة.
وعلــق الصحــايف نــداف إايل، علــى صــورة يظهــر فيهــا مواطــن تركــي وهــو يلقــي القبــض علــى ضابــط تركــي قائــًا: 

»هــذه الصــورة حتكــي كل شــيء، تركيــا عصيــة علــى االنقــاابت، اســتعدوا لبقــاء أردوغــان«.
وتوقعــت قنــاة التلفــزة الرتكيــة أن ختــدم احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة أردوغــان علــى وجــه اخلصــوص، حيــث إهنــا 
ســتمكنه مــن تريــر القيــام خبطــوات عديــدة لـ«تطهــر املؤسســات األمنيــة والقضائيــة واملدنيــة« مــن العناصــر الذيــن 

يتآمــرون عليــه.

كيف تحوّل ارتياح إسرائيل النقالب 
تركيا إلى خيبة أمل مدوية؟

سليمان هاشم

ليلــة مل ينــم فيهــا أي ســوري يف تركيــا، إهنــا ليلــة اخلامــس عشــر مــن متوز/يوليــو 2016، يــوم حاولــت ثلــة مدفوعــة مــن 
اخلــارج، قلــب احليــاة السياســية الدميقراطيــة يف تركيــا، وإعــادة حيــاة االنقــاابت إىل ســابق عهدهــا، هــي ليلــة جعلــت 
مــن الشــعب الرتكــي، وكذلــك الســوري، الــذي يعيــش منــذ عــام 2011 علــى األراضــي الرتكيــة بعاقــات اجتماعيــة 
قــل مثيلهــا، جعلــت منهمــا اثنــن يف واحــد، يف مواجهــة االنقــاب ســيء الصيــت، واحلقيقــة فــإن حماولــة االنقــاب 
العســكري الفاشــلة تلــك، أعــادت لألذهــان عصــور االنقــاابت يف تركيــا، بــل ويف املنطقــة برمتهــا، تلــك العهــود الــي 
ينــام املــرء فيهــا علــى شــيء، مث يســتفيق علــى حالــة أخــرى، تتماشــى مــع هــوى العســكر، أصحــاب االنقــاابت، 

ومصاحلهــم الذاتيــة وغــر الذاتيــة، وهــذا مــا كان حيصــل يف ســورية وأيًضــا يف تركيــا.
ويبــدو أنــه مــن انفــل القــول احلديــث اليــوم بعــد ســنة علــى االنقــاب الفاشــل، عــن ماهيــة االنقــاب وبواعثــه ومآالتــه، 
فيمــا لــو قُــدر لــه النجــاح، أو فيمــا لــو متكــن االنقابيــون مــن الوصــول إىل مــا يريــدون، لكــن األهــم يف نظــري )هــذه 
األايم( هــو أخــذ العــر والــدروس، مــن انقــاب فشــل يف التمكــن مــن الســلطة، رغــم كل اإلمكانيــات الــي ُحشــدت 
لــه، ورغــم كل التخطيــط الــذي ُعمــل عليــه، عــر ســنوات طويلــة، لإلطاحــة حبكــم حــزب العدالــة والتنميــة ذو التوجــه 
اإلســامي املتنــور، والــذي أزعــج الكثريــن دوليًــا واقليميًــا، فباتــوا ال ينامــون إال وهــم يشــتغلون آتمــرًا عليــه، وصــواًل إىل 
إزاحــة حكــم إســامي متنــور غــر متشــدد، حكــم دميقراطــي حديــث وعصــري، حكــم يريــد لشــعبه وللشــعوب اجملــاورة 
حيــاة رغيــدة، مفعمــة ابلعمــل واجلهــد اجلــاد، مــن أجــل بنــاءات اقتصاديــة حداثيــة، تواكــب العصــر وال تتكــئ علــى 
املاضــي فقــط، تعاقــر العلــم والتطــور، وال تقــف عنــد حلظــات زمنيــة بعينهــا، قــد يكــون جتاوزهــا الزمــن وعفــا عنهــا، أريــد 

هلــذا احلكــم الرشــيد أن يعــود إىل الــوراء، 
وأن تعاد جتربة العســف والقهر اإلنقايب العســكري، عر ســنن طوال من القهر واهلدر لإلنســان، وإنســانية اإلنســان 
لقــد اســتطاع حكــم دولــة القانــون، دولــة الدميقراطيــة الــي يقودهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بقــوة واقتــدار، أن يبــي 
دميقراطيــة حداثيــة تفــوح منهــا رائحــة العــدل الطيبــة، وتكللهــا هــاالت الوعــي املطابــق للعمــل، وتتاقــى معهــا مســألة 

احــرتام اإلنســان، ووضعــه يف مصــاف البشــر غــر مهــدوري الكرامــة واحلريــة. 
لقــد اســتطاعت الدميقراطيــة العادلــة أن حتمــي نفســها بنفِســها، ولــوال احلكــم الدميقراطــي املتنــور اإلســامي الواعــي، 
ملــا اســتطاع الشــعب الرتكــي محايــة منجزاتــه بصــدره العــاري. لقــد متكــن الشــعب الرتكــي ليلــة 15 متوز/يوليــو 2016 
أن حيمــي دميقراطيتــه ، فقــط ألنــه نشــأ عليهــا، وعشــقها، فهــي الــي حولتــه مــن حالــة إىل حالــة، وهــي الــي طــورت 
فيــه وســامهت يف خلــق جمتمــع دميقراطــي تركــي علــى أســس جديــدة، جتــاوزت كل التوقعــات وختطــت كل التجــارب 
اإلســامية األخــرى الــي مل تــدرك كيــف توائــم بــن العلــم والعمــل، بــن اإلســام كديــن وعقيــدة، وبــن احليــاة اجملتمعيــة 
الرشــيدة، فاألتــراك وحدهــم وحــزب العدالــة  والتنميــة اإلســامي مــن أدرك املاهيــة، وعــرف كيــف ميــزج بــن الدميقراطيــة  
واإلســام، بــن احلريــة والكرامــة فبــى اإلنســان حتــت ســقف القانــون، الــذي حيمــي وطنــه ودميقراطيتــه وســيادته حلظــة 

اخلطــر، وحلظــة الضــرورة، فــكان مــا كان مــن وقفــة شــعبية قــل مثيلهــا يف بــاد الشــرق.
 لعــل دروســنا املســتفادة حنــن الســوريون، ويف ســياق ثورتنــا ثــورة احلريــة والكرامــة، تتجســد يف مســألتن اثنتــن أوهلمــا 
أن مــن يقــف إىل جانــب النــاس البســطاء الغابــة، حبــق وصــدق، ال بــد مــن أن جيــد هــؤالء النــاس املصداقيــن وقــد 

ــا وعفــواًي. وقفــوا إىل جانبــه تلقائًي
املســألة األخــرى الــي ال تقــل عنهــا أمهيــة وهــي أن الدميقراطيــة العادلــة واحلقــة حتمــي نفســها بنفســها، بــل وحتمــي 
الدولــة والســلطة يف آن واحــد، وهــو مــا شــاهدانه أبم أعيننــا ليلــة هــب الشــعب الرتكــي ليحمــي دميقراطيتــه، وحيمــي 
دولتــه، بــل ليحمــي حكومتــه الرشــيدة الــي صدقتــه العمــل قبــل القــول، فحــق أن ياقيهــا يف منتصــف الطريــق محايــًة 
هلــا وصــواًن عــن الدولــة الــي حُيــب وحَيــرص عليهــا، ويعــض عليهــا ابلنواجــذ، حيميهــا وحيتمــي هبــا، يصــون وال يبــدد، 

وصــدق الشــاعر حافــظ إبراهيــم إذ قــال: 
أمنت ملا أقمت العدل بينهُم... فنمت نوم قرير العن هانيها

15 تموز
ليلة لم ينم فيها السوري

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري كاتب وصحفي سوري
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قضايا سياسية

وقــع االنقــاب العســكري يف تركيــا بصــورة مفاجئــة، وانتهــى بصــورة 
مفاجئــة أيضــاً، فلــم يســتطع العيــش يومــاً واحــداً، بــل ُقضــي عليــه خــال 
ســاعات، وهــذا يؤكــد أن تركيــا قــد ودعــت االنقــاابت العســكرية منــذ 
وصــول حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة عــام 2002، وابألخــص بعــد 
املســلحة، وجعلهــا  القــوات  تشــريع تعديــات دســتورية علــى وظيفــة 
محاية احلدود اخلارجية، وليس التدخل يف الشؤون السياسية الداخلية، 
وال محايــة العلمانيــة األاتتوركيــة، حبســب نصــوص الدســاتر الســابقة، 
فلــم يعــد مــن صاحيــات اجليــش الرتكــي التدخــل يف احليــاة السياســية 
احلزبيــة واحلكوميــة والرملانيــة، مــا دام أهنــا يف نطــاق العمــل القانــوين، 
فلــم يعــد اجليــش يتدخــل ألســباب أيديولوجيــة، أو لفــرض رؤيــة فكريــة 
معينــة، وفشــل االنقــاب مســاء اجلمعــة 15 يوليو/متــوز 2016 يؤكــد 
أن اجليــش الرتكــي مقتنــع بوظيفتــه اجلديــدة، وأنــه ليــس ضــد التعديــات 
الــي متــت عــام 2010 علــى وظيفــة املؤسســة العســكرية  الدســتورية 

ودورهــا يف محايــة اجلمهوريــة الرتكيــة مــن أعــداء اخلــارج.
مل يكــن االنقــاب األخــر يف تركيــا انقــاابً حمليــاً فقــط، فثمــة أطــراف 
دوليــة وإقليميــة مل تكــن تتمــى فشــله، إن مل تكــن مشــاركة فيــه، ودون 
اخلــوض يف أمســاء تلــك األطــراف الدوليــة واإلقليميــة، فــا بــد مــن معرفــة 

انتهــت  أن مصاحلهــا  أهنــا ظنــت - خمطئــة - 
العدالــة والتنميــة  أردوغــان وحــزب  الرئيــس  مــع 
وحكومتــه، ألنــه جــاد يف بنــاء تركيــا اجلديــدة، 
الــدول  بــن رؤوس  ويريــد أن يضــع رأس تركيــا 
اجلديــدة  تركيــا  يبــي  وهــو  فأردوغــان  الكــرى، 
مــع حزبــه وشــعبه اآلن يطالــب أال يبقــى جملــس 
األمــن خاصــاً خبمــس دول فقــط، وابألخــص أنــه 
ليــس بينهــا دولــة عربيــة أو إســامية لتمثــل حنــو 
العــامل، فكيــف ميكــن إقامــة  مليــاري مســلم يف 
جملــس أمــن دويل عــادل يتجاهــل حقــوق مليــاري 

إنســان علــى الكــرة األرضيــة؟.
مــن هنــا ميكــن حتليــل أســباب االنقــاب أبهنــا 
مهمــة، ولكنهــا إذا بقيــت يف مســتواها احمللــي 
ألن  أحقيتــه،  املوضــوع  تفــي  ال  فإهنــا  فقــط 
ودورهــا  تركيــا  مســتقبل  علــى  الــدويل  الصــراع 
يريــدون  مــن  يقلــق  القــادم  واإلقليمــي  الــدويل 

اهليمنــة علــى املنطقــة والعــامل اإلســامي دون مقاومــة وال ممانعــة، مــن 
هنــا التقــت مصــاحل حركــة فتــح هللا غولــن مــع القــوى الدوليــة واإلقليميــة 
الــي تتقاطــع مصاحلهــا مــع هــذه اجلماعــة، وهــذا ليــس أمــراً طــارائً، بــل 
مت التحضــر لــه منــذ ســنوات، ولكــن احلكومــة الرتكيــة ال متلــك قانونيــاً 
لتحاســب مواطناً تركياً على قناعته الفكرية وال اتصاالته اخلارجية، إال 
إذا اســتخدمها فعليــاً يف اإلضــرار ابألمــن القومــي الرتكــي، وهــو مــا أثبتــه 
هــذا االنقــاب؛ إذ إن مجاعــة فتــح هللا غولــن هــي الــي تزعمــت هــذا 
االنقــاب ابلتخطيــط والتنفيــذ، ومــن مث فــإن االعتقــاالت الــي تطــول 
أتبــاع هــذه احلركــة أمــر احــرتازي للتحقيــق معهــم، ومــن مث يُفــرج عمــن مل 

يتــورط منهــم هبــذا االنقــاب الغاشــم.
أفرجــت الســلطات القضائيــة الرتكيــة، يــوم األحــد 24/7/2016، عــن 
ألــف ومئــي )1200( جنــدي تركــي، كانــوا قــد اعتقلــوا بعــد إخفــاق 
االنقــاب الفاشــل، وذلــك لعــدم ثبــوت أدلــة علــى تورطهــم ابلعمليــة 
االنقابيــة؛ ال ختطيطــاً، وال تنفيــذاً، وال قتــًا ألحــد مــن املواطنــن، وال 
قصفــاً ألحــد مقــرات الدولــة العســكرية أو املدنيــة، وإمنــا كان دورهــم 
أهنــم ُأخرجــوا مــن ثكناهتــم العســكرية ليلــة االنقــاب حبجــج التدريبــات 

العســكرية أو ملواجهــة أعمــال إرهابيــة، ولكنهــم مل يكونــوا يعلمــون أهنــم 
يشــاركون يف عمليــة انقــاب علــى الدولــة الرتكيــة، بــل إن بعضــاً منهــم 
بكــوا يف الشــوارع عندمــا علمــوا أهنــم مشــاركون يف عمليــة انقــاب علــى 
الدولة، فما كان منهم إال أن انضموا إىل اجلماهر الشــعبية الي تقاوم 

االنقابيــن.
لقــد أمجعــت كل البيــاانت الرتكيــة الرمسيــة علــى أن مجاعــة فتــح هللا غولــن 
هــي الــي تقــف وراء االنقــاب، وهــذا جعــل كل الوســط السياســي 
الرتكــي  احمللــي  املوقــف  فــكان  االنقــاب،  يقــف ضــد  الرتكــي  احمللــي 
جممعــاً علــى رفــض االنقــاب؛ ألهنــم يعلمــون أن مجاعــة اخلدمــة الــي 
يتزعمهــا فتــح هللا غولــن هــي تنظيــم حمظــور، بعــد تورطهــا مبحاولــي 
انقــاب عــام 2013، وبعــد التحقيــق مــع بعــض أعضــاء تلــك اجلماعــة 
املتورطــن يف االنقابــن الســابقن أطلقــت الدولــة الرتكيــة اســم الكيــان 
املــوازي علــى هــذا التنظيــم؛ ألنــه تغلغــل يف معظــم مؤسســات الدولــة 
مــن  األمنيــة واملدنيــة والقضائيــة واألكادمييــة وغرهــا، وقــد أصبحــت 
ذلــك التاريــخ تنظيمــاً إرهابيــاً بنظــر املؤسســات األمنيــة الرتكيــة، ولكــن 
احلكومة الرتكية، والقضاء الرتكي، مل يتعرض ألحد منهم ابلسوء؛ ألن 
احلريــة الشــخصية والسياســية مكفولــة لــكل مواطــن تركــي، ســواء كان 

حزبيــاً أو غــر حــزيب، ولذلــك فــإن االعتقــاالت الــي تبعــت االنقــاب مل 
هتــدد وحــدة الشــعب الرتكــي، بــل قوَّهتــا، وجعلــت اللحمــة الشــعبية مــع 

احلكومــة واجليــش أقــوى مــن ذي قبــل.
الرتكــي  الشــعب  معرفــة  هــو  االنقــاب  إخفــاق  عوامــل  أهــم  مــن  إن 
أن حركــة فتــح هللا غولــن هــي مــن تقــف وراءه، وحبــدس طبيعــي، أو 
أن  الرتكــي  الشــعب  أدرك  أو خبــرة عمليــة واترخييــة،  فطــري،  بــذكاء 
الــدول الغربيــة تقــف وراء هــذا االنقــاب وتدعمــه، وإن مل تظهــر علــى 
اتبــع  الرتكــي  فالشــعب  فشــله،  بعــد  االنقابيــة، وابألخــص  الســاحة 
امتعــاض القيــادات الغربيــة مــن احلكومــة الرتكيــة يف األشــهر املاضيــة، 
وعلــم أن دوافــع الــدول الغربيــة تتقاطــع مــع مصــاحل الكيــان املــوازي يف 
تركيــا، ولكــن املوقــف الرمســي الرتكــي ال يريــد فتــح صــراع علــي مــع هــذه 
الــدول ألســباب عديــدة، فيكفــي أن تكشــف الدولــة ضلــوع غولــن يف 
االنقــاب، حــى يثبــت أمــام أمريــكا- وهــي الدولــة املســتضيفة لــه منــذ 
عام 1998- أبنه خمطط فاشل، وال يستحق من الغرب املراهنة عليه 
وال دعمــه، فالعاقــات الرتكيــة األمريكيــة جيــب أن تقــوم مــع احلكومــات 
الرتكيــة املنتخبــة مــن الشــعب الرتكــي فقــط، وليــس مــع تنظيمــات إرهابيــة 

تســعى للوصــول إىل الســلطة ابلطــرق االنقابيــة وغــر القانونيــة.
تركيــا  يف  وقــع  قــد  االنقــاب  أن  إىل  الرتكــي  الشــعب  خلــص  لقــد 
بســبب وجــود مجاعــة تســعى للســيطرة علــى مقاليــد األمــور يف تركيــا 
بغــر الطــرق القانونيــة، وال ابلطــرق الدميقراطيــة، وهــي مجاعــة اخلدمــة 
الــي انطلقــت يف تركيــا قبــل مخســن عامــاً تقريبــاً بصفتهــا حركــة تقــدم 
الرتكــي، ولكنهــا حتولــت  الشــعب  مــن  للفقــراء واملســاكن  خدمــات 
مــع الزمــن إىل حركــة مناوئــة للحكومــات الرتكيــة، وابألخــص بعــد أن 
أصبــح للحركــة صاهتــا السياســية ابلــدول الكــرى، وتقــوم بنشــاطات 
واســعة يف أغلب دول العامل، فظنت أهنا تســتطيع أن حتكم تركيا دون 
أن ينتخبهــا الشــعب الرتكــي، لظنهــا أن الــدول الغربيــة ســوف متكنهــا 
مــن الســيطرة علــى تركيــا لتقاطــع املصــاحل بينهــا وبــن مصــاحل الــدول 
الغربيــة يف تركيــا، أو علــى األقــل إلضعــاف تركيــا مــن وجهــة نظــر غربيــة، 
وقــد فشــلت هــذه احملاولــة إىل غــر رجعــة إن شــاء هللا، ولكــن مكمــن 
اخلدمــة، كحركــة ســرية مرتبطــة  هــو يف حركــة  اآلن  تركيــا  اخلطــر يف 
العدالــة  ابملشــاريع اخلارجيــة املعاديــة لرتكيــا، وليســت معاديــة حلــزب 

والتنميــة وحكوماتــه فقــط.
لــن يكــون ضــد مــن كانــوا يشــاركون  واملوقــف احلكومــي والشــعيب 
مدارســها  يف  وال  العامــة،  اخلريــة  أعماهلــا  يف 
وجامعاهتــا وشــركاهتا، وال يف أفكارهــا العصريــة 
الــي توصــف ابلتنويريــة، فهــذه أفــكار مل يعــرتض 
عليهــا اجملتمــع الرتكــي الســي املعتــدل، حــى لــو 
ولكــن  منحرفــة،  أفــكار  ابهنــا  البعــض  وصفهــا 
مكمــن اخلطــر هــو يف الســلوك الفعلــي ألتبــاع 
أخذهــم  ويف  أواًل،  نفســه  غولــن  مــع  غولــن 
مببــدأ التقيــة )الســرية التامــة وإظهــار عكــس مــا 
يبطنــون( اثنيــاً، فأتبــاع غولــن مــن الناحيــة العمليــة 
أخــذوا مــن التصــوف »كــن بــن يــدي الشــيخ 
أو كالريشــة يف  مغســله«،  يــدي  بــن  كامليــت 
اهلــواء حيركهــا كيــف يشــاء، فهــم يعاملونــه عمليــاً 
كمعصــوم، أو أكثــر مــن معصــوم، وإن مل يكتبــوا 
املقربــون  أتباعــه  يعرفــه  وهــذا  ذلــك يف كتبهــم، 
»التقيــة«،  الثــاين  ابملبــدأ  ينفونــه  ولكنهــم  منــه، 
التارخييــة،  احلشاشــن  حركــة  معتقــدات  وهــذه 
وهــذه خطــورة ال بــد مــن التنبــه هلــا أكثــر يف تركيــا ويف الــدول العربيــة 

اإلســامي. والعــامل 
إن يقظــة اجليــش الرتكــي ورفضــه لانقــاب، وشــجاعة الرئيــس أردوغــان 
واحلكومة الشرعية بكل وزرائها يف مقاومة االنقاب، وبطولة الشعب 
الرتكــي ومقاومتــه لــدابابت االنقابيــن يف الشــوارع، ووقــوف أحــزاب 
االنقــاب سياســياً،  الشــرعية ورفــض  املعارضــة إىل جانــب احلكومــة 
الشــرعية  واحلكومــة  الشــعب  جانــب  إىل  الرتكــي  اإلعــام  ووقــوف 
واجليــش وضــد االنقــاب، ووقــوف الــدول العربيــة الصديقــة مــع الشــعب 
الرتكــي وحكومتــه الشــرعية، كل ذلــك كفيــل أن ينــر طريــق املســتقبل 
األفضــل لرتكيــا، وهــو مــا يعــي أن تداعيــات االنقــاب علــى السياســة 
الرتكية يف املســتقبل هي أهنا ســوف تزداد قوة؛ داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
وابألخــص يف أتييــد القضــااي العربيــة والدوليــة العادلــة، وإن الشــعب 
الرتكــي ســائر يف طريقــه لبنــاء تركيــا اجلديــدة، وأن الشــعب الرتكــي عــرف 
صديقــه مــن عــدوه، فقــد كان الشــعب العــريب ابلكامــل مــع الشــعب 
الرتكــي، وال ميكــن أخــذ العينــات النــادرة علــى أهنــا متثــل الشــعب العــريب، 

حــى لــو كانــت حتــت أيديهــم وســائل إعــام كبــرة!.

مستقبل تركيا بعد االنقالب الفاشل

محمد زاهد غول

أكادميي وصحفي تركي – رئيس بيت اإلعامين العرب 
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انعقاد ندوة االنقالبات واإلرادة الوطنية

أسكن اهلل روحك الجنة أيها الشهيد العزيز

Darbeler ve Milli İrade Konferansı Yapıldı

Canın Cennete Ey Aziz Şehit!

15 Temmuz Hain darbe Girişiminin birinci yılında Ortadoğu 
Medya Akademisi tarafından ikincisi hazırlanan “15 Temmuz 
Belgeseli” yayımlandı.
İlkinde olayların kronolojik şekilde anlatıldığı 15 Temmuz bel-
geselinde bu kez yaşanan vahşetin iç yüzünü anlatıyor ve halkın 
nabzını da tutuyor.Ülkemizin yiğit evlatlarının bedenlerini siper 
ederek durdurduğu o karanlık geceyi anlatan belgeseli aşağıdaki 
linkten izleyebilirsiniz.
https://youtu.be/TzT8eJlbhUg

Bülbülzade Vakfı ev sahipliğinde “Darbeler ve Milli İrade” konferansı yapıldı.
Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi Davut Özgül Konferans Salonunda gerçekleşen konfe-
ransta birçok sayıda Türk ve Suriyeli katılımcılar yer aldı. 14 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da ger-
çekleşen konferansta Türk ve Suriyeli konuşmacılar sunum yaptı. 15 Temmuz Darbe kalkışmasının yıl 
dönümünde gerçekleştirilen konferansta 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlar ve gaziler anıldı 
ve bu hain kalkışma bir kez daha lanetlendi. Konferansın moderatörlüğünü Anadolu Platformu Suriye 
koordinatörü Mahmut Kaçmazer yaptı. Programın birinci bölümünde  “Askeri Darbeler Tarihi ve 
Toplumsal Etkileri” konu başlıklı sunumlarıyla Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük ve Dr. Ömer Şahrur 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Programın İkinci bölümünde ise “Sivil Toplum ve Sivil Direniş” başlıklı 
sunumlarıyla Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve Suriyeli muhalif aktivist Abdulcabbar 
Agidi konuşmalarını gerçekleştirdi. İkinci bölüm sunumlarının sona ermesinin ardından dinleyiciler-
den gelen sorular yanıtlandı. Konferans soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Yaşar Yeşil, darbeci hainler tarafından 15 Tem-
muz’da Saraçhane Parkı’nda vurulan ve hasta-
nede 40 gün boyunca şehadetin sınırında nöbet 
tuttuktan sonra Rabbine yürüyen Ramazan Sarı-
kaya’yı yazdı. O, “uzatma dünya sürgünümü be-
nim” diyerek, dünyanın dağdağasından, kirinden, 
pasından kurtularak başkentler başkentine gitti. 
Canın cennete ey aziz şehit!
Hatıranı saygıyla selamlıyorum.

أطلقـــت أكادمييـــة الشـــرق األوســـط لإلعـــام اإلصـــدار الثـــاين مـــن »واثئقـــي 15 
الغـــادرة. وقـــد ســـرد  متـــوز  مـــن  الــــ15  انقـــاب  الذكـــرى األوىل حملاولـــة  متـــوز« يف 
اإلصـــدار األول األحـــداث حســـب ترتيبهـــا الزمـــي، يف حـــن كشـــف اإلصـــدار الثـــاين 
هـــذه املـــرة عـــن الوجـــه اخلفـــي لتلـــك األحـــداث الوحشـــية، واســـتعرض نبـــض الشـــارع. 
ومـــن خـــال الوصلـــة التـــايل ميكـــن متابعـــة ذلـــك الفيلـــم الواثئقـــي الـــذي يصـــور 
أبنـــاء وطننـــا األبطـــال وهـــم جيعلـــون مـــن أجســـادهم دروعـــاً يوقفـــون هبـــا تلـــك الليلـــة 

الظلمـــاء.
https://youtu.be/TzT8eJlbhUg :ملشاهدة اإلصدار على الرابط

استضاف وقف بلبل زاده ندوة بعنوان »االنقاابت اإلرادة الوطنية«.
النـــدوة الـــي انعقـــدت يف قاعـــة داود اوزگـــول مبركـــز التعليـــم واخلدمـــات التابـــع للوقـــف، حضـــر فيهـــا عـــدد كبـــر 
مـــن األتـــراك والســـورين. وبعـــد االفتتـــاح يف متـــام الســـاعة 18:00 مـــن يـــوم اجلمعـــة 14 متـــوز قـــدم عـــدد مـــن 
املشـــاركن األتـــراك والســـورين مداخاهتـــم. وخـــال النـــدوة الـــي انتظمـــت يف الذكـــرى الســـنوية حملاولـــة انقـــاب 
15 متـــوز مت اإلشـــادة ابملواطنـــن الـــذي أصيبـــوا أو استشـــهدوا يف ليلـــة 15 متـــوز، كمـــا مت التنديـــد جمـــددا بعمليـــة 
اخليانـــة الغـــادرة تلـــك. جلســـات النـــدوة أدارهـــا حممـــد قامچـــازر وهـــو منســـق ســـوراي يف منتـــدى األانضـــول. ويف 
القســـم األول مـــن الرانمـــج قـــدم الدكتـــور عمـــر شـــاهرور واألســـتاذ املســـاعد الدكتـــور حممـــد اولوكوتـــك مداخلـــة 
بعنـــوان »اتريـــخ االنقـــاابت العســـكرية وأتثراهتـــا االجتماعيـــة«. أمـــا يف القســـم الثـــاين مـــن الرانمـــج فقـــد قـــدم 
كل مـــن رئيـــس وقـــف بلبـــل زادة طورغـــاي آملديـــر والناشـــط الســـوري املعـــارض عبـــد اجلبـــار العكيـــدي مداخلـــة 
بعنـــوان »اجملتمـــع املـــدين واملقاومـــة املدنيـــة«. وبعـــد انتهـــاء القســـم الثـــاين مـــن النـــدوة متـــت اإلجابـــة علـــى أســـئلة 

احلاضريـــن. مث انتهـــت النـــدوة بعـــد حصـــة األســـئلة واألجوبـــة.

كتـــب ايشـــار يشـــيل مقالـــة عـــن رمضـــان صاري قـــااي الـــذي أصيـــب يف 
حديقـــة ســـراج خانة مـــن طـــرف االنقابيـــن اخلونـــة يف 15 متـــوز، مث 

انتظـــر الشـــهادة 40 يومـــاً وبعدهـــا مشـــى حنـــو ربـــه شـــهيداً.
وقـــد ارتقـــى إىل جنـــة اخللـــد بعـــد جناتـــه مـــن ضوضـــاء الدنيـــا وصدئهـــا 
وأدراهنـــا، وهـــو يقـــول هلل تعـــاىل: »ال ُتطـــل منفـــاي يف هـــذه الدنيـــا«. 
أســـكن هللا روحـــك اجلنـــة أيهـــا الشـــهيد العزيـــز! وأان أحيـــي ذكـــراك بـــكل 

احـــرتام أيهـــا الشـــهيد.

أكاديمية الشرق األوسط لإلعالم تصدر الوثائقي الثاني حول 15 تموز
Ortadoğu Medya’dan II. 15 Temmuz Belgeseli
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توزيع 3 شاحنات من المساعدات اإلنسانية في إعزاز

انطالق الدروس الصيفية في جمعية مروةشهير وجمعية حي إبراهيملي

3 TIR Yardım Malzemesi Azez’de Dağıtıldı

Semt-i İbrahimli ve Merveşehir Derneklerinde Yaz Okulu Başladı

الهالل األحمر يحيي ذكرى 15 تموز في الميادين

İyilikder’in Haziran ayı içerisinde Suriye’nin Azez 
kentine gönderdiği 3 TIR dolusu insani yardım mal-
zemesi bölgede dağıtıldı.
İyilikder’in Haziran ayı içerisinde Suriye’nin Azez 
kentine gönderdiği içinde temizlik, hijyen malze-
meleri ve un bulunan 3 TIR dolusu ihtiyaç malze-
mesi bölgedeki halka dağıtıldı. İyilikder yardım 
ekibi tarafından dağıtılan yardımlar özellikle Azez 
merkez ve kırsal kesimdeki ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıldı. Yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahipleri tarafın-
dan büyük bir memnuniyetle karşılandı.
İyilikder tarafından yapılan açıklamada bölgedeki 
yardım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

Semt-i İbrahimli Derneğinde Yaz Okulu Heyecanı devam ediyor. Semt 
derneklerimizden Semt-i İbrahimli derneğinde 43 ilkokul öğrencisi ile yaz 
okulu heyecanı devam ediyor. 3 Temmuz Pazartesi günü ders başı yapan 
öğrenciler 6 eğitimci ile derslere devam ediyor. Yaz okuluna gelen çocuk-
lara eğitimciler tarafından Kur’an-ı kerim, Sure ezberi ve Değerler eğitimi 
dersleri veriliyor. Haftanın belirli günlerinde öğrencilere ile ‘’Sinema Atöl-
yesi, Çocuk Yazarı Elif Ayla ile birlikte Hikâye Atölyesi, Toplu Resim Atöl-
yesi ve Yüzme Havuzu gibi etkinlikler yapılıyor. Ayrıca Semt-i İbrahimli 
Derneği eğitimcileri tarafından her on beş günde bir yaz okulu öğrencileri-
nin velileriyle seminer gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’nde etkinlik 
ve anma programları düzenleyen Kızılay, etkinliklerin 
haricinde meydanlara inerek, demokrasi nöbeti tutan va-
tandaşların da yanında yer aldı.
 Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi nö-
betinin olduğu her noktada vatandaşlara su, çorba, çay, 
kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulunan 
Kızılay ekipleri, “Vatan Sana Kanım Feda” sloganıyla da 
kan bağışı kampanyası da düzenledi.

Kızılay 15 Temmuz Anma Etkinliklerinde Meydanları Yalnız Bırakmadı

وزعـــت مجعيـــة إييلكـــدر خـــال شـــهر حزيـــران املاضـــي يف مدينـــة إعـــزاز 
الســـورية محولـــة ثـــاث شـــاحنات مـــن املســـتلزمات اإلغاثيـــة واملســـاعدات 

اإلنســـانية.
وحتتـــوي محولـــة تلـــك الشـــاحنات علـــى مـــواد التنظيـــف والتعقيـــم وكميـــات 
مـــن الدقيـــق، مت توزيعهـــا علـــى احملتاجـــن يف مركـــز إعـــزاز والقـــرى القريبـــة 

منهـــا. وقـــد لقيـــت هـــذه املبـــادرة حســـن قبـــول لـــدى املســـتفيدين منهـــا.
وأكـــدت مجعيـــة إييلكـــدر يف بيـــان علـــى أهنـــا ســـتواصل توزيـــع املســـاعدات 

يف املنطقـــة.

تتواصـــل أجـــواء الفرحـــة ابلـــدروس الصيفيـــة الـــي حتتضنهـــا مجعيـــة حـــي إبراهيملـــي إحـــدى مجعيـــات 
األحيـــاء. ويســـتفيد مـــن تلـــك الـــدروس تاميـــذ 43 مدرســـة ابتدائيـــة.

الـــدروس الـــي بـــدأت يف يـــوم اإلثنـــن 3 متـــوز يقدمهـــا 6 مدرســـن يقدمـــون دروس القـــرآن الكـــرمي 
قـــراءًة وحفظـــاً إضافـــًة إىل عـــدد مـــن الـــدروس األخـــرى املختلفـــة. ويشـــارك التاميـــذ يف أايم معينـــة 
مـــن األســـبوع يف نشـــاطات الســـباحة وورشـــة الســـينما وورشـــة الرســـم اجلماعـــي وورشـــة األقصوصـــة مـــع 
الســـيدة أليـــف آيـــا الكاتبـــة يف أدب األطفـــال. وينظـــم املدرســـون الناشـــطون يف مجعيـــة حـــي إبراهيملـــي 

نـــدوة كل أســـبوعن يشـــارك فيهـــا أوليـــاء التاميـــذ املســـتفيدين مـــن هـــذه املدرســـة الصيفيـــة.

نظمـــت مجعيـــة اهلـــال األمحـــر الرتكـــي سلســـلة مـــن الفعاليـــات يف 15 متـــوز 
احتفـــاًء بيـــوم الوحـــدة الوطنيـــة. وإضافـــة إىل تلـــك الفعاليـــات وقـــف اهلـــال 
األمحـــر الرتكـــي إىل جانـــب املواطنـــن الذيـــن نزلـــوا إىل املياديـــن لاعتصـــام 

صـــوانً للدميقراطيـــة.
وقـــد وزعـــت فـــرق اهلـــال األمحـــر املـــاء واحلســـاء والشـــاي وخمتلـــف الوجبـــات 
شـــهدت  تركيـــا  مـــن  نقطـــة  يف كل  املرابطـــن  املواطنـــن  علـــى  الغذائيـــة 
اعتصامـــات صـــون الدميقراطيـــة وعلـــى رأســـها أنقـــرة وإســـطنبول. إضافـــة 
إىل ذلـــك نظـــم اهلـــال األمحـــر حتـــت شـــعار »دمـــي فـــداك اي وطـــي« محلـــة 

للتبـــع ابلـــدم.
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منوعات

متــر ذكــرى احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة يف تركيــا، 15 يوليــو 2016، 
والــي ثبتــت نفســها كمحطــة فارقــة يف اترخيهــا احلديــث الــذي عــرف 
موثــر يف صياغــة  انقــاابت عســكرية »انجحــة«، وكحــدث  أربــع 
املنظــور،  املــدى  اخلارجيــة يف  وبلــورة سياســتها  الداخلــي  مشــهدها 
ومــا زالــت حتــوي الكثــر ممــا جتــب دراســته وتقييمــه واالســتفادة و/

أو احلــذر منــه.
الســؤال األهــم الــذي يطــرح نفســه اليــوم هــو هــل أوصــدت تركيــا - 
وإىل األبــد -البــاب أمــام االنقــاابت العســكرية بعــد إفشــاهلا هــذه 

احملاولــة ؟.
 ولعل إجابة السؤال تبدأ من احملاولة االنقابية نفسها.

فقــد كان االنقــاب الفاشــل خمتلفــاً عــن ســابقيه األربعــة -إضافــة 
لفشــله يف مقابــل جناحهــا - مــن عــدة زوااي، أمههــا دمويتــه وتوقيتــه 
وردة فعــل الشــعب جتاهــه وكونــه مــن تنظيــم جمموعــة فقــط مــن ضبــاط 

اجليــش ومل جتتمــع أو جتمــع عليــه املؤسســة العســكرية بكاملهــا.
ولعــل هــذا العامــل األخــر، أي عــدم توافــق كامــل املؤسســة العســكرية 
وهرميــة قيادهتــا )سلســلة القيــادة والتحكــم( علــى االنقــاب، كان 
األهــم واألكثــر إســهاماً يف إفشــال احملاولــة االنقابيــة، إضافــة طبعــاً 
لعوامــل أخــرى كثــرة ال ميكــن التقليــل مــن أمهيتهــا مثــل ردة الفعــل 
الشــعبية ومواجهــة االنقابيــن يف الشــوارع، وموقــف الرئيــس اردوغــان 
السياســية  األحــزاب  ابقــي  وموقــف  االنقــاب،  مواجهــة  وقيادتــه 
)ســيما  والشــرطة  االســتخبارات  جهــاز  وجهــد  اإلعــام،  ووســائل 
قواهتــا اخلاصــة( اللذيْــن خاضــا معــارك حقيقيــة يف الشــوارع واملياديــن، 
وفقــدان قيــادة االنقــاب عنصــر املفاجــأة ممــا انعكــس ارتبــاكاً وفوضــى 

يف أدائهــم، وغرهــا مــن األســباب.
بعــد شــهر واحــد مــن احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة كتبــُت أن أنقــرة مل 
تتجــاوز متامــاً مرحلــة اخلطــر، وأنــه مــن املبكــر القــول إهنــا رمــت خلفهــا 
وإىل األبــد فكــرة االنقــاابت العســكرية ألســباب كثــرة يف مقدمتهــا 
صعوبــة تغيــر منظومــة األفــكار داخــل املؤسســة العســكرية يف 14 
ســنة، واعتــرُت أن ليلــة 15 متوز/يوليــو كانــت جمــرد بدايــة ملرحلــة 
جديــدة وأن خطــر االنقــاب - وإن تضــاءل كثــراً طبعــاً - مــا زال 
قائمــاً، ممــا حييــل صانــع القــرار الرتكــي للكثــر مــن احلــذر والعمــل ملنــع 

تكــراره.

يف ذلــك الوقــت، كانــت الكثــر مــن التفاصيــل مــا زالــت غامضــة 
وخريطــة االنقــاب ومــن يقــف خلفــه غــَر واضحــة متامــاً يف ظــل 
وجــود العديــد مــن الشــكوك والتفاصيــل غــر املعروفــة بدقــة واألســئلة 
الــي  »املعلومــة«  مثــل كنــه  عليهــا،  حامســة  إجــاابت  تنتظــر  الــي 
يومهــا  اجليــش  أركان  لرائســة  االســتخبارات  رئيــس جهــاز  أوصلهــا 
واإلجراءات الي اختذهتا األخرة ودور جهاز االســتخبارات يف تلك 

...اخل. الليلــة 
اليــوم، بتنــا مطلعــن علــى الكثــر الكثــر مــن تفاصيــل تلــك الليلــة 
االســتثنائية وخمطــط االنقــاب ولكنــا مــا زلنــا بعيديــن نوعــاً مــا عــن 
صــورة جليــة وخريطــة متكاملــة لانقــاب وتراتبيــة قياداتــه، وهــو أمــر 
مينــح شــعوراً ممزوجــاً بــن االطمئنــان والقلــق يف آن معــاً،  لكــن هنــاك 
عوامــل أخــرى وســياقات وتزامنــات تشــر إىل أن صانــع القــرار ال 

يعتــر أن خطــر االنقــاب قــد زال متامــاً، أمههــا:  
أواًل، التهديــد املتكــرر مــن أشــخاص حمســوبن علــى مجاعــة »كولــن« 
موجوديــن خــارج تركيــا ابنقــاب آخــر، األمــر الــذي يبقــي االحتمــال 
القــرار ورجــل الشــارع علــى حــد ســواء، ولعــل  لــدى صانــع  قائمــاً 

يف حادثــة إحــدى الشــركات التجاريــة قبــل أســابيع مــا يثبــت هــذا 
)كان  ملنتوجاهتــا  جتــاري  وإعــان  تغريــدة  أدت  حيــث  التوجــس، 
فيهــا بعــض التلميحــات أو املعــاين غــر املرحيــة( إىل غضــب شــعيب 
مثــة خمططــات  تطــورات، ولئــن كانــت  للشــارع حتســباً ألي  ونــزول 
ألي انقــاب آخــر -ال قــدر هللا - فرمبــا تكــون الذكــرى الســنوية 

لانقــاب والــي حتــل األســبوع القــادم فرصــة ســاحنة هلــم.
اثنيــاً، صعوبــة »تطهــر« مؤسســات الدولــة املختلفــة ســيما العســكرية 
املــوازي« بســبب تغلغلهــم فيهــا بطريقــة ســرية  أتبــاع »الكيــان  مــن 
على مدى عشــرات الســنن، وقد صدرت عدة تصرحيات ملســؤولن 
أتراك تقول إن ما مت إجنازه يف املؤسســة العســكرية حتديداً ال يتجاوز 

30 – 35% يف أحســن األحــوال.
اثلثاً، عدم ســيطرة احلكومة على اجليش بشــكل كامل أو لنقل عدم 
عمــل احلــزب احلاكــم علــى إجيــاد »دولــة عميقــة« لــه يف املؤسســات 
املختلفــة ســيما اجليــش، وابلتــايل فرتاجــع تيــار مــا )كولــن( فيــه ســيفيد 
انتفــاء  ابلضــرورة  يعــي  وال  القوميــة(  أو  )الكماليــة  أخــرى  تيــارات 
خطــورة التفكــر ابنقــاابت مســتقبًا )رغــم صعوبــة ذلــك وتراجــع 
فرصــه طبعــاً(، وهــو مــا يضــاف ملــا ســبق ذكــره حــول منظومــة األفــكار 

احلاكمــة يف املؤسســة العســكرية.
رابعــاً، اســتمرار الرهــان علــى مجاعــة كولــن، فيمــا يبــدو، بدليــل تصلــب 
واشــنطن حــى اآلن يف عــدم تســليم كولــن أو حــى تســريع ملــف 
اللجــوء  األوروبيــة  الــدول  مــن  عــدد كبــر  وإعطــاء  معــه،  التحقيــق 
السياســي لضبــاط حمســوبن علــى اجلماعــة، وتغيــر عــدد مــن املتهمــن 
املوقوفــن إفاداهتــم الــي قدموهــا يف التحقيــق بعــد االنقــاب مباشــرة، 
مبــا يوحــي بثقــة مــا )أو رمبــا أمــل واهــم( تولــدت لديهــم إبمكانيــة 

خروجهــم مــن الســجن أو إفاهتــم مــن العقــاب.
خامســاً، محــات مشــبوهة ضــد الوجــود الســوري يف تركيــا انتشــرت 
بــن  االحتــكاكات  أو  اإلشــكاالت  بعــض  خلفيــة  علــى  مؤخــراً 
الطرفــن، وقــد كان هلــا ســوابق عــدة أمههــا قبيــل االنقــاب الفاشــل، 
األمــر الــذي اســتدعى تدخــًا حكوميــاً علــى أعلــى املســتوايت متثــل 
يف حتذيــر وزارة الداخليــة مــن املخططــات املشــبوهة الــي تســعى إلاثرة 
الفــن والقاقــل أبخبــار مكذوبــة أو مبالــغ هبــا، وأتكيــد انئــب رئيــس 
الــوزراء الرتكــي ويســي كاينــاك علــى أن نســبة اجلرميــة بــن الســورين 
أقــل مــن نســبتها يف اجملتمــع الرتكــي، وحــذف وســم عنصــري يف تويــرت 
األشــخاص  مــن  عــدد  وتوقيــف  البــاد،  مــن  الســورين  لطــرد  دعــا 
حاولــوا إاثرة الشــارع، وتوحيــد خطبــة اجلمعــة عــن مفهــوم »املهاجريــن 

واألنصــار« بــن األتــراك و«أشــقائهم« الســورين.

الشــعب اجلمهــوري  املعارضــة رئيــس حــزب  سادســاً، مســرة زعيــم 
شــعار  حتــت  إســطنبول  حنــو  أنقــرة  مــن  أوغلــو  كمــال كليتشــدار 
»العدالــة« بعــد إدانــة أحــد نــواب احلــزب بتســريب أســرار عســكرية، 
والــي بــدأت قبيــل العيــد ويفــرتض أن ختتتــم يف إســطنبول يــوم األحــد 
9 متوز/يوليــو مبهرجــان مجاهــري حاشــد، ويبــدو أن احلكومــة لديهــا 
ختوفــات مــن أعمــال اســتفزازية قــد تتحــول لفوضــى يف الشــارع ومتتــد 

زمنيــاً لتصــل لذكــرى االنقــاب.
يف هــذا اإلطــار، أعلنــت الســلطات الرتكيــة أهنــا ألقــت القبــض علــى 
يف  مفخخــة  ســيارة  تفجــر  ينــوون  »داعــش« كانــوا  مــن  عناصــر 
املســرة الــي يقودهــا زعيــم املعارضــة مــع وضــع أعــام حلــزب العدالــة 
والتنميــة داخلهــا حبيــث يبــدو العمــل التفجــري مــن ختطيــط أنصــار 
للحــزب احلاكــم هبــدف افتعــال فتنــة داخليــة ومواجهــات يف الشــارع، 
كمــا أعلنــت أيضــاً عــن توقيــف عــدد مــن األجانــب واألتــراك الــذي 
شــبيه  ســيناريو  يف   - الشــارع  حتريــك  لكيفيــة  للتخطيــط  اجتمعــوا 
مــع وصــول  ألحــداث جــزي ابرك يف تقســيم 2013 - ابلتزامــن 

كليتشــدار أوغلــو إىل إســطنبول.
ســابعاً، قــرار الرملــان األورويب املوصــي )6 يوليــو 2017( بتجميــد 
الرائســي  النظــام  دخــل  حــال  يف  االحتــاد  يف  تركيــا  عضويــة  ملــف 
“العدالــة«  بـــ  املطالبــة  املعارضــة  مســرة  مــع  ابلتزامــن  التنفيــذ  حيــز 
واملعرتضــة علــى ملــف احلــرايت واحلقــوق يف البــاد واملطالِبــة إبلغــاء 
نتيجــة االســتفتاء علــى النظــام الرائســي الــذي أجــري يف نيســان/أبريل 
الفائــت، كمــا يطالــب الرملــان األورويب بســرعة إهنــاء حالــة الطــوارئ 
ويعــرتض علــى العــدد الكبــر مــن املوقوفــن واملبعديــن مــن عملهــم 
علــى ذمــة التحقيــق معهــم يف قضــااي ترتبــط ابحملاولــة االنقابيــة و/أو 

االنضمــام للكيــان املــوازي املصنــف علــى قوائــم اإلرهــاب.
اثمنــاً، العامــل األمريكــي، وهــو اجلنــاح اآلخــر املكّمــل لــألورويب فيمــا 
يتعلــق ابلضغــوط اخلارجيــة علــى تركيــا، وقــد اتضحــت علــى مــدى 
إن  االنقــاب  األمريكــي يف  للــدور  معينــة  الفائتــة مامــح  الشــهور 
كان جلهــة دور قاعــدة »إجنرليــك« العســكرية ليلــة االنقــاب، أو 
اتصــال القنصليــة األمريكيــة علــى املتهــم رقــم واحــد عــادل أوكســوز 
)الــذي أطلــق ســراحه بعــد توقيفــه يف ظــروف غامضــة ومل يعثــر عليــه 
»التجســس  قضيــة  أو يف  ســراحه أبايم،  إطــاق  بعــد  اآلن(  حــى 
العســكري« املتعلقــة بتوقيــف شــاحنات اتبعــة لاســتخبارات الرتكيــة 
كانــت متجهــة لســوراي واتضــح أن بعــض قيــادات يف مجاعــة كولــن 
متهمــن يف القضيــة كانــوا علــى تواصــل هاتفــي حثيــث مــع الســفارة 
األمريكيــة حينهــا )وهــي القضيــة الــي أديــن هبــا الرملــاين املعــارض(، 
وابعتبــار أن العاقــات الرتكيــة -األمريكيــة ليســت يف أفضــل حاالهتــا 
يف ظــل اســتمرار ملفــات التوتــر بينهمــا، فــإن هلــذا الــدور األمريكــي 

داللــة ال ختفــى وحماذيــر ينبغــي التنبــه هلــا.
لفكــرة  قاصمــة  ضربــة  االنقابيــة  احملاولــة  فشــل  احملصلــة، كان  يف 
االنقــاب نفســها يف تركيــا ونــزوُل الشــعب الرتكــي للشــوارع ملواجهــة 
االنقابيــن )ألول مــرة يف اتريــخ تركيــا( صفعــة حتذيريــة لــكل مــن 
ســيفكر مســتقبًا يف االنقــاب علــى الدميقراطيــة وســلطة احلكومــة 
املنتخبــة، لكــن ذلــك ال يعــي أن البــاب قــد أقفــل متامــاً يف تركيــا علــى 
الســيناريوهات الكارثيــة، فمــا ســيضمن عــدم حصــول ذلــك  هــذه 
هــو تعمــق الثقافــة الدميقراطيــة وانضبــاط املؤسســة العســكرية حتــت 
قــرار الســلطة املدنيــة املنتخبــة مــن الشــعب وتقويــة عمــل مؤسســات 
الدولــة، وهــو مــا يتطلــب جتربــة دميقراطيــة انضجــة ومتقدمــة، وتركيــا مــا 

زالــت مل تصــل بعــد هلــذه املرحلــة لكنهــا تســر علــى الطريــق.

هل طوت تركيا صفحة االنقالبات؟

سعيد الحاج - المعهد المصري للدراسات

طبيب وكاتب فلسطيي
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ثقافة وأدب

2016/07/17 فشلت حماولة االنقاب يف تركيا يف ملحمة وقف 
فيهــا الشــعب وقيادتــه ومؤسســاته ضــد حفنــة مــن االنقابيــن الذيــن 

أرادوا إعــادة تركيــا لعصــور القمــع والديكتاتوريــة وحكــم العســكر.
ُأشــبع املوضــوع ومــا زال حتليــًا ودراســة وتفصيــات هنــا وهنــاك، 
لكــن مــا مل يتطــرق إليــه أحــد هــو موقــف الــوالايت املتحــدة والــدول 

الغربيــة ممــا جــرى هنــاك.
ونعــرض هنــا بعــض مــا رصــدانه مــن وقائــع أقــل مــا يقــال أهنــا صادمــة 
ملواقــف إن مل تــدل علــى تــورط غــريب فعلــي يف حماولــة االنقــاب يف 

تركيــا، فإهنــا تــدل علــى خيبــة أمــل لفشــله.
ممــا ال شــك فيــه أن فشــل االنقــاب ضربــة كــرى لكثريــن!! ونــرتك 

تقييــم هــذه املواقــف للقــاريء:
فوريــن  جملــة  نشــرت   2016/05/30 يف  وحتديــداً  اســابيع  قبــل 
الرتكــي  العســكري  االنقــاب  *«عــن  عــن  مطــوالً  مقــااًل  بوليســي 
القــادم«* تتحــدث فيــه بشــكل واضــح ضــد الرئيــس الرتكــي رجــب 

أردوغــان. طيــب 
قبــل يومــن مــن حماولــة االنقــاب 
االربعــاء  يــوم  وحتديــداً  الفاشــلة، 
قامــت   ،2016/07/13
فرنســا إبغــاق ســفارهتا يف أنقــرة 
وقنصليتها يف اســطنبول ل »دواع 
أمنيــة« وألغــت احتفــاالت مقــررة 

07/14م2016 يــوم 
التزمــت الــدول الغربيــة والــوالايت 
يف  املطبــق  الصمــت  املتحــدة 
للمحاولــة  األوىل  الســاعات 
مــا  عــادة  الــي  وهــي  االنقابيــة، 
تســارع إلدانــة اي انقــاب حتــت 
واحلريــة  الدميقراطيــة  مســميات 
مــن  وغرهــا  الشــعوب  وخيــارات 

الشــعارات.
أنقــرة ويف  األمريكيــة يف  الســفارة 
ســاعات احملاولــة االنقابيــة األوىل 
تبــث رســالة علــى موقعهــا الرمســي 
حتــذر فيهــا الرعــااي األمريكيــن مــن 

أعمــال عنــف حمتملــة يف ظــل حــدوث مــا وصفتــه بـ«االنتفاضــة« يف 
تركيــا!!!

مل تصــدر أي إدانــة لانقــاب مــن قبــل االدارة األمريكيــة، بــل أعلــن 
عــن  تركيــا  يف  األوضــاع  »يتابــع  أوابمــا  ابراك  أن  األبيــض  البيــت 
كثــب«؛ دون أيــة إشــارة إىل معارضــة االنقــاب، ومل يصــدر املوقــف 
الرمســي الرافــض لــه حــى بــدأت احلكومــة الرتكيــة تســتعيد زمــام األمــور 

وبــدأ االنقــاب يف الرتاجــع.
 يف حتليل هلا بصحيفة واشــنطن بوســت، نســبت الكاتبة كارين دي 
يونــغ إىل مســؤولن يف وزارة الدفــاع األمريكيــة )رفضــوا الكشــف عــن 
هوايهتــم( قوهلــم إهنــم كانــوا »علــى علــم مبــا حيــدث يف تركيــا، لكنهــم ال 
يزالــون حياولــون حتديــد آاثر ذلــك علــى عمليــات الــوالايت املتحــدة«.

وقالــت الكاتبــة إن »اســتعادة حكومــة أردوغــان للســلطة رمبــا تكــون 
شــائكة وخميفــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى«.

ولفتــت إىل أن البيــت األبيــض انتظــر ســاعات قبــل أن يصــدر بيــاان 
قــواي يعــارض العمليــة االنقابيــة يف تركيــا. يف هــذه األثنــاء - أي يف 

الوقــت الــذي التــزم فيــه الغــرب الصمــت املطبــق رمسيــاً - بــدأ االعــام 
الغــريب محلــة منظمــة وواضحــة داعمــة لانقــاب ومــررة لــه ومهامجــة 

الرئيــس الرتكــي وسياســاته.
الــيب يب ســي الريطانيــة وأثنــاء تغطيتهــا )حــى هــذه اللحظــة( تكــرر 
فاضــح،  بشــكل  االنقابيــة  احملاولــة  يــرر  مــا  وتقريــر  خــر  يف كل 
واختــذت موقفــاً أقــل مــا يقــال أنــه غــر مهــي علــى االطــاق، ومل 
تكتــف بذلــك بــل »بشــّرت« أبن هــذه احملاولــة االنقابيــة لــن تكــون 

األخــرة!
اليــوم )األحــد 2016/07/17( خرجــت *الــيب يب ســي* بعنــوان 
آخــر »رئيــس تركيــا عــدمي الشــفقة« لتكشــف عــن احلالــة النفســية 
واالحبــاط الــذي وصلــوه بفشــل االنقــاب، ولتجــرت يف تقريرهــا كل 
مــا هــو ضــد الرئيــس أردوغــان أمــا *الســي ان ان* األمريكيــة فقــد 
اســتضافت يف ســاعات  ذلــك بكثــر، حيــث  مــن  ذهبــت ألبعــد 
االنقــاب األوىل جمموعــة مــن الشــخصيات االســتخباراتية واألمنيــة 

وعلــى اهلــواء ليتحدثــوا فيمــا يشــبه »التوجيهــات لانقابيــن«: مــا 
الــذي عليهــم أن يفعلــوه لينجحــوا، مــع جمموعــة مــن النصائــح كقطــع 
االتصــاالت واهلواتــف، والســيطرة علــى االذاعــة وغرهــا مــن األمــور 
الــي تكشــف رغبــة حقيقيــة لنجــاح االنقــاب، ان مل تكــن مشــاركة 

مباشــرة فيــه!!!
 CIA شــارك يف هــذه التوجيهــات املباشــرة روبــرت بــر )ضابــط
ســابق ومشــارك يف عــدة انقــاابت ســابقة(، جيمــس ووســلي )مديــر 
ســابق لوكالــة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة CIA(، اجلنــرال املتقاعــد 

ويســلي كارك )قائــد قــوات الناتــو االســبق يف أورواب(.
ترمجــة  يف  األوضــح  كانــت  االخباريــة  األمريكيــة  فوكــس  وكالــة 
احساســهم وشــعورهم ابالحبــاط هلزميــة االنقابيــن يف تركيــا، لتخــرج 
بعنــوان رمبــا يعكــس موقــف الغــرب يف العمــوم والــوالايت املتحــدة 
عــن  ليكشــف كاتبــه  ميــوت«،  لرتكيــا  أمــل  خــاص »آخــر  بشــكل 
أحقــاد وكراهيــة غــر مســبوقة يصعــب وصفهــا، وليســرد جمموعــة هائلــة 
مــن املغالطــات ليــرر االنقــاب وليديــن احلكومــة املدنيــة يف تركيــا 

حبجــج أهنــا تريــد أســلمة تركيــا.
جــون كــري )وزيــر اخلارجيــة األمريكــي( وبعــد تلميحــات مــن قبــل 
االنقــاب،  حماولــة  يف  أمريكــي  لتــورط  األتــراك  املســؤولن  بعــض 
خــرج ليقــول أهنــا »حمــض أكاذيــب« وبطريقــة تطبــق املثــل »يــكاد 
املريــب أن يقــول خــذوين«! وبعــد اتضــاح الصــورة أبن االنقــاب قــد 
ــاً بنظــره الرتكــي مولــود تشــاووش  فشــل، أجــرى كــري اتصــااًل هاتفي
أوغلــو للتأكيــد علــى دعــم بــاده للحكومــة الرتكيــة بعــد االنقــاب 
العســكري الفاشــل الــذي اســتهدفها وكذلــك أيضــاً إلباغــه رفــض 
اإلدارة األمريكيــة للتصرحيــات والتلميحــات الــي اهتمتهــا ابلضلــوع يف 

احملاولــة االنقابيــة.
وقــال املتحــدث ابســم اخلارجيــة األمريكيــة، إن كــري »أوضــح أن 
القيــام  الرتكيــة يف  الســلطات  املتحــدة مســتعدة ملســاعدة  الــوالايت 
ابلتحقيــق يف حماولــة االنقــاب الفاشــلة، وأكــد أيضــاً أن التلميحــات 
يف  املتحــدة  للــوالايت  حمتمــل  دور  بشــأن  العلنيــة  التصرحيــات  أو 
هــي  الفاشــلة  االنقــاب  حماولــة 
مجيعهــا خاطئــة وتضــر بعاقاتنــا 

الثنائيــة«.
املخضــرم  الريطــاين  الصحفــي 
يــوم  كتــب  هرســت  ديفيــد 
 2016/07/16 الســبت 
هــزم  »كيــف  عنــوان  حتــت 
يف  الــدابابت  االيفــون  جهــاز 
الشــكوك  بــدوره  ليثــر  تركيــا« 
األمريكــي  املوقــف  حــول 
االنقــاب  مــن  واألورويب 
وأم  الدميقراطيــات  )أم  بريطانيــا 
وال  الصمــت  تلتــزم  الرملــاانت( 
تتحــدث يف املوضــوع واحلكومــة 
احملاولــة  تــدن  مل  الــي  الفرنســية 
االنقابيــة حــى اللحظــة بــدأت 
إبعطــاء دروس يف الدميقراطيــة؛ 
وهــي الــي حتكــم البــاد بقانــون 
كل  يعطــل  الــذي  الطــواريء 
مســلح  هجــوم  بعــد  القوانــن 
وقــع قبــل أشــهر، وهــو األمــر الــذي رصــده الناشــط أنــس التكريــي 

لــه. تغريــدة  يف 
مــا ســبق هــو قمــة جبــل اجلليــد ملواقــف غربيــة تصــل حــد اللطــم 
والنــواح والتباكــي علــى فشــل انقــاب إن مل يشــاركوا يف االعــداد 

والتخطيــط لــه؛ فإهنــم يتباكــون علــى فشــله كمــداً وحســرة.
هــذا هــو موقــف مــن يتشــدقون ابلدميقراطيــة ليدعمــوا جمــرم ســفاح يف 
ســوراي، ويدعمــوا انقــايب قاتــل يف مصــر، ويدعمــوا نظامــاً طائفيــاً يف 

العــراق مث ليــزاودوا علــى اجلميــع ابســم احلريــة وحقــوق االنســان!!!
ال شــك أن هزمية االنقابين يف تركيا مل يشــكل ضربة لطغاة املنطقة 
فقــط، بــل لداعميهــم حــول الكــرة األرضيــة فهنيئــاً لرتكيــا انتصارهــا 
لقيمهــا ومبــارك لشــعبها هــذه الصــورة احلضاريــة الرائعــة الــي أهنــت 

عهــد االنقــاابت هنــاك لألبــد
 وحتيــة لقيــادة هــذا البلــد الــي أظهــرت حكمــة وحنكــة وشــجاعة 
ورابطــة جــأش والتحــام مــع اجلماهــر والعاقبــة لبــادان العربيــة لتتخلص 

مــن طغاهتــا وانقابييهــا وســفاحيها وجمرميهــا.

لطميات غربية على فشل انقالب تركيا

د. إبراهيم حمامي

كاتب وابحث سياسي
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ثقافة وأدب

محاولة االنقالب في تركيا
... وفشلها

سمر السيد

من منا مل يتمى أن يكون لنا يف بادان جزء بسيط من اإلنسانية.
 منشـــي يف شـــوارع تركيـــا فنشـــاهد تـــوزع مناشـــر ال)هايـــر( والـــي تعـــي )ال( مـــن قبل شـــباب وشـــاابت وال أحد يقرتب 

منهـــم أو حـــى ينهاهم وتقـــام منابر 
ل)ال( و)نعم( والرئيس الرتكي ومن حوله يدخلون على اخليمتن ويلقون التحية.

منـــذ مخســـن عامـــاً يف ســـوراي مـــن يســـتطيع أن يقـــول فقـــط ال، املنابـــر املتاحـــة فقـــط ملن يقـــول )نعم ( ، و)ال( ليســـت 
ابلقامـــوس الســـوري وصاحـــب هـــذه املفـــردة يف خـــر كان، طبعـــاً ال وجـــه للمقارنـــة بن نظـــام دميقراطي تركـــي ، ونظام 

ســـوري ديكتاتـــوري قاتل.
حاولـــوا إســـقاط نظـــام حكـــم الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان مســـاء 15 متـــوز 2016، لكـــن خـــروج الشـــعب إىل 
الســـاحات واملطـــارات والشـــوارع، ورفـــض القيـــادات العســـكرية له، والتفاف املعارضة حـــول احلكومة الي بقيت متارس 
عملهـــا، كل ذلـــك ســـارع بطـــي صفحـــة االنقـــاب وإعان فشـــله، أريد أن أركز على التفـــاف املعارضة حول احلكومة  

ملصلحـــة البلـــد األولويـــة عندهـــم فهـــم يقدســـون البلد وال أيهلون األشـــخاص.
حكاية احملاولة االنقابية برتكيا خرجت إىل العلن تقريباً مع الســـاعة ـ11 ليا من مســـاء يوم 15 يوليو/متوز 2016 
عندمـــا أغلقـــت عناصـــر مـــن اجليـــش الرتكـــي اخلط املتجه من الشـــق اآلســـيوي إىل األورويب على جســـر البوســـفور، إثر 
ذلـــك بدقائـــق، نقلـــت وســـائل إعاميـــة تركيـــة أن مجاعـــة فتـــح هللا غولـــن هـــي مـــن تقـــف وراء احملاولة االنقابيـــة، بينما 
ســـيطر انقابيون على القناة الرتكية الرمسية »يت.آر.يت« وأجروا العاملن فيه على بث بيان حتدث عن تويل الســـلطة 

»للحفـــاظ على الدميقراطية«. 
بتزامـــن مـــع بـــث بيـــان احلركـــة االنقابيـــة، وقـــع حـــدث مفصلـــي متثـــل يف خـــروج الرئيس علـــى إحـــدى الفضائيات عر 
تطبيـــق ابلتواصـــل االجتماعـــي دعـــا أبنـــاء شـــعبه للنـــزول إىل الشـــوارع واملياديـــن واملطـــارات رفضا لانقاب العســـكري 

ومؤكـــداً »لـــن نســـمح ألحـــد أن يُثـــي عزمنا«. 
وطالب أردوغان القوات املســـلحة واجلنراالت الشـــرفاء إىل الوقوف بصابة وشـــرف أمام من ابع ضمره من الضباط 

اآلخرين. 
مجاهـــر الشـــعب الرتكـــي مل تتأخـــر يف اخلـــروج إىل الشـــوارع واملطـــارات اســـتجابة لنـــداء أردوغـــان حلمايـــة الدميقراطيـــة 
وإفشـــال االنقـــاب، فانطلقـــت مظاهـــرات حاشـــدة يف مياديـــن إســـطنبول وأنقـــرة ومـــدن عدة رافضة حملاولـــة االنقاب 
العسكري، كان االنسجام مع الوطن مذهًا ، وخرجت مظاهرات رافضة حملاولة االنقاب يف مديني غازي عنتاب 
وأنطاكيا ، وصدرت تكبرات ودعوات من مآذن املساجد يف إسطنبول، وكان الفتاً التفاف القوى السياسية الرتكية 

املعارضـــة حـــول احلكومـــة يف رفضها لانقاب. 
إمجـــاع التيـــارات السياســـية املعارضـــة واحلكومـــة والقيادات العســـكرية على ضـــرورة احرتام الشـــرعية، ورفض االنقاب، 

وخـــروج اآلالف مـــن املواطنـــن إىل الشـــوارع والســـاحات واملطارات، عجل إبفشـــال االنقاب.
وعـــاودت قنـــاة »يت.آر.يت« الرمسيـــة الرتكيـــة بثهـــا بعـــد انقطـــاع دام ســـاعات أثنـــاء حماولـــة االنقـــاب، وظهـــرت مذيعة 

القنـــاة الصحفية. 
وشـــكل وصول الرئيس أردوغان إىل إســـطنبول فجر يوم 16 يوليو/متوز 2016 طياً لصفحة االنقاب، حيث جتمع 
حولـــه اآلالف ، وحـــى ظهـــر الســـبت 16 يوليو/متـــوز 2016، كانـــت احملاولـــة االنقابية قد أســـفرت عن مقتل 161 

شـــخصا، وإصابة حوايل 1440، مقابل حنو عشـــرين قتيا وثاثن مصااب من االنقابين.
يف ســـوراي ليـــس انقـــاابً خـــرج الشـــعب للمطالبة أببســـط حقوقه ســـلمياً وكنـــا من بينهم فأمطران بوابـــل من احلمم مازال 
مســـتمراً منذ ســـبع ســـنوات ،  ال حنســـدهم بل نغبطهم ونتمى هلم الوائم والســـام الدائم ولبادان عودة احلياة وجاء 

املستعمر.

نـــزل أنصـــار الرئيـــس الرتكـــي رجب طيب أردوغان إىل الشـــوارع، فجر الســـبت 16 يوليو/متوز، بعد 
ســـاعات من إعان عســـكرين أتراك تســـلم زمام احلكم يف الباد.

أردوغان يعلن إهناء االنقالب يف تركيا
وأكد اجليش، يف بيان، مساء اجلمعة، أنه مت تعين »جملس سام« لقيادة السلطة يف الباد.

وأعلـــن عـــن تعليـــق العمـــل ابلدســـتور احلـــايل يف تركيـــا وفـــرض األحـــكام العرفيـــة علـــى كامـــل أراضي 
البـــاد، مؤكـــدا إطـــاق عمليـــة إعـــداد دســـتور تركـــي جديـــد قريبا. 

ووصـــف اجليـــش الرتكـــي هدفـــه إبعـــادة النظـــام الدســـتوري واحلـــرايت ومراعـــاة حقـــوق اإلنســـان يف 
الباد.

ونقلـــت وســـائل إعـــام تركيـــة أنبـــاء عـــن ســـيطرة اجليـــش الرتكـــي علـــى مقـــر هيئـــة األركان العامـــة يف 
اســـطنبول وكذلـــك علـــى مقـــري حزب العدالة والتنمية يف اســـطنبول وأنقـــرة، مبينة أن ضباطا اتبعن 

للمعـــارض فتـــح هللا غولـــن حياولـــون االســـتياء على رائســـة األركان العســـكرية يف أنقرة.
وبعـــد إعـــان الرئيـــس الرتكـــي فشـــل االنقـــاب، ما يـــزال مصر العســـكرين املتورطـــن يف االنقاب 

جمهوال.
هذا، وأعلن املدعي العام الرتكي أن 42 شخصا قتلوا خال حماولة االنقاب.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الـــوزراء الرتكـــي بـــن علـــي يلدرمي إن جنـــودا من مدبـــري االنقـــاب يف أنقرة 
واســـطنبول مازالـــوا يطلقـــون النـــار من اجلو يف ســـاعة مبكرة من صباح الســـبت رغـــم إقاع طائرات 

مقاتلـــة للتصـــدي لطائرات عســـكرية »مارقة«.
وأضاف يلدرمي أيضا أن أكثر من أكثر من 130 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق مبحاولة اإلنقاب.

وكان رئيـــس الـــوزراء الرتكـــي قـــال يف كلمـــة ألقاهـــا عر التفزيون الرتكي، إن القـــوات املوالية للحكومة 
ســـيطرت علـــى الوضـــع يف معظـــم أحنـــاء البـــاد. فيمـــا أكـــدت االســـتخبارات الرتكية إحبـــاط حماولة 

انقاب قادها عســـكريون.
عسكريون يستولون على مقرات لوسائل إعالم يف تركيا

أفادت قناة »إن يت يف« الرتكية، الســـبت، ابســـتياء جمموعة من اجلنود على مبى شـــبكة »دوغان 
ميـــداي« وقيامها ابحتجاز رهائن.

فيمـــا نقلـــت وكالـــة »اتس« الروســـية عـــن وســـائل إعـــام تركيـــة أن جمموعـــة من العســـكرين احتلت 
مقـــر صحيفـــة »حرييت«.

وتوقفت قناة »سي آن آن تيورك« عن البث لفرتة وجيزة، السبت، قبل ان تعاود البث الحقا.
وصول ما ال يقل عن 150 جرحيا إىل أحد مستشفيات اسطنبول

نقلت وكالة »أسوشـــيتيد برس« عن ممثل مستشـــفى »حيدر ابشـــا نومونه« ابســـطنبول، الســـبت، 
إن 150 جرحيـــا علـــى األقـــل نقلـــوا إىل هنـــاك على خلفيـــة حماولة االنقاب.

ومل ترد معلومات رمسية بعد حول عدد اجلرحى وال القتلى.
وحســـب وكالة »األانضول«، فإن 12 رجل أمن أصيبوا يف انفجار هز مبى الرملان الرتكي، فيما 

مت أتمـــن النـــواب يف مكان آمن ابملبى.
كمـــا أفـــادت »األانضـــول« اعتمـــادا إىل إعـــان رئيـــس الـــوزراء الرتكـــي، إبلقـــاء القبـــض على 120 

شـــخصا علـــى خلفيـــة األحـــداث اجلارية.
متظاهرون: لسنا مع أردوغان لكننا مع الدميوقراطية

أفـــاد شـــهود عيـــان لوكالـــة »نوفوســـي« أبن آالف املواطنـــن األتـــراك خرجوا إىل شـــوارع ثاث أكر 
مـــدن يف البـــاد، وهـــي أنقـــرة واســـطنبول وإزمـــر، لاحتجـــاج علـــى حماولـــة االنقـــاب، حيـــث محل 

الكثـــر منهـــم أعـــام تركيـــا وصورا ملؤســـس الدولـــة الرتكية كمـــال أاتتورك.
وقـــال أحـــد املشـــاركن يف التظاهـــرات مـــن اســـطنبول إن النـــاس ال يدعمـــون الرئيـــس احلـــايل رجـــب 
طيـــب أردوغـــان بقـــدر مـــا حيتجـــون ضد حماوالت العســـكرين التدخل يف احلياة السياســـية، مضيفا 

»حنـــن مـــع املبـــادئ الدميقراطيـــة وضد اســـتخدام القوة«.
أردوغان: على كل ضابط وجندي عدم التعاون مع هؤالء اخلونة

وبعـــد وقـــت وجيـــز مـــن إعـــان العســـكرين تســـلم زمام احلكـــم يف الباد، دعـــا الرئيـــس أردوغان يف 
اتصـــال عـــر تطبيـــق إلكـــرتوين مـــع قنـــاة تلفزيونية تركية، الشـــعب الرتكـــي للنزول إىل ميادين وشـــوارع 

الباد.
وقال أردوغان إنه سيتوجه إىل العاصمة الرتكية أنقرة.

وأضـــاف الرئيـــس الرتكـــي: »مـــن خـــال قـــوات األمن ســـنرد بقـــوة... وأقول للجيـــش أن كل ضابط 
وكل جنـــدي عليـــه أن حيـــرتم الشـــرعية وعـــدم التعـــاون مع هـــؤالء اخلونة«.

بعيدًا عن السياسة وقريبًا 
من اإلنسانية

إلهام حقي  

كاتبة وصحفية سورية كاتبة وصحفية سورية
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ثقافة وأدب

شاعر لبناني يهدي أردوغان قصيدة تخلد 
انتصار الشعب التركي على االنقالبيين

حسان سعيد 

طويلـــًة  املاضـــي  يوليـــو  متـــوز/   16 ليلـــة 15-  كانـــت 
ابلنســـبة للشـــاعر ) رأفـــت امليقـــايت( ، الـــذي هالـــه مـــع 
الكثريـــن مـــن أبنـــاء مدينتـــه »طرابلس« الســـاحلية مشايل 
لبنـــان، حماولـــة االنقـــاب الفاشـــلة يف تركيـــا، فلم يغمض 
بشـــائر  حامـــا  احلريـــة«  »فجـــر  أطـــل  حـــى  جفـــن  لـــه 
»النصـــر األكيـــد«، واندحـــار االنقابيـــن أمـــام الشـــعب 

الـــذي تصـــدى هلـــم، دفاعـــاً عـــن دميقراطيتـــه. 
وكانـــت العاصمـــة أنقـــرة ومدينـــة إســـطنبول، شـــهدات يف 
وقـــت متأخـــر، مـــن مســـاء اجلمعـــة )15 متـــوز/ يوليـــو 
عناصـــر  نفذهتـــا  فاشـــلة،  انقابيـــة  حماولـــة  املاضـــي(، 
حمـــدودة مـــن اجليـــش، تتبـــع ملنظمـــة »فتـــح هللا غولـــن« 
)الكيـــان املـــوازي( اإلرهابيـــة، حاولـــوا خاهلـــا الســـيطرة 
علـــى مفاصـــل الدولـــة وملؤسســـاهتا األمنيـــة واإلعاميـــة. 
وقوبلـــت احملاولـــة االنقابية، ابحتجاجات شـــعبية عارمة 
يف معظـــم املـــدن والـــوالايت، إذ توجـــه املواطنـــون حبشـــود 
غفـــرة جتـــاه الرملـــان ورائســـة األركان ابلعاصمـــة، واملطـــار 
الـــدويل مبدينـــة إســـطنبول، ومديـــرايت األمن يف عدد من 
املـــدن، مـــا أجـــر آليـــات عســـكرية كانـــت تنتشـــر حوهلـــا 
علـــى االنســـحاب ممـــا ســـاهم بشـــكل كبـــر يف إفشـــال 

االنقايب.  املخطـــط 
جديـــر ابلذكـــر أن عناصـــر منظمـــة »فتـــح هللا غولـــن« 
اإلرهابيـــة - غولـــن الـــذي يقيـــم يف الـــوالايت املتحـــدة 
األمركيـــة منـــذ عـــام 1999- قامـــوا منـــذ اعـــوام طويلـــة 
ابلتغلغل يف أجهزة الدولة، ال سيما يف الشرطة والقضاء 
واجليـــش واملؤسســـات التعليميـــة، هبـــدف الســـيطرة علـــى 
مفاصـــل الدولـــة، االمـــر الـــذي بـــرز بشـــكل واضـــح مـــن 

خـــال احملاولـــة االنقابيـــة الفاشـــلة.
يشـــغل  الـــذي  »امليقـــايت«،  عاشـــها  متضاربـــة  مشـــاعر 

منصـــب رئيـــس »جامعـــة طرابـــس«، تباينـــت بن خوف 
وقلـــق، تامهـــا فرحة واعتزاز ابلشـــعب الرتكي »األصيل« 
الـــذي لـــى نـــداء قائـــده »احلكيـــم« الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان، األمـــر الـــذي دفعـــه ألن ينظم قصيـــدة أهداها 
إىل األخـــر، كمـــا أرادها أن »تدّون وحتفظ« ذاكرة تلك 
»امللحمـــة اإلميانيـــة« الي جتلت ابنتصار الشـــعب الرتكي 

وقيادتـــه بوجـــه االنقابين. 
وقـــال امليقـــايت إن »تركيـــا قلـــب العـــامل اإلســـامي، وجتربة 
الســـنوات األخـــرة فيهـــا تعتـــر ابدرة حضاريـــة إســـامية 
ميكـــن أن تنفـــض الغبـــار املرتاكـــم، جـــراء حجـــم التآمـــر 

الـــدويل علـــى العـــامل اإلســـامي«. 
»مـــا  أضـــاف  االنقابيـــة،  للمحاولـــة  متابعتـــه  وحـــول 
كان يؤثـــر فينـــا، هـــو رؤيـــة بعـــض الشاشـــات )القنـــوات 
هلـــذا  تســـّوق  أن  حتـــاول  والعامليـــة  العربيـــة  التلفزيوينـــة( 
االنقـــاب، ولكـــن ما لبثت هذه األكاذيب أن اهنارت، 
وشـــعران ابلراحـــة، عندمـــا اســـتجاب الشـــعب الرتكـــي إىل 
نـــداء قائـــده )يف إشـــارة إىل أردوغـــان(، ونـــزل بقـــوة إىل 
الســـاحات والشـــوارع رفضـــا للظلـــم وحماولـــة ســـرقة إرادة 

الشـــعب«. 
الليلـــة  تلـــك  يف  مدينتـــه  وأهـــل  احتفـــل  أنـــه  وأشـــار 
»ابنتصـــار الشـــعب الرتكـــي املؤمـــن، علـــى مـــن أراد أن 
خيطـــف مســـتقبله، ويصادر قراره، ويغتـــال مصره الثقايف 

واالجتماعـــي«.  والسياســـي 
وحـــول قصيدتـــه الـــي أهداهـــا للرئيـــس أردوغـــان، قـــال 
امليقـــايت إهنـــا »جـــاءت من رحم ســـاعات القلق، قبل أن 
يظهـــر النصـــر علـــى االنقابيـــن )..( كتبتهـــا لتدون هذا 

احلـــدث وحتفظ ذاكـــراه«. 
ومن أبيات قصيدته الي من أبرزها:

قاطبـــًة الـــرك  رئيـــُس  أطـــلَّ  حـــى 

فجرُكـــُم الليـــل  هـــذا  شـــعُب  اي  وقـــال 

َغْدرَتـَُهـــم ابلتكبـــر  الشـــعُب  فأمطـــَر 

ُجعلـــت قـــد  األكتـــاف  علـــى  النجـــوَم  إن 

علمـــًا اي  الركـــي  املؤمـــن  أيّهـــا  اي 

َفَجـــُروا قـــد  األرض  طغـــاة  فـــإن  أُثـْبُـــت 

زمـــٍن مـــن  قيـــل  قـــد  مـــا  أدركـــُت  اليـــوَم 

وثبـــا  جوَّالـــه  مـــن  احلـــزُم  وجهـــه  يف 

انقلبـــا  الـــذي  املكـــِر  ثعلـــَب  فـَْلتقلبـــوا 

طُلبـــا  مـــا  فـــوَق  فيًضـــا  الزحـــُف  وأشـــرَق 

ُمْســـتـََلبا  للحكـــم  ال  احلـــق  لنصـــرة 

َغَلبـــا  مـــن  هللا  إبذن  فأنـــت  أُثـْبُـــت 

ُكتبـــا  قـــد  اللـــوح  يف  مبـــا  ُيضـــروا  فلـــن 

بـــه عجبـــا«  تـُْبِصـــْر  ِعْشـــت يف »رجـــٍب«  إْن 

تركيا الحب

أحمد عبدالرحمن جنيدو

انشط وصحفي سوري شاعر وموسيقي سوري

مقارنة :
نـــزل الشـــعب الســـوري للشـــارع يطالب ابحلريـــة والدميقراطية ، فجاهبـــه الدكتاتور 

ابلدابابت والطائـــرات واملدافع.
نزلـــت الـــدابابت والطائـــرات يف تركيـــا لتقضـــي علـــى احلريـــة والدميقراطيـــة جاهبهم 

الشـــعب واسقطهم.

تركيا غدق ملاء احلب أنقى.

وصالة فوق أحالم ستبقى.

هي أم لرضيع يف جراح.

رغم طعن القلب ابللهفة تلقي.

ألف شكر تركيا من دعوات.

نعمة هللا أبوصالك ترقى.

فصراخي من أنني فاض عشقا.

صدرك التحنان للرأفة أسقى.

أنت أرض الصرب واإلميان دوماً.

ضحكت منك قلوب كيف تشقى.

اي معني اجملد اي رسخ أصيل.

فيكم املعطاء ابلنبضة تلقى.

فسالماً من شعوب من أمان.

يسأل هللا سالمات وعتقا.

سأقول احلب شعراً وسؤايل.

يف صدور الشعب يستصرخ صدقا.
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ثقافة وأدب

أردوغان
أيها الحاكم المعلم

أبو ياسر السوري

إىل رجـــب طيـــب أردوغـــان القـــدوة .. الطيـــب .. احملبـــوب .. الشـــجاع .. 
إليـــك مـــي هـــذه األبيـــات .. مـــع التحية

ابسط يمينك

فيصل حقي

كاتب وشاعر سوري – مقيم يف اجلزائر كاتب وشاعر سوري

عجــُم  وال  كــرٌد  ال  ميينَــك  ابســْط 
شــرف يف  حيــك  الــذي  الــراب  إن 
رمخــًا طائــراً  الســحاب  فــوق  ســدت  قــد 
طلــب يف  الظلــم  بليــل  جمــدًا  ســيجت 
متحــدًا الليــث  بنــاب  شــعب  ذّل  مــا 
حمكمــة  العــدل  ودار  اخلصــوم  يلقــى 
تســكننا القلــب  أنــت  القلــب  طيــب  اي 
انزلــة الــرأس  فــوق  براميــل  وال 
ثقــة لنــا  ولتــِن  ميينــك  ابســط 
موجعــة  األحقــاد  مــدى  يف  هجــرًة  اي 
بــدا الفــرات  هنــر  أخبــئ  يل  مــا 
أمحلــه ابلســر  ســرى  الفــرات  مــاء 
مرحتــال الظلمــاء  يف  الكــون  حيمــل  هــل 
شــهامته انمــت  مــا  األمــن  وجملــس 
حيكمهــا ابألقطــار  حيلــم  زال  مــا 
وبكــت مقلــة  إال  األفــق  يف  يبــق  مل 
جتمعنــا  األرض  إن  ميينــك  ابســط 
غفــى الرشــيد  هــارون  اخلليفــة  ذاك 
ســائرة  للفتــح  خرجــت  صلبهــا  مــن 
ســؤدده ابلســهم  رمــى  الفــرات  إن 

أحســُبه   ألردوغــان  حــّي  قــوِم  اي 

عائــدٍة   أجــل  مــن  أمـــدُحه  فلســـُت 

لــــه   أّن  الـُحّكــــاُم  لـيَـــَرى  وإنـــما 

يُـخـلّــــُده   مـجـــدا  بـــى  قـــد  وأنـــه 

لــه شــهدَن  بركيــا  ُصــروح  مــْن  كــم 

يُـخـلّــــَدها  كــي  بــنـاهـــا  فأردغـــاُن 

زعنفــٌة  اليــوم  فـَدتْــــَك  أرُدغـــان  اي 

ألّمتــِه   جيلــْب  مل  أرعـــَن  كـــل  مـــن 

هلــا  تديــُن  والدنيــا  اخلالفــة  ابــَن  اي 

أبـــداً  لـكـــْم  ننســى  ولــن  أرُدغــان  اي 

تـكافـئـــكْم  وســـوراّي   أردغــان   اي 

إخوتِـنـــا  األنصــار  إىل  مهاجــرون 

احتضنــْت  ملــا  تركـــيا  عــي  فحــيِّ 

إذا  املســلمني  كهــَف  اخلالفــة  أرَض 

َمثـُلَــْت  قــد  التاريــخ  يف  الغــرُّ  أايمــِك 

برحــْت  مــا  إســتنبوُل  اخلالفــــة  داَر 

أغــازلُـهــــا  الـالتـــي  مـآذنَـــِك  أرى 

مـدويـــــــة  زالــــْت  مـــا   . أكـبـــُر  هللا 

بـهــــا  بـــالُل  اندى  مــذ   . أكـبـــُر  هللا 

أرّدُدهـــــــا  تـحــيَّـــايت  أردغـــان  اي 

تكلـــؤُكْم  هللا  فعـــنُي  ُهـــماُم  اي  ِســـر 

والقلــُم األجنــاُب  صاهنــا  دولــة  بــل 
القيــُم بــه  فاضــت  ِقيــم..  نبضــة  يف 
ورُم عقلــه  ولــص  جــرذ  فغــاب 
عــدُم بعدكــم  ينــادي  الشــعب  وهــب 
حيتكــُم العــدل  بقــوس  أبردوغــان 
ترتســُم واألقــدار  الشــعب  وليحكــم 
صمــُم وال  جــور  ال  العدالــة  لــك 
تنتقــُم ســوف  قريبــاً  رؤوس  علــى 
القــدُم بــه  زلــت  مــن  للجــار  فاجلــار 
اللطــُم هبــا  فاضــت  وقــد  البحــار،  حــى 
الســقُم نبضــه  يف  فزعــاً  مقلــي  يف 
يرتطــُم ابآلهــات  اجلــرح  وينــزف 
البهــُم هدهــا  قــد  دمــرت  حضــارة 
اهلــرُم عقلــه  بفيتــو  واندى  دب 
واحلكــُم( اخلصــم  وأنــت  اخلصــام  )فيــك 
يبتســُم والكلــب  لــه،  الســماء  تغضــي 
اهلمــُم بــه  مــن  اندت  اخلــر  ورقــة 
يقتحــُم احلــر  جــاء  حــني  ظلهــا،  يف 
يقتســُم جــاء  مــن  إىل  عــز  جيــوُش 
واعتصمــوا. هللا  حببــل  نصــر  انداك 

والـّديــــِن لألخـــالق  ُحـــّيَ  وحــي  مـــْن 

السَّــالطنِي َمــدِح  ِمــْن   الشــعُر   يناهُلــا  

واللــنِي اإلخـــالص  يف  الفضــَل  عليهــُم 

املـاليـيـــِن ُحـــبَّ  ُدونـهـــْم  ِمـــْن  ونـــاَل 

وتـمــكــيـــِن إعــــــزاٍز  رمــــُز  بـأنـــــه 

األحـايــيـــِن مــــرِّ  عــــلى  فـَخـلَّــدتْــــُه 

الـثـعابــيـــِن أشــــبـــاِه  األراذِل  مـــَن 

واهلُــوِن الـــذلِّ  غــَر  عهـــِدَك  قبــِل  مــن 

املطـــاعنِي املغاويــِر  امللـــوك  ابــن  اي 

املســاكنِي صــفِّ  يف  ـــهَم  الشَّ وقوفــَك 

ممنـــوِن غـــِر  بشـــكٍر  اجلمـيـــل  علــى 

وتـمـكـيـــِن وإيــثـــــاٍر  أمـــٍن  دار  فـــي 

ابلـرايحيـــِن وحـيَّـــت  ـــــت  وَهـشَّ مـنّـــا 

مأمــوِن غــِر  َمُــوٍف  بســرٍب  ابتــوا 

الدَّواويــِن يف  يُتلَــى  اجملــد  مــن  ســفراً 

حتييــي النــأي  رغــم  ذكـــراك  أطـــياُب 

تُناديــي مخســي  يف  وهــَي  أبعـــُيِيْ 

الشـــياطني كـــلُّ  َوقـِعـــها  مـــن  يـفـــرُّ 

شــرايـــيي يف  يـتهــــاَدى  ولـحُنهـــا 

الـميـامــــنِي الغُـــرِّ  قـائــــَد  يـــا  إلـيـــَك 

والـــديِن للـــمجِد  وِعـــْش  األمـــام  إىل 
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Beşê kurdî

في الذكرى األولى لإلنقالب العسكري الفاشل في تركيا

أحمد قاسم

Salvegera derbeya leşkerî li Tirkî yê

Ahmad Qasim

Roja 15 tîrmeha 2016an wekî mofirkeke dîrokî hate bi navkirin, ku piştî wê venagerê wekî 
berî wê, beravêtkirina hewlên derbê hîşt ku gelek xelk bixwazin vê rojê wekî cejnekê yan `` 
Roja demuqratîyê `` bête raghandin, û pê hersal ahengin bîranînê li darxînin.
Şeveke çetin û dirêj bû li ser gelê Tirkî yê di hewşên xweyî dagirtî ji guhertinan, di navbera 
serketina derba leşkerî û roxandina avahîya dewletê û serkirdeyên hatine bijarte û ya wêneya 
ku serok û hikometê dest dane ser rewşê bi zûbûneke ne di bîran de,nemaze, ku berê welat di 
dîroka xwe ya nûjen de çar derbeyin serketî dîtîye ku vêra leşker dest daye ser hemi mofir-
kên jiyanê û talayî gîhandibûn gel di pêvajoya xwe yên sîyasî ku bêhna azadîyê vêra hatibû 
çikandin û welat ajotibûn ber hilweşandineke aborî de… lê vê carê bi vacayî ezmûnên berê, 
ku hewla derbê bi binket ji ber gelek sideman:
1-Liv û tevgera alavên derbeyê dorpêçkirîbû di navbera qapatkirina pireyan û rêgehên sereke 
di welat de, û dorpêçkirina barîgehên serkirdeyên bingeha leşkerî û topbarankirina perlemanê 
û barîgehên asayîşa gîştî û rawestandina karê firokgehê û destdana ser avahîya televizyona 
fermî ku daxûyanîya nimre yek lê hatibû raghandin. Ev hewl bi tevayî tenê li şarê Enqere û 
Istanbolê bû. 2-Li rarûyê tevgerê derbdarên ji leşker ji nişkav de destpêşxerîya Erdoxan hate 
rû li gel karvedana hikometê, ku tê de serok di rîya axaftina telîfonekê re li ser kenaleke tabet 
de lê xwegirtî hatibû xûyakirin û bi bawerîyeke bilind bi xwe û bi gel dema ku peyvên xwe 
ber bi gel ve dişand da ku berê xwe bidne meydanan û werne pêşberî wî li firokgehê û her 
pêkhateyeke ji nişkê vex we dabû ber bi her encamê, û li dû pêgeyên hikometê li dû hev hatin 
di rîya amêreyên xweyên asayîş re, û xweragirên welatîyan li meydanan û li dor barîgehên 
giring û bi rarûhatina li dijî hêzên çekdar yên bi derbê rabûbûn da ku çekdaran xwe radestî 
welatîyan kirin li kolanan.
3-Serokê Tirkîyê ( tevî ku xwedî desthilatdarîyê ye wekî serkirdeyê bilind ya hêzên çekdar li 
gor destûr) lê ewî pişta xwe bi hêzên asayîş û polîs û hêzên tabet ya serbazîyê ve girê da teve 
alavên Mîtê bi serpereştî ya Heqan Fîdan ku wekî pîyê rastêye ji Erdoxan re ku rolekî wî ya 
berztir hebû di rarûyê de. Loma di nava bangên Erdoxan de leşker tinebû ji tirsa tevlihevîyê 
û şerekî navxwe di navbera hêzên leşkerî de rû bide wê rewş ji bin destan derkevê û leşker 
ji bingehên xwe de hilweşê di wan hewşên hestîyar de, lê belê bang dabû gel yê ku hikomet 
û serok û perleman hilbijartine bi erkên xwe rabin û li rarûyên leşkeran derkevin bi daketinê 
nava kolan û meydanan û wê ew bi xwejî di nav wan de bê, û tenê rêxistina beramber tometbar 
kir û barîgeh û avahî û rêxistinên leşkerî bê sûc kir, ji ber ku xwedî derbê ``kêmjimarin`` di 
hindirê avahîyê de, lê leşker bi tevayî ``pak û niştîman perwerin nabê ku berî qurşînan bidne 
welatîyan`` tevî ku carin berê di derbeyan de ne wisabûn.
Tê vê wateyê ku, hişbîriya Erdoxan û xweragirtî  û dûrbîna wî ev şêwe bang dabû pêşîya wî 
ji ber bê bawerîya wî bi tevayî yên serkirdeyên leşkerî( xûyabû ku fermandarê hêza yekê vê 
re sekinî bû) û palpişbû, ev yek ji bo du armancan bû: hewl dabû ku barîgeha leşkerî bê layen 
bike yan wê bajo goşeyeke teng û berpirsiyareke wateyî li beramberî deronîyeke gelêrî, û 
derfetê berhêner bike ji paqij kirina kelayên leşker û dadê ji komelên ``Golin``
4-Helwêsteke hevgirtî ji hemi partîyên siyasî di Tirkîyê de li dijî derbeyê di hewşên pêşî de 
û tekez kirin piştgêriya xwe ji alav û kesayetîyên hilbijarte re, ewbû ku tevgera derbeyê ji 
behêneya parastina demuqratî û jiyana sîyasî di welêt de bi dûr xistin.
Ew hewşa derbeya bi serneketî ji bo Tirkîya guvaştî bû, lê bi xwe re gelek pêkanîn anîne hole 
girêdayî bi çonetîya siyaseta hindirê Tirkîya û istîratîcîya wê, ku bandorê didê ser siyaseta 
Tirkî ya dervajî - wek yek ji sedemên nêrinî ya derbeyê – û ya ku astengî li pêş çaksazî yên 
bingehîn di laşê dewletê û bingehên avahîyên wê de peyda dikir. Di bawerî ya min de şeva 15 
tîrmeha 2016 an bi hemî wateyên xwe ve û sedem û vexwazên bûyerên wê de ew wateyek bîtir 
bi tevahîya xwe ve sebaret ji bo gelê Tirkî ya û dîroka wî ya gelek guhertin bi xwe re hilanî 
ye ku ev roj bûye sînora cûdahî di navbera duh ya parek ji pelên xwe yên di tarîyê de hatne 
nivsandin û siberoja ku wê pelên xwe ji nuh de li dûrî desthilatdarî ya leşker û desthilatdarîya 
beramber bi destê gel bête dagirtin.
Pîrozbê li miletekî ku dewlet di wî de dibîne hêz û hêmenî û pêşketina xwe, û pîrozbê li 
dewletekê ku milet têde xwe û azadî û mitmaneya sibaroja xwe û welatê xwe dibînê di riya 
hilbijartina sazumaneke destûrî û rêbendin demuqratî.

لقــد خلــدت تركيــا يــوم اخلامــس عشــر مــن يوليو\متــوز 2016 كمحطــة فارقــة يف اترخيهــا لــن تعــود بعــده 
كمــا كانــت قبلــه، إذ أن إفشــال احملاولــة اإلنقابيــة دفــع الكثريــن للدعــوة إلعــان هــذا اليــوم عيــداً أو »يومــاً 

للدميقراطيــة« حتتفــل فيــه البــاد ســنوايً.
كانــت ليلــة طويلــة جــداً وصعبــة علــى الشــعب الرتكــي يف حلظاهتــا الســريعة واملليئــة ابملتغــرات، أترجحــت 
فيها الباد من حافة جناح اإلنقاب العســكري وإزاحة مؤسســات الدولة وقياداهتا املنتخبة ، إىل مشــهد 
ســيطرة الرئيــس واحلكومــة علــى األوضــاع بســرعة غــر متوقعــة، وخاصــة أن البــاد شــاهدت يف اترخيهــا 
احلديــث أربــع إنقــاابت انجحــة ســيطر فيهــا العســكر علــى جممــل مفاصــل احليــاة وأذاق الشــعب األمريــن 
من خال ممارســة سياســة قمع احلرايت ودفع الباد حنو التدهور اإلقتصادي ، لكن يف هذه املرة كانت 

بعكــس التجــارب الســابقة، حيــث فشــلت احملاولــة ألســباب عديــدة:
أوالًـ كانــت حمــاور حتــرك اإلنقابيــن حمصــوراً بــن إغــاق اجلســور والطــرق الرئيســية يف البــاد وحماصــرة مقــر 
قيــادة األركان وقصــف الرملــان مــع اســتهداف مقــرات جلهــاز اإلســتخبارات العامــة وتوقيــف العمــل يف 
املطــار واحتــال مبــى التلفزيــون الرمســي وإذاعــة البيــان رقــم واحــد منــه، كل ذلــك مل يتجــاوز مدينــي أنقــرة 
وإســتنبول. اثنيــاًـ مقابــل حتــرك اإلنقابيــن مــن العســكر ظهــرت وبشــكل فجائــي مبــادرة أردوغــان ورد فعــل 
احلكومــة، حيــث ظهــر الرئيــس يف اتصــال هاتفــي علــى قنــاة تركيــة خاصــة بــدا عليــه رابــط اجلــأش عــايل الثقــة 
ابلنفــس والشــعب ووجــه اجلماهــر للمياديــن والســتقباله يف املطــار متحــدايً وبشــكل صــارم كل العواقــب 
الــي قــد تتمخــض يف ذلــك االســتقبال ومفاجآتــه احملتملــة، مث تتابعــت اخلطــوات احلكوميــة عــر أجهزهتــا 
األمنيــة ومــن خــال ثبــات الشــعب يف املياديــن وحــول املؤسســات املهمــة مــع مواجهتــه للقــوات املســلحة 

مــن اإلنقابيــن ينتهــي املشــهد ابستســام اجملموعــات املســلحة يف الشــوارع.  
اثلثــاًـ لقــد ابدر الرئيــس الرتكــي ) وهــو ميتلــك الصاحيــات كقائــد أعلــى للقــوات املســلحة وفــق الدســتور 
الرتكــي ( إىل االعتمــاد حصــراً علــى قــوات األمــن والشــرطة والقــوات اخلاصــة يف اجليــش إضافــة إىل جهــاز 
االســتخبارات بقيــادة ذراعــه اليمــى )حقــان فيــدان( والــذي كان لــه الــدور األبــرز يف املواجهــة، ولذلــك 
مل تتضمــن تصرحيــات أردوغــان دعــوة للجيــش للتدخــل تفــادايً الحتمــال نشــوب قتــال داٍم بــن قطعــات 
اجليــش يف تلــك اللحظــات احلرجــة وتفكيــك أو اهنيــار مؤسســات اجليــش بــن مــواٍل ومعــارٍض لإلنقــاب، 
بــل دعــا اجلماهــر الــي انتخبــت احلكومــة والرئيــس والرملــان للقيــام بواجباهتــا التارخييــة يف مواجهــة العســكر 
وذلــك مــن خــال النــزول إىل املياديــن وأعلــن علــى أنــه ســيكون بينهــم، لكنــه حصــر االهتامــات يف التنظيــم 
املــوازي انفيــاً فكــرة تــورط اجليــش كمؤسســة ابعتبــار اإلنقابيــن »أقليــة« داخــل بنيتهــا بينمــا اجليــش ككل 
»نظيــف ووطــي وال ميكــن لــه إطــاق النــار علــى املواطنــن«، رغــم أنــه ســبق فعليــاً لــه أن فعــل ذلــك يف 
االنقــاابت الســابقة. هبــذا املعــى، يبــدو أن ذكاء أردوغــان ورابطــة جأشــه وبصرتــه قــد هدتــه هلــذا اخلطــاب 
لعــدم ثقتــه بــكل القيــادات العســكرية ) رشــح أن قائــد اجليــش األول وقــف معــه ( أو ضمانــة لوالئهــم، 
وحتقيقــاً هلدفــن: حماولــة حتييــد املؤسســة العســكرية أو مــا ميكــن منهــا وحشــرها يف زاويــة املســؤولية املعنويــة 
واإلحــراج واحملاكمــة أمــام الضمــر الشــعيب، واســتثمار الفرصــة إلقصــاء جمموعــات »غولــن« مــن القلعتــن 

األخرتــن هلــا يف مؤسســات الدولــة أي اجليــش والقضــاء.
رابعــاًـ املوقــف املوحــد ملختلــف األحــزاب السياســية الرتكيــة ومنــذ الدقائــق األوىل لإلنقــاب يف رفضــه 
وأتكيــد دعمهــا للمؤسســات والشــخصيات املنتخبــة، وهــو مــا حــرم احلركــة اإلنقابيــة مــن ذريعــة محايتهــا 

للدميقراطيــة واحليــاة السياســية يف البــاد.
لقــد كانــت حلظــة اإلنقــاب الفاشــل حمنــة شــديدة لرتكيــا، لكنهــا محلــت بــن طياهتــا منحــاً كثــرة تتعلــق 
بتفاصيــل السياســة الداخليــة الرتكيــة واســرتاتيجياهتا، حيــث انعكســت علــى السياســة اخلارجيــة الرتكيــة ـ 
كأحــد األســباب النظريــة لإلنقــاب ـ والــي كانــت تشــكل عائقــاً أمــام إســتمرارية اإلصاحــات اجلوهريــة يف 
جســم الدولــة ومؤسســاهتا، وأعتقــد أن ليلــة اخلامــس عشــر مــن متــوز مــع كل مــا حتمــل مــن معــاين وأســباب 
وتداعيــات أحداثهــا فهــي حتمــل املعــى األكثــر مشــواًل ابلنســبة للشــعب الرتكــي واترخيــه الــذي حيمــل الكثــر 
مــن املتغــرات هــو احلــد الفاصــل بــن املاضــي الــذي طــوي صفحاتــه ، والــي كانــت تســطر أجــزاء منهــا يف 
الغــرف املظلمــة واملســتقبل الــذي بــدأت صفحاتــه تــدون مــن جديــد بعيــداً عــن ســطوة العســكر والكيــان 

املــوازي.
فهنيئــاً لشــعب تــرى فيــه الدولــة ومؤسســاهتا قوهتــا واســتقرارها وتقدمهــا، وهنيئــاً للدولــة ، ولذلــك الشــعب 
الــذي يــرى يف دولتــه وجــوده وحريتــه ومطمئنــاً علــى مســتقبله مــن خــال ممارســته حبريــة يف تقريــر مصــره 
بنفســه وحتديــد مســتقبل بلــده والنظــام الــذي خيتــاره دســتورايً عــن طريــق اســتفتاء شــعيب ومبــادئ دميقراطيــة.
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Türkçe تركي

تركيا القوة األولى في العالم عام 2030

سمير عبد الباقي

Türkiye 2030’da Dünyanın Bir Numaralı Gücü

Semir Abdulbaki

Birçok kişinin, mevcut Türk yönetiminin Türkiye’yi 2030’a kadar dünyanın bir numaralı gücü haline 
getireceği vizyonuna inanmamasına rağmen, Amerikalı bir strateji uzmanının 2009’da (2011’deki Arap 
ayaklanmalarından iki sene önce) kaleme aldığı bir kitapta, yazarın Türklerin bu hedefi gerçekleştireceğine 
dair ülkesini uyarmasını beklemiyordum.
 George Friedman’ın Gelecek Yüz Yıl adlı kitabını okuduğumuzda, bu çağ içerisinde Amerika’ya karşı 
kutup haline geleceği ve Türkiye’ye karşı yapılanları gitgide daha iyi anlayacağımızın söylendiğini 
görmekteyiz.
Friedman, Arap dünyasının kaosa sürükleneceğini ve böylece aç gözlü herkesin bu bölgeyi 
yağmalayacağını, tahminlerin de ötesinde parçalanmaya maruz kalacağını öngörmüştür. Bunun nedeni, 
Amerikalıların İslami uyanışın tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçlamalarıdır. Bu nedenle bölgenin 
parçalanmış bir halde kalmasını, halkları geleceklerini inşa etmekten alıkoyan kaosun ve savaşların 
devam etmesini arzulamaktadırlar.
Türkiye, gücü hususunda bazı temel sebepleri esas almaktadır. Böylece dünya ekonomisinde 17. ülke 
haline gelmiş, yine dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme konusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Aynı 
şekilde Türkiye’nin coğrafi konumu, gücünün en önemli sebeplerinden addedilmektedir. Bu konum 
Türkiye’yi, Arap dünyası, İran, Kafkaslar ve Avrupa’ya bağlamaktadır. Ayrıca Türklerin, tarihte İslam 
dünyasının liderliğini yapmış olmalarının yanı sıra, bugünkü Türk ordusu ise bölgenin en güçlü ordusu 
konumundadır.
Böylece Friedman’a göre Türkiye, İslam dünyasının lideri olacaktır.
Friedman’ın öngörülerinin diğer Amerikalı araştırmacıların gelecekteki siyasi haritalar hususundaki 
öngörülerinden farklı olduğu açık bir şekilde ortadadır. Friedman’ın öngörüleri Rusya’nın Arap 
bölgelerinin içlerine kadar inmesi hususunda harfiyen tutmuş olsa da, Amerika-İran ilişkileri konusunda 
tam bir başarısızlıktır. Nitekim bu mesele, Türkiye’nin gücünün ortaya çıkışına dair bakış açısının temel 
taşını oluşturmaktaydı.
İşte bu nedenle Batı, Türklerin hayallerini gerçekleştirmelerini ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmelerini engellemeye çalışmaktadır. Türkiye siyasi ve ekonomik vizyonunu, gayri safi milli hasılasını 
cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e kadar bir trilyon dolara ulaştırma üzerine kurmuştur.
Türkiye bu projesine, 2023 vizyonu kapsamında 3 akıllı şehir inşa ederek başladı. Böylece vatandaşlarının 
gündelik hayatlarını kolaylaştırmayı, tüketimi kontrol etmeyi ve en iyi surette güvenliği temin etmeyi 
hedeflemektedir. Türkiye’nin Marmara bölgesindeki (kuzeybatı) Sakarya, İç Anadolu’daki Kayseri ve 
güneydoğudaki Gaziantep’ten oluşmak üzere üç adet akıllı şehrinin olacağı öngörülmektedir.
Ayrıca Türkiye, araç sayısını sınırlamak, akıllı kavşaklar inşa etmek ve hassas sensörler sayesinde 
trafik ışıklarının yanma vakitlerini tam olarak düzenlemek suretiyle, şehirlerdeki trafiği %25 oranında 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Bunun yanı sıra Ankara, akılı şehirlerini ABD’deki New York, Hollanda’daki Amsterdam, İngiltere’deki 
Londra ve İspanya’daki Barcelona gibi dünyanın akıllı şehirleriyle rekabet edecek teknolojik düzeye 
getirmek istemektedir.
Bunu gerçekleştirmek için, modern bilimin şehircilik alanında ulaştığı en son teknolojilerden 
yararlanılacak, bunun için sağlık ve güvenlik alanlarından başlayarak, enerji ve çevre ve hatta eğitim ve 
askerlik alanlarına geçiş yapılacaktır.
Türkiye, 2023 yılına kadar hedefine ulaşmak için kendisine bir vizyon benimsemiştir. Bu vizyon, dünyanın 
büyük devletlerinin başını çekecek gelişmiş bir devlet haline gelmektir. Çevresindeki mayın tarlalarına 
rağmen Türkiye yolunda yürümekte, karşısına çıkan engellerden, zirveye tırmanamaması için önüne 
koyulan barikatlardan ve pusulasının şaşırtılmaya çalışılmasından kaçınmaya gayret göstermektedir.  Türk 
yönetimi ise, yolunu şaşırmaksızın tüm bu sorunlarla ciddi bir şekilde yüzleşmektedir.
Geçtiğimiz on yıl esnasında Türkiye, Avrupa Birliği’nin kapılarını kendisine kapamasına rağmen 
Avrupa’nın altıncı ekonomisi haline gelmiştir. Yine dünya ekonomisine egemen olan G-20’nin üyesi 
olmuş, borçlarından kurtularak IMF’ye borç vermeye başlamıştır.
Batı dünyası artık, etrafındaki ülkeler ekonomik duraklama ve terör sorunlarıyla boğuşurken, her alanda 
gelişimini sürdüren büyük Türk Devleti’nin kendisi için oluşturduğu riski hissetmektedir. Türkiye, 
uzmanların denetlediği ve duygusallıklara ve hayalperestliklere yer verilmeyen programı dahilinde 
stratejisini planlamaktadır. Türkiye’ye düşman olan devletler ise, Avrupa Birliği’nin kapılarını ona 
kapatarak, ayrılıkçı Kürt hareketini destekleyerek ve Türkiye’nin turizm ve yatırımlarını etkileyecek terör 
olaylarını Türkiye içerisinde gerçekleştirmeye çalışarak gelişimine engel olmaya çaba sarf etmektedirler.
Türkiye’nin hayali, yalnızca Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan cumhuriyetin üzerinden 
100 yıl geçmiş olmasıyla değil, Türkiye’nin bu süre geldiğinde Lozan Anlaşması’nın zincirlerinden 
kurtulacak olmasıyla da ilişkilidir.
Türkiye bu tarihte “En Büyük Millet ve En Büyük Güç” olarak, hedefini yıllık 50 milyon turisti ülkesine 
çekmek ve yaklaşık 50 milyar dolar yıllık ek turizm gelirine sahip olmak suretiyle gerçekleştirecek ve 
turistlerin en çok ilgi gösterdiği beş ülkeden biri haline gelecektir.
Türkiye’nin hedefleri, ulaşım alanında da kendisini göstermektedir. Bu bağlamda yaklaşık 11 bin km 
boyunca demiryolu hattı döşenmesi, liman, tünel, köprü ve havaalanları inşa edilmesi planlanmaktadır.
Türkiye ayrıca, sanayi, turizm hazırlıkları, ihracat oranlarının attırılması ve yeni pazarlar açılması 
noktasında faaliyetler göstermektedir. Bünyesinde 8 enerji aktarım hattı barındıran Türkiye’nin, bu sayıyı 
15’e çıkararak dünyanın enerji musluklarına hakim olacağı öngörülmektedir.
Türkiye hayalini milletinin çabaları ve gayretleri sayesinde gerçekleştirecektir. Amerika ve Batı’ya 
rağmen Türk halkının iradesi, hedeflerine ulaşmada muzaffer olacaktır.

رغــم عــدم تصديــق الكثريــن إبمكانيــة حتقيــق مــا أعلنــت عنــه القيــادة الرتكيــة احلاليــة عــن رؤيتهــا إىل أهنــا تقــود تركيــا لتصبــح 
القــوة األوىل يف العــامل حبلــول العــام 2030 ، إال أنــي مل أكــن أتوقــع أن كتــاابً ألفــه خبــر اســرتاتيجي أمريكــي يف العــام 2009 

)قبــل االنتفاضــات الشــعبية العربيــة يف العــام 2011 بســنتن( ينبّــه فيــه الكاتــب بــاده مــن حتقيــق األتــراك هلــذا اهلــدف.
وعندمــا نقــرأ مــا كتبــه )جــورج فريدمــان( يف هــذا الكتــاب )املائــة عــام القادمــة( أبن تركيــا ســتكون القطــب املقابــل ألمريــكا 

خــال القــرن احلــايل، فإننــا نســتطيع فهــم مــا جيــري ضــد تركيــا أكثــر وأكثــر.
لقــد توقــع أن تكــون املنطقــة العربيــة حبــراً مــن الفوضــى، وســيجعلها هــذا هنبــاً لــكل طامــع، وســتبلغ مــن التمــزق حــداً يتجــاوز 
التوقعــات، ألن األمريــكان يســتهدفون منــع انبعــاث املــارد اإلســامي مــرة أخــرى، لذلــك يصــرون علــى أن تبقــى  املنطقــة ممزقــة 

، والفوضــى واحلــروب هــي الــي تشــغل الشــعوب عــن بنــاء مســتقبلهم .
وتركيــا تعتمــد يف قوهتــا علــى عــدد مــن األســباب ؛ فهــي الــي حّققــت املركــز 17 ضمــن االقتصــاد العاملــي وسيســتمر منــو 
اقتصادهــا بثبــات حــى يصــر ضمــن أقــوى 10 اقتصــادايت يف العــامل، كمــا أن موقــع تركيــا اجلغــرايف يعــد مــن أهــم أســباب 
قوهتــا، إذ جيعلهــا متصلــة ابلعــامل العــريب وإيــران والقوقــاز وأورواب، كذلــك فــإن األتــراك كانــوا اترخييــاً قــادة للعــامل اإلســامي، مث 

إن اجليــش الرتكــي هــو أقــوى جيــوش املنطقــة.
وهبذا ستكون تركيا عملياً قائدة العامل اإلسامي، كما يرى فريدمان.

غــيٌّ عــن القــول أن توقعــات )فريدمــان( ختالــف غرهــا مــن التوقعــات األمريكيــة األخــرى الــي ترســم مشــهداً خمتلفــاً متامــاً 
لطبيعــة اخلرائــط القادمــة، ولئــن كانــت توقعاتــه تبــدو قــد حتققــت حرفيــاً يف النــزول الروســي إىل العمــق العــريب فإهنــا تبــدو وقــد 
طاشــت متامــاً يف مســألة العاقــة األمريكيــة اإليرانيــة، وهــي املســألة الــي كانــت عمــوداً صلبــاً يف رؤيتــه لبــزوغ القــوة الرتكيــة.

لذلــك يعمــل الغــرب علــى عرقلــة حتقيــق حلــم األتــراك وســعيهم ألن تكــون ضمــن أكــر عشــر دول قويــة علــى مســتوى العــامل 
بعــد أن وضعــت تركيــا رؤيــة سياســية واقتصاديــة تشــمل عــدة خطــط؛ إليصــال الناتــج القومــي إىل تريليــوين دوالر حبلــول عــام 

2023، الــذي يصــادف الذكــرى املئويــة لتأســيس اجلمهوريــة.
وترشــيد  للمواطنــن،  اليوميــة  احليــاة  ســبل  تيســر  هبــدف   ، لعــام 2023  رؤيتهــا  ذكيــة ضمــن  مــدن  وبدأهتــا إبنشــاء 3 

صــورة«. أفضــل  األمــن يف  توفــر  عــن  فضــا  االســتهاك، 
ويُتوقــع امتــاك تركيــا، ثــاث مــدن ذكيــة، هــي صقــاراي يف منطقــة مرمــرة )مشــال غــرب(، وقيصــري وســط األانضــول، إضافــة 

إىل مدينــة غــازي عنتــاب جنــوب شــرقي البــاد.
وهتــدف إىل حتســن وضــع احلالــة املروريــة يف املــدن بنســبة 25 %، مــن خــال سياســة حتديــد عــدد املركبــات، وتوفــر مفــارق 

طــرق ذكيــة، فضــا عــن التحكــم يف زمــن إضــاءة اإلشــارات املروريــة عــر أجهــزة استشــعار حساســة.
كمــا هتــدف إىل وصــول املــدن الذكيــة إىل مســتوايت تكنولوجيــة تؤهلهــا للتنافــس مــع مــدن عامليــة مثــل نيويــورك األمريكيــة 

وأمســرتدام اهلولنديــة، ولنــدن الريطانيــة، وبرشــلونة اإلســبانية«.
ولتحقيــق ذلــك ســيتم الســعي إىل االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات الــي وصــل إليهــا العلــم احلديــث يف خمتلــف اجملــاالت 

املتعلقــة ابملــدن، بــدءاً مــن قطــاع الصحــة واألمــن، مــروراً ابلطاقــة والبيئــة، وحــى التعليــم والتدريــب.
تركيــا وضعــت لنفســها رؤيــة للوصــول إىل هــدف حــى عــام 2023 وهــو حتوهلــا إىل دولــة متقدمــة قويــة تتصــدر الــدول العظمــى 
يف العــامل، وهــي تســر هبــذه اخلطــى بثبــات رغــم حقــول األلغــام احمليطــة هبــا، كل القضــااي الــي أتيت يف هــذا الطريــق لتعطيلــه 
وحتــاول تركيــا جتنبــه، وكل املشــاكل الــي توضــع يف وجــه تركيــا ملنعهــا وإيقــاف  طريــق الصعــود حنــو القمــة وحماولــة حلــرف البوصلــة 

عــن اهلــدف، والقيــادة الرتكيــة حبكمتهــا تتعامــل مــع هــذه القضــااي ابجلــد املمكــن دون حــرف بوصلتهــا عــن اهلــدف.
تركيــا خــال العقــد املاضــي أصبحــت ســادس قــوة اقتصاديــة يف أورواب رغــم إغــاق ابب االحتــاد األورويب هلــا، وأصبحــت ضمــن 

جمموعــة العشــرين الــي تســيطر علــى اقتصــاد العــامل، وختلصــت مــن مديونيتهــا، وأصبحــت دولــة دائنــة لصنــدوق النقــد الــدويل. 
العــامل الغــريب ابت يشــعر خبطــر الدولــة الرتكيــة العماقــة الــي تتقــدم يف حميــط كلــه يعــاين ركــوداً اقتصــادايً ومشــاكل إرهــاب، 

ومازالــت تركيــا تتقــدم يف كل اجملــاالت.
 تركيــا ختطــط اســرتاتيجيا ضمــن برانمــج يشــرف عليــه خــراء وال جمــال فيــه للعواطــف واألحــام، وحتــاول الــدول املعاديــة لرتكيــا 
عرقلــة تقدمهــا ضمــن إغــاق البــاب أمامهــا لدخــول االحتــاد األورويب، ودعــم حركــة األكــراد االنفصاليــة، والتخطيــط لعمليــات 

إرهابيــة داخــل تركيــا تؤثــر علــى الســياحة واالســتثمار. 
احللــم الرتكــي، ال يرتبــط فقــط مبــرور مئــة عــام علــى أتســيس اجلمهوريــة األوىل الــي قادهــا مصطفــى كمــال أاتتــورك، بــل أن هــذا 

التاريــخ ســتنعتق تركيــا خالــه، مــن قيــود معاهــدة لــوزان للســام.
لتكــون تركيــا ابلتاريــخ املنتظــر، ) أمــة كــرى وقــوة عظمــى( ، ولُتســتكمل أبهــداف ســياحية تتعلــق ابســتقطاب 50 مليــون 
ســائح ســنوايً، وزايدة عائــدات الســياحة لنحــو 50 مليــاراً ســنوايً، وجعــل تركيــا مــن أفضــل الــدول اخلمــس األوىل اجلاذبــة 

للســياح.
وتكلــل األهــداف ابآلن نفســه، حبلــم املواصــات الــذي يركــز علــى إنشــاء ســكك حديــد جديــدة تصــل لنحــو 11 ألــف كيلــو 

مــرت، واالهتمــام ابملوانــئ واألنفــاق واجلســور وبنــاء املطــارات.
اعتمــاد تركيــا ينصــب علــى متتعهــا مبعظــم مقومــات الوصــول للحلــم، ففضــًا عــن التطــور الصناعــي واإلعــداد للســياحة ورفــع 
أرقــام الصــادرات، وفتــح أســواق جديــدة، فهــي حتتضــن بــن أحشــائها 8 خطــوط لنقــل الطاقــة ويتوقــع أن يرتفــع عــدد هــذه 

اخلطــوط إىل 15 لتتحكــم تركيــا بصنابــر الطاقــة العامليــة.
ســتحقق تركيــا حلمهــا بفضــل جهــد أبنائهــا وغرهتــم عليهــا ، وســتنتصر إرادة الشــعب الرتكــي يف الوصــول إىل هدفــه رغــم 

وقــوف أمريــكا والغــرب ضدهــا.  

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 



GAZETESI 36 .SAYI - 15/7/2017

21

Türkçe تركي

أجل... األتراك يفسدون أطفالنا

عدنان عبد الرزاق

Evet… Türkler Çocuklarımızı İfsat Ediyor

Adnan Abdurrezzak

Başıma gelen bir olayı, lafı dolaştırmadan ve ne eksilterek ne de arttırarak size anlatacağım. Beş yıl önce 
Suriye’den tehcir edildiğimden bu yana Türkiye’nin İstanbul şehrinde bulunan Fatih semtinde ikamet ettim. 
Kaderin bir cilvesi olarak, oturduğum belediyenin müzik kursunun yakınında bulunuyordu. Sabahtan akşama 
kadar müzisyenler bize, Doğu müziğine yakın, Arap müziğinden etkilenmiş ya da onu etkilemiş türden din-
letiler sunuyorlardı.
Bu kurs, içimdeki eski takıntıları ve nostalji duygularını harekete geçirdi. Bunlardan bazıları, tamı tamına otuz 
yıldır kendime meydan okuduğum ve çalma konusunda planlar yaptığım ud enstrümanına karşı yaşadığım 
hezimetle ilgiliydi. Kendime – biz Doğu toplumlarının hayallerini ve başarısız girişimlerini çoğu zaman 
çocuklarının gerçekleştirmesi gerektiğini düşündüğünden – oğlumu bu kursa göndereceğim, böylece babasını 
mutlu edecek ve daha önemlisi, ud çalacak, benim başarısızlığımı ve hezimetimi telafi edecekti.
Önceden bir teşvikte bulunmaksızın, oğlumla birlikte kursa girdim. O sırada Türkçe’yi iyi konuşamıyor, yal-
nızca ‘Merhaba, hoş geldiniz’ gibi ifadeleri biliyorduk. Şansımıza, kurs müdürü Türklerin çoğunun aksine 
İngilizce konuşabiliyordu. İşaret dilinden başka bir şekilde iletişim kurabileceğimiz için derin bir oh çektik.
Oğlumu kursa kaydettirmek istediğimi ve Suriyeli olduğumu söyledim; bunun mümkün olup olmadığını, kur-
sun Türk olmayanları kabul edip etmediğini sordum.
Gülümsedi ve şöyle dedi: “Hoş geldiniz. Kursumuz nereli olduklarına bakmaksızın tüm çocuklar içindir.” 
Kendisine oğlumun ud enstrümanını çalmayı öğrenmesini istediğimi söyledim. Üzgün bir ses tonuyla, “Yal-
nızca Batılı enstrümanları öğretiyoruz. Maalesef kursumuzda ud hocası bulunmuyor” dedi.
Tam kurstan çıkacakken, aklıma bir fikir geldi. Neden oğlumu kendi hayalimi gerçekleştirmeye zorluyordum? 
Neden Batılı bir enstrüman çalmasına müsaade etmiyordum? Oğluma zorbalık yapıyor ve fikrine baskı uygu-
luyordum. Bunun üzerine oğluma, “Babacığım, Batılı bir enstrüman çalar mısın? Yani keman, çello, kontrabas 
ya da piyano?” diye sordum.
Oğlum, “Evet, keman istiyorum” diye cevap verdi.
Türk müdüre Arapça konuştuklarımızı anlattığımızda memnuniyetle karşıladı ve bizden kimlik ve pasaport 
istedi. İstenen belgeleri verdiğimde Adad için kabul ve kayıt formunu doldurdu.
Yazmayı bitirdiğinde aylık ücreti sordum. Kursun herhangi bir ücreti olmadığını, ayrıca yemek de verdiklerini 
söyledi. “Yani, bedava mı öğretiyorsunuz?” diye sorduğumda, başını sallayarak gülümsedi. Ben de gülümsed-
im. Peki ya yemek ücreti? “O da ücretsiz. Kursta müzik öğrencilerine açık bir mutfak var. Ücretsiz bir biçimde 
günde üç öğün buradan yemek yiyebilirler” dedi.
Birden burasıyla, Esed’in Suriye’sini kıyaslamaya başladım. Ardından bir enstrümanı iyi bir şekilde çal-
abilmek için süreklilik ve saatlerce çalışmak gerektiğini hatırladım. Kurs müdürüne şöyle dedim: “Oğluma 
evde kullanması için bir keman almak istiyorum. Kursta alıştırma yaptığı kemandan başka bir keman. Size 
ücretini ödeyeceğim.”
Sonra beni daha da şaşkına çeviren şu sözleri sarf etti: “Ona kendisine özel bir keman vereceğiz. İstediği şekil-
de istediği yere götürebilir. Zaten kemanını eve götürmesi ve derslerini, alıştırmalarını evde devam ettirmesi 
de mecburi.”
Bu anlattıklarım gerçekten de oldu. Oğlum o zamandan sonra keman öğrenmeye başladı. Hatta onu Beethoven 
korosuna kattılar. Korodaki tek Arap çocuk ve en genç müzisyen oldu. Yeteneğini daha da geliştirdi ve sonunda 
Türk First Lady’si Emine Erdoğan’ın huzurunda, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir solo performans sergiledi. 
Uzun lafın kısası: Bu ücretsiz kurs, oğlumun sanatsal ve sosyal kişiliğinin gelişmesine, Türkçe’de seviye atla-
masına katkı sağladı ve önünde yeni ufuklar, yeni ilişkilerin kapısını açtı. Artık her hafta İstanbul ve dışında 
konser için çağrılan bir müzisyen o.
Sözün sonunda aklıma, Türkiye’nin çocuklarımızı sağladığı hizmetler, eğlence ve özenle nasıl ifsat ettiği geldi. 
Öyle ki Cumhurbaşkanı ve Başbakan, her yıl bir gün bir Türk çocuğa kendi makamlarını bırakıyorlardı.
Peki ben oğluma ve oğlumun arkasında aynı şekilde ücretsiz olarak çello çalmak için kursa başlayan kızıma, 
Suriye’ye döndüğümüzde bu imkanları nasıl sağlayabilirdim? Zira bu tür isteklerde dahi bulunmak, orada 
suçtu. Şu andaki durumdan son derece mutlu olan tekfirciler için değil, aksine halkının su, elektrik ve insani 
hayatın en temel şartlarından bile noksan yaşadığı, sözde kahraman Beşar Esed’in devleti için geçerliydi bu.
Hatırıma büyük Filistinli şair Mahmut Derviş’le ilgili anlatılan bir hikaye geldi.
Hikaye odur ki Derviş, işgal altındaki topraklardan Paris’e gelmiş olan bir dostunu Fransalı aydın ve siyasetçil-
erin uğrak yeri olan bir restorana davet etti.
Derviş, misafirine ne yemek istediğini sorduğu zaman misafiri, müceddere (mercimekli bulgur) istediğini 
söyledi. Misafirinin isteği üzerine şaşıran Derviş, şaka yaptığını sanarak isteğiyle ilgili birkaç söz söyledi.
Fakat misafir isteğinde ısrarcıydı, müceddere olmazda restorandan gideceğim diyordu.
Derviş misafirine bu davranışının sebebini sorduğunda şu cevapla karşılaştı: “Paris’ten döndüğümde buradaki 
yemekleri bir daha nasıl yiyeceğim?”
“Boş mideyi ancak müceddere doldurur.”

دومنا قسم وحلفان، سأروي لكم أمراً حدث معي، ودومنا زايدة أو نقصان.
ســكنت، بدايــة هتجــري مــن ســورية ومنــذ مخــس ســنوات، يف حــي الفاتــح مبدينــة اســطنبول الرتكيــة، وحملاســن الصــدف 
رمبــا، جــاء ســكي جبــوار معهــد موســيقي، يتبــع للبلديــة، يشــجينا العازفــون، مــن الصبــاح للمســاء، مبوســيقى أقــرب 

للشــرقية، ختاهلــا مســروقة عــن العربيــة، أو العكــس.
وحــّرك هــذا املعهــد مبحدثكــم هواجــس وحنينــاً، يعــود بعضهــا هلزميــي أمــام آلــة العــود، عندمــا حتديــت نفســي وصممــت 
علــى العــزف، منــذ ثاثــن ســنة ابلتمــام والكمــال، فقلــت، وألننــا كشــرقين، حنّمــل أوالدان ابلغالــب مجيــع األحــام 
واملشــروعات الــي فشــلنا بتحقيقهــا، ســأزج اببــي هبــذا املعهــد، ليكــون ســر أبيــه وأكثــر، ويعــزف علــى العــود، ويعــّوض 

فشــلي وهزميــي.
دومنــا مقدمــات تشــويقية، دخلــت وابــي املعهــد، وكنــا وقتــذاك ال جنيــد مــن الرتكيــة ســوى »مرهبــا وهــوش غولدنيــز«، 
وحلســن حظنــا أن مديــر املعهــد يتكلــم اإلنكليزيــة، علــى خــاف معظــم األتــراك، فتنفســنا الصعــداء إلجيــاد طريقــة غــر 

اإلشــارة للتفاهــم.
قلت له أريد أن أسجل ابي مبعهدكم، وأان سوري، فهل هذا ممكن أم أن املعهد حمصور ابألتراك؟.

ابتسم وقال: أها وسهًا، املعهد لألطفال بصرف النظر عن انتماءاهتم.
قلــت أريــده أن يتعلــم العــزف علــى آلــة العــود، فأســف علــى الفــور وقــال: اآلالت غربيــة فقــط، ويؤســفي أنــه ال يوجــد 

مــدّرس آللــة العــود.
كــدان أن نغــادر، قبــل أن تلمــع بذهــي فكــرة، وملــاذا ألــزم ابــي حبلمــي، ملــاذا ال أدعــه يتعلَّــم العــزف علــى آلــة غربيــة، كمــا 
أين أمــارس قمــة االســتبداد ومصــادرة الــرأي، فســألته: اباب أتعــزف علــى آلــة غربيــة، يعــي كمــان شــيلو كونــرتابص بيانــو؟.

فقال ابي: أجل أحب الكمان.
املهــم، نقلنــا للمديــر الرتكــي فحــوى نقاشــنا ابلعــريب، فرحــب الرجــل، وطلــب بطاقــة شــخصية »كيملــك« وجــواز ســفر، 

أعطيتــه املطلــوب وبــدأ مبــلء اســتمارة القبــول وتســجيل »آداد« ضمــن طــاب املعهــد.
سألته حينما انتهى، ما هي التكاليف الشهرية، فقال: ال يوجد أي بدل مايل، وأشار إىل أن املعهد سيقدم طعاماً.

قلــت، يعــي تعّلمــون ابجمّلــان؟ هــز رأســه مبتســماً، فتابعــت، ومــاذا عــن مثــن الطعــام، فقــال: أيضــاً ابجملــان، يوجــد مطبــخ 
ابملعهــد ومفتــوح لطــاب املوســيقى، أيكلــون ثــاث وجبــات يوميــاً دومنــا بــدل مــايل.

بــدأت شــياطن املقارنــة جتتاحــي بــن هنــاك، ســورية األســد وهنــا، وخطــر يل أن مــن شــروط إتقــان املوســيقى االســتمرار 
والتدريــب لســاعات طويلــة، فقلــت ملديــر املعهــد: أريــد أن أيخــذ ابــي كمــاان للبيــت، عــدا كمــان املعهــد والتدريــب، 

وأان أدفــع لكــم مثنــه.
فقــال، لتكتمــل دهشــي: حنــن نعطيــه كمــاان خاصــا بــه، وهــو حــر، أيخــذه أينمــا يريــد، كمــا مــن الضــروري أن أيخــذه 

للبيــت ليتابــع الــدروس ويتــدرب علــى العــزف.
وفعــًا، حصــل كل ذلــك وبــدأ ابــي تعلــم املوســيقى مــذ ذاك، بــل وضمــوه لفرقــة »بيتهوفــن« ليكــون الطفــل العــريب 
الوحيــد، بــل واألصغــر ســناً، بــن الطــاب... وليلــَق مــن االهتمــام وتطويــر موهبتــه، مــا دفعــه أخــراً ليعــزف منفــرداً 

»صولــو« أمــام الســيدة الرتكيــة األوىل، أمينــة أردوغــان، خــال حفــل يــوم الشــباب برتكيــا.
قصــارى القــول: ســاهم ذلــك املعهــد اجملــاين برســم مامــح الطفــل، الفنيــة واالجتماعيــة، وســرّع مــن إتقانــه للغــة الرتكيــة، 

وفتــح لــه آفاقــاً وعاقــات، جعلــت منــه عازفــاً ال خيلــو أســبوع مــن دعوتــه لـ«كونســار« ضمــن اســطنبول وخارجهــا.
فخطــر يل، بنهايــة القــول: كيــف تفســد تركيــا أطفالنــا، عــر اخلدمــات والرتفيــه واالعتنــاء هبــم، للحــد الــذي يتخلــى خالــه 

رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء عــن منصبيهمــا، ليــوم كل عــام، لطفــل تركــي.
ومــن أيــن يل أن أعــّوض ابــي، ومــن مث ابنــي الــي حلقــت بــه للمعهــد لتعــزف علــى »الشــيلو«، ووفــق الســيناريو اجملــاين 
نفســه، عندمــا نعــود لســورية، ألن التفكــر هبكــذا مطالــب، معصيــة، ليــس جلهــة التكفريــن الذيــن حيتلــون املشــهد اليــوم، 

بــل ولدولــة يفتقــر أهلوهــا اليــوم للمــاء والكهــرابء وأبســط شــروط العيــش البشــري، بظــل البطــل املمانــع بشــار األســد.
وقفزت إىل الذاكرة قصة تُروى عن الشاعر الفلسطيي الكبر، حممود درويش.

حيكى أن درويش دعا صديقاً له قادماً من األرض احملتلة لباريس، إىل مطعم راق يراتده مثقفو فرنسا وساستها.
وملا سأل درويش ضيفه عّما يريد أن أيكل، أجابه الضيف جمّدرة )برغل بعدس(.

استغرب درويش من طلب الضيف، وكال له بضع كلمات تتناسب وطلبه الذي خاله مزاحاً.
لكن الضيف أصّر، جمدرة أو أغادر املطعم.

وملا سأله درويش عن السبب، قال الضيف: من أين سآكل مثل هذا الطعام بعد أن أغادر ابريس؟.
»جمدرة مقدور عليها خّيا«.

.Suriyeli Gazeteci-Yazar. “Suriya Evvel”in Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi ve Ulaştırma Dergisi Eski Yazı İşleri Müdür ve Genel Yayın Yönetmeniصحايف وكاتب سوري، رئيس حترير »سراي أول« ومدير حترير ورئيس حترير جملة االقتصاد والنقل سابقاً. 
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ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ملخــص املقاومــة التارخييــة الــي ابتــدأت مبعركــة مــاذ كــرد )معركــة دارت بــن اإلمراطوريــة 
البيزنطيــة والســاجقة األتــراك يف عــام 1071 مياديــة( واســتمرت إىل اليــوم، وهــي نقطــة حتــول انتقمنــا فيهــا لقــرن 

كامــل، وهــي شــعار املقاومــة العظيمــة الــي قدمهــا الشــعب الصامــد جتــاه االعتــداءات الدوليــة.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة إعاننــا مــن »حنــن« وهــي ليلــة إعــان تضامننــا وتكاتفنــا،  وهــي ليلــة إعــان وطنيتنــا 
ووقوفنــا مــع الوطــن مهمــا كان، وهــي الليلــة الــي شــرحنا فيهــا معــى األانضــول ومعــى »الوطــن« يف القــرن الواحــد 

والعشــرين، وهــي ليلــة تنفيــذ أكــر انقــاب علــى األوردة »اخلائنــة« املســتمرة منــذ مئــات الســنن.
15 يوليو/متــوز هــي  ليلــة التحــرر مــن العبوديــة منــذ احلــرب العامليــة األوىل إىل اليــوم، وهــي ليلــة أثبتنــا فيهــا أنفســنا بعــد 
قــرن كامــل مــن اجلمــود، وهــي ليلــة أطلقنــا فيهــا مرحلــة جديــدة لازدهــار، أي هــي ليلــة إعــان احلريــة والوطنيــة والديــن 

اإلسامي.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ميــاد عودتنــا لتارخينــا وثقافتنــا ومنطقتنــا وأخوتنــا وحســاابتنا وقضــاايان، وهــي الدليــل أبننــا 

كّرســنا أنفســنا للمســرة العظيمــة.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة أثبتنــا فيهــا للعــامل أننــا لــن نعــود إىل قفــص العبوديــة، وسنســتمر يف مســرتنا حــى لــو قدمنــا 
آالف الشــهداء، هــي ليلــة أعلنــا فيهــا أننــا لــن نلتفــت إىل الــدول املهيمنــة، ولــن نكــون دولــة وصايــة، ولــن نبــايل ابلقــوات 

املســتعمرة بعــد اآلن، وهــي ليلــة أظهــران فيهــا للعــامل أننــا قمنــا بتفعيــل اترخينــا الــذي كان جممــد طيلــة القــرن العشــرين.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة أعلنــا فيهــا ألول مــرة تركيــا اجلديــدة بعــد الدولــة العثمانيــة كمــا قمنــا ســابًقا بعــد احلــروب 
الصليبيــة واالســتياءات املغوليــة واحلــرب العامليــة األوىل، وهــي ليلــة أعلنــا فيهــا إنقــاذ أنفســنا مــن الصعقــة الثالثــة ، وهــي 

الليلــة الــي تعلمنــا فيهــا الصمــود وعــدم االحننــاء وعــدم املبــاالة بكافــة القــوات املهيمنــة.
 ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة جنحنــا بتحويــل »قــرن االحتــال« إىل »قــرن املواجهــة« وهــي مؤشــر أبننــا نســر جتــاه 
»قــرن التحــدي«، وهــي ليلــة إغــاق كافــة دفاتــر القــرن املاضــي، وهــي دليــل علــى أننــا لــن ننحــي أبــًدا يف القــرن التــايل.

هــذا التاريــخ هــو اتريــخ وثّقنــا فيــه قدرتنــا علــى إفشــال وإفســاد كافــة حســاابت التجزئــة الــي خُتطــط ضــدان منــذ احنــال 
الدولــة العثمانيــة إىل اليــوم، وأكــدان فيهــا أبننــا قــادرون علــى إفشــال كافــة حســاابت جتزئــة األانضــول، وهــي الليلــة الــي 
طمــران فيهــا كافــة مشــاريع إغراقنــا ابحلــروب املذهبيــة والطائفيــة، وهــي ليلــة أفشــلنا فيهــا نواايهــم القــذرة الــي اســتهدفت 

القلعــة األخــرة وخــط الدفــاع األخــر.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة دفنــا فيهــا حتــت أنقــاض التاريــخ كل مــن ابع وطنــه وشــعبه وقيمــه واترخيــه وشــرفه ، وهــي 
ليلــة قــاوم فيهــا أبنــاء األانضــول بــروح جيــش تشــنق قلعــة، وهــي ليلــة القضــاء علــى كل  تنظيــم إرهــايب  تنّكــر حتــت اســم 
اجلماعــات اإلســامية واملنظمــات املدنيــة أو حتــت صفــة املفكريــن واملثقفــن، حيــث مت أتهيــل اخلونــة طيلــة عشــرات 

الســنن لينطلقــوا ويبيعــوا وطنهــم يف هــذه الليلــة.
أمــا هــؤالء األبطــال الذيــن واجهــوا النــار بصدورهــم واســتلقوا أمــام الــدابابت، والنســاء اللــوايت مل يرجعــن حــى خطــوة 
واحــدة أمــام الســاح ، والشــعب الــذي ركــض مســرًعا يف الظــام أمــًا أبن ينــال الشــهادة يف ســبيل الوطــن، قــد أعطــوا 
درًســا للعامل أن هذا البلد مع مدنه وقراه وشــوارعه وكل شــر يف أرضه جاهٌز يف أي حلظة ألن يتحول إىل خط دفاع، 

وأولئــك األبطــال هــم رواد املقاومــة املســتمرة منــذ ألــف ســنة.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي حــرب االســتقال األخــرة الــي واجهنــا خاهلــا أمريــكا وأملانيــا واجنلــرتا وعشــرات مــن الــدول 
و قضينــا فيهــا علــى خونــة الوطــن يف الداخــل، هــي ليلــة االنتصــار ، وليلــة غــران فيهــا التاريــخ، وهــي تتمــة املقاومــة الــي 

بذلناهــا يف كــوت األمــارة وغــزة والبلقــان والقوقــاز وســاري قاميــش واملدينــة املنــورة.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي ليلــة انتشــار »املقاومــة القاســية« يف كافــة أرجــاء املنطقــة، وهــي ليلــة القلعــة األخــرة األانضــول 
الــي هــي حضــن لــكل مــن بقــي وحيــًدا وكل مــن طـُـرد مــن بلــده، والــي هــي وطــن لــكل مــن ال وطــن لــه، وهــي أم لــكل 
األيتــام، هــي ليلــة قدمــت فيهــا األانضــول  دروســاً وأســاليب جديــدة يف حــروب االســتقال  ألن األانضــول هــي دليــل 

ومرشــد املنطقــة.
ليلــة 15 يوليو/متــوز هــي الليلــة الــي خّلصنــا فيهــا مقاومــة القــرن يف ليلــة واحــدة، وهــي اللحظــة الــي عــدان فيهــا إىل دور 

»صنــاع التاريــخ«، وهــي حلظــة إفشــالنا لكافــة خرائــط القــوة.
 كل مــن استشــهد وجــرح وأصيــب وتيتــم وابتهــل إىل هللا وانتفــض يف الشــوارع وهتــف ، وكل مــن أنســاه هللا اخلــوف 

وبشــر قلوهبــم يف تلــك الليلــة هــو مقــدس ابلنســبة إىل هــذا الوطــن وهــذه األمــة.
يف تلــك الليلــة أراان هللا أبنــه مــع شــعبنا وبشــران أبنــه ســيكون معنــا يف مســرتنا العظيمــة يف ســبيل النصــر خبطــوات أقــوى 

وأثبت.
»املقاومــة القاســية« مســتمرة، وستســتمر هــذه املقاومــة إىل أن حنــرر وطننــا بــكل معــى الكلمــة وإىل أن نســرتجع كرامــة 

هــذه األمــة، وإىل أن نكتــم علــى أنفــاس كل مــن خــان هــذا الوطــن.
هذا هو قدران وقدر شعبنا..

قــدر  كل مــن مل ينــوح ومل خيــف أو يركــع طيلــة عصــور، وقــد فشــل كل مــن جلــأ إىل اتريــخ غــره، أي هــذا هــو قــدر 
الشــعب الــذي يقــدم الشــهداء يف هــذه األراضــي منــذ عصــور.

ليلة 15 تموز: هي ليلة االنتقام لقرن كامل 
وهي الليلة التي قلبنا التاريخ فيها!

إبراهيم قراغول

15 Temmuz: O gece yüzyılın rövanşını
aldık. O gece biz, aslında tarihi değiştirdik!

İbrahim Karagül

15 Temmuz; bin yıllık siyasi tarihimizin, Malazgirt’ten beri verdiğimiz mücadelenin bir 
özetidir, bir dönüm noktasıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın rövanşıdır. Bir milletin çokuluslu 
saldırılara karşı destansı mücadelesidir, başkaldırısıdır, önlenemez yükselişidir.
15 Temmuz; “biz” olduğumuzun, yürek yüreğe olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, 
Türkiye olduğumuzun, millet olduğumuzun, “vatan” ekseninde durduğumuzun, Anadolu old-
uğumuzun ilanıdır. Bir meydan okumadır, “vatan” kavramının 21. Yüzyıla taşınan anlamıdır. 
Yüzyıllardır devam eden “ihanet” damarına indirilen en ağır darbedir.
15 Temmuz; Birinci Dünya Savaşı ile başlayan ve bugüne kadar gizlenen esaretin sona erme-
sidir, yüz yıl sonra yeniden var olmadır, yeni yükseliş dönemini başlatmadır, özgürleşmedir, 
millileşmedir, yerlileşmedir, İslamlaşmadır.
15 Temmuz; tarihe dönüşümüzün, kültüre dönüşümüzün, coğrafyaya dönüşümüzün, 
kardeşliğimize dönüşümüzün, hesaplarımızadönüşümüzün, iddialarımıza dönüşümüzün mi-
ladıdır. Büyük yürüyüşe adandığımızın göstergesidir.
15 Temmuz; artık geri dönmeyeceğimizin, gerekirse binlerce şehit verip yolumuza devam ede-
ceğimizin, coğrafyanın garnizondevletlerine kulak asmayacağımızın, artık emperyal vasileri 
hiçe sayacağımızın, 20. Yüzyılın dondurulmuş tarihini sona erdirdiğimizin bütün dünyaya 
duyurulmasıdır.
15 Temmuz; Haçlı Savaşları’ndan sonra başlattığımız gibi, Moğolistilasından sonra başlat-
tığımız gibi, Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir tarih başlattığımızın, üçüncü büyük şoktan 
kendimizi kurtardığımızın, omuzlarımız dik yürümeyi yeniden öğrendiğimizin, bize vasilik 
edenleri artık hiçe saydığımızın, Osmanlı’dan sonra ilk kez büyük Türkiye olduğumuzun te-
scilidir.
15 Temmuz; “Kuşatma Yüzyılı”nı “Hesaplaşma Yüzyılı”na çevirdiğimizin, bir sonraki adım-
da “Meydan Okuma Yüzyılı”na geçeceğimizin göstergesidir. Yirminci Yüzyılın defterini 
dürdüğümüzün, ikinci bir yirminci yüzyıla bir daha asla boyun eğmeyeceğimizin kanıtıdır.
15 Temmuz; Osmanlı’dan sonraki ikinci parçalama hatta imha etme planlarını, Anadolu’yu 
lime lime etme hesaplarını, etnik ve mezhep savaşlarına boğma projelerini, bu son kaleyi, 
son savunma hattınıyok etme niyetlerini tersine çevirdiğimizin, başlarına çaldığımızınyazılı 
tarihidir.
15 Temmuz; ülkesini satanlara, milletini satanlara, değerlerini satanlara, tarihini ve onurunu 
satanlara milletimizin, Anadolu evlatlarının bir Çanakkale ruhu ile karşı koyuşudur. Cemaat 
adı altında, terör örgütü adı altında, sivil toplum kuruluşu adı altında, aydın-entelektüel sıfatı 
altında onlarca yıl yetiştirilenlerin, korunanların, bugünler için saklananların, zamanı gelince 
de harekete geçirilenlerin tarihe gömülmesidir.
15 Temmuz; O gece göğüslerini kurşunlara siper eden erkeklerin, tankların önüne yatanların, 
kurşunlar karşısında bir adım bile gerilemeyen kadınların, gecenin karanlığında vatan için şe-
hadete koşanların tarihidir. Bu ülkenin her karış toprağının, köyünün, kasabasının, şehirlerinin 
zamanı gelince nasıl da savunma hatlarına, direniş kalelerine dönüşeceğinin örneğini verenler, 
işte onlar, bin yıldır devam eden direniş geleneğinin öncüleridir.
15 Temmuz; Amarika’sı, Alman’ı, İngiliz’i dahil onlarca devlete karşı, içerideki vatan 
hainlerine karşı verdiğimiz son istiklal savaşıdır. Yaşadığımız son zaferdir. O gece siya-
si tarihi değiştirdiğimiz gecedir. Kut-ul Amare’de, Gazze’de, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, 
Sarıkamış’ta, Medine’de verdiğimiz mücadeleyi devam ettirdiğimiz gecedir.
15 Temmuz; coğrafyanın son kalesi Anadolu’nun, iki yüz yıldır ülkelerinden kovulan herkes-
in sığınağı olan Anadolu’nun, vatansızlara vatan olan Anadolu’nun, yetimleri bağrına basa-
nAnadolu’nun bütün coğrafyaya yol-yordam öğrettiği, yeni istiklal savaşlarının yöntemini 
gösterdiği, “acımasız direniş geleneği”ni bütün iklimlere yaydığı tarihtir.
15 Temmuz; Yüz yılın mücadelesini bir geceye sığdırdığımız, küresel güç haritalarını altüst 
ettiğimiz, tarih yapıcı rolümüze geri döndüğümüz zamandır. O gece şehit olan, gazi olan, sakat 
kalan, yetim kalan, dua eden, öfkesini sokaklara taşıran, cümlelere taşıyan, Allah’ın kalplerine 
müjdeler indirdiği, korkuyu unutturduğu herkes bu ülke için, bu millet için kutsaldır.
O gece Allah milletimizin yanında olduğunu göstermiştir. Zafer yolunda, o büyük yürüyüşe 
daha sağlam, daha güçlü adımlarla devam ederken de yanımızda olacağını müjdelemiştir.
“Acımasız direniş” devam etmektedir. Bu vatan tam anlamıyla özgürleşinceye kadar, coğrafya 
onurunu yeniden elde edinceye kadar, ihanet edenlerin sesi-soluğu kesilinceye kadar mü-
cadele devam edecektir.
Bu, bizim için, milletimiz için bir kaderdir..
Çağlar boyu asla ağlamayan, korku ile diz çökmeyen, başkalarının tarihine sığınmayan, 
yüzyıllardır bu topraklarda şehit verenler için bir kaderdir.
Ve biz bu kader çizgisi üzerinde yürümeye devam edeceğiz.
Yumruklarınızı sıkılı tutun!
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Türkçe تركي

أكر مأساة لدى اإلنسان هي الوحدة والعزلة، واملأساة األكر من ذلك هي عدم وعيه بتلك العزلة.
وقــد حولــت احلداثــة اإلنســان إىل فــرد، وقطعــت عاقتــه ابجملتمــع والعائلــة، وتركتــه وحيــداً، وقــد انتقــدان حالــة 

الفرديــة تلــك طيلــة ســنوات، وحنــن اآلن نواجــه وضعــاً أســوأ مــن تلــك احلالــة.
لقــد دخلــت البشــرية مرحلــة العزلــة اإللكرتونيــة، ومــن هنــا يبــدأ الوضــع املأســاوي، فمــن خــال ذلــك ينتقــل 
اإلنســان مــن حالــة الفــرد إىل حالــة اآلخــر، فيدخــل يف عزلــة وال يشــعر بذلــك الوضــع، فقــد أعطــوه حيــاة 
افرتاضيــة بعيــدة عــن الواقــع، تتمثــل يف جمــرد أرقــام وصــور إلكرتونيــة، ويعتقــد اإلنســان أن لديــه اآلالف بــل 
عشــرات اآلالف مــن األصدقــاء واملتابعــن واملتعايشــن معــه، ولكنهــم يف احلقيقــة عبــارة عــن خيــاالت غريبــة 
بعيــدة عــن الواقــع منتزعــة مــن أصوهلــا. لقــد عّلمــوا النــاس لغــة أخــرى، لغــًة تتألــف مــن األشــكال والرســوم 
واألدوات واخلطــوط، وهــا هــم يعــرون هبــا عــن أنفســهم، فرتاهــم يضحكــون ويغضبــون ويفرحــون بشــكل 
خمتلــف، وكل انفعاالهتــم خمتلفــة، وكذلــك فهمهــم وســلوكهم وردود أفعاهلــم. لقــد قدمــوا للشــباب إمكانيــة 
التجــول يف كافــة أحنــاء العــامل والتواجــد يف كل زاويــة منــه مــن دون اخلــروج مــن الغرفــة، فيجعلــون املــرء يتجــول 
يف خمتلــف األزقــة، ويصعــد إىل أعلــى قمــم اجلبــال، وجيــوب خمتلــف البحــار، فتحولــت احلقيقــة االفرتاضيــة إىل 
حقيقــة إنســانية أصليــة. فقــد تغــرت احلقيقــة إىل درجــة أنــك عندمــا تســتيقظ يف الصبــاح وختــرج إىل الشــارع، 
تتخيــل أن مــا تــراه حولــك هــو العــامل االفرتاضــي، واألمــر ال خيتلــف عــن املراوحــة بــن احللــم واليقظــة، فعندمــا 

يســتيقظ املــرء يظــن أنــه يــرى رؤاي.
بــدأ الشــباب يتحدثــون عــن حــاالت املــوت عــن طريــق الغرافيــك وأبعــاد 720p والبيكســل، فتحــول مــوت 
اإلنســان إىل بياانت رقمية ال تامس مســتوى األحاســيس، وهبذا الشــكل مت ســجن الضمائر وراء الشاشــات 

ذات اجلــودة العاليــة.
- كائن أقوى من آهلة اإلغريق

لقد منحت الثورة الرقمية اإلنســان  القدرة على الوصول إىل كل شــيء، وتغير كل شــيء، وقول كل شــيء، 
ومل حيــس اإلنســان طيلــة اترخيــه هبــذا القــدر مــن القــدرة واجلــرأة.

لقــد حتــول امللــوك والســاطن والرؤســاء إىل حســاابت رقميــة جمــردة، ومل يكــن النــاس قبــل اليــوم قادريــن علــى 
الوصــول بســهولة إليهــم واحلديــث معهــم وحــى ســبهم.

وقــد عّلمــت الثــورُة الرقميــة اإلنســاَن أنــه ميكــن أن يتحــول إىل »آهلــة« لــو بــذل مزيــداً مــن اجلهــود، وأعطــت 
لإلنســان معلومــات عــن »إيقــاف التشــغيل« تتيــح لــه القضــاء علــى أقــوى الــدول واألنظمــة يف العــامل.

تعلــم اإلنســان أن يكــون قــوايً حــى يتحــدى العــامل جبهــاز صغــر يف كفــه، وأن يتخّفــى حــى يســتحيل الوصــول 
إليــه، وأن يكــون مشــهوراً مبقتنياتــه املدهشــة، ومل نشــهد صفــات القــوة هــذه حــى لــدى آهلــة اإلغريــق، إنــه 
يستخدم القناع الذي يريد ليكون جنم فن الروك اترًة ، وملكاً اترًة أخرى وعاملاً خارق الذكاء حيناً وقرصاانً 
يف حــن آخــر، وحــى اآلهلــة مل تعــِط للنــاس مثــل تلــك القــوة. ذلــك ألن »اإلنســان الرقمــي« قــد امتلــك 

مقومــات القــوة حــى حُيــّل نفســه حمــل »اآلهلــة«.
يســتطيع أن يلد نفســه ويقتل نفســه يف كل يوم ويف كل ســاعة، ويســتطيع أن يعيش كل يوم يف بلد خمتلف، 
ويتقمــص صــورة إنســان خمتلــف، إنــه يســتغرب مــن أولئــك الذيــن يدعــون أهنــم يعانــون مــن الوحــدة، إذ أن لديــه 
مئــات اآلالف بــل املايــن مــن املتابعــن، فمعهــم يتحــدث وميــزح ويســتمتع، ويســتطيع أن يقنعهــم ابحلــب 
والبــكاء وأبن يهاجــم بعضهــم البعــض، وحــى أبن يقتــل أحدهــم اآلخــر، فأيــن هــي الوحــدة يف هــذه احلالــة؟.

- مأساة اإلنسان الكربى
لتلــك األســباب يعيــش اإلنســان مأســاته الكــرى، فهــو ال يعــي أبنــه وحيــد، بــل مل يعــد يشــعر ابلوحــدة أصــًا، 
ويولــد مــن اإلنســان يف عــامل مت تطهــره مــن اإلنســانية، لقــد حتــول مــا يســمى بـــ »احليــاة احلقيقيــة« إىل وجهــة 
نظــر نســبية لــدى اإلنســان الرقمــي، واحليــاة احلقيقيــة هنــا متواصلــة يف العــامل الرقمــي، وقــد أخــره امللــوك اآلهلــة 
عّمــا عجــزوا عــن حتقيقــه، وعــن ذلــك حدثــه كافــة الكيميائيــن الذيــن يبحثــون عــن إكســر احليــاة، ولذلــك فهــو 
ال يقبــل جتــارب اإلنســان عــر التاريــخ وحــدوده وقواعــده وقيمــه األخاقيــة. لقــد تغــرت لديــه مفاهيــم الدولــة 
والوطــن واملواطنــة، فحســب مــاذا ســتضعون تعريفــات لــكل تلــك املفاهيــم؟ هــل ســتعرفوهنا حســب رقــم آي 
پــی؟ أم حســب نقطــة االرتبــاط ابلشــبكة؟ ومــن ذا الــذي يســتطيع حتديــد احلــدود الــي يصــل إليهــا األنرتنــت؟.

- هنا جيري بناء مستعمرة مل يستطع أحد بناءها يف الفضاء الكوين
لقــد اكتشــف اإلنســان عاملــاً ميكنــه بنــاؤه بشــكل افرتاضــي، فبــى هنــاك مســتعمرات عجــز عــن بنائهــا يف 
الفضــاء الكــوين، حــى وإن مــات اإلنســان الرقمــي فيزايئيــاً فــإن هويتــه االفرتاضيــة ميكنهــا أن تعيــش، وكذلــك 
امســه وحســابه الشــخصي، وميكنــه اإلنتــاج والتأثــر. لكــن ينقصــه أمــر واحــد، وهــو أنــه ال يســتطيع اللمــس، 
وعليــه فإنــه ال حيــس، لكــن تلــك مشــكلة عابــرة، فالــذكاء االصطناعــي ســيحل هــذا األمــر قريبــاً. ســيصنعون 
)صــورة رمزيــة( لنســخة بشــرية ميكنهــا اللمــس، وعندهــا سينســى اإلنســان الرقمــي مشــكلة الوحــدة متامــاً، 
وبعدهــا ســيحذفون هــذا املفهــوم مــن املعاجــم الرقميــة، ولــن يعــي اإلنســان أبنــه وحيــد إال عندمــا ميــوت. فهــل 

عرفتــم مــاذا جيــب علينــا أن حنــارب؟ ولذلــك فعلينــا أن نســتفيق مــن غفلتنــا الرقميــة.

السقوط من الفردية إلى العزلة اإللكترونية

كمال اوزتورك

Bireysellikten, Dijital Yalnizliğa Düşüş

Kamel Öztürk

İnsanın en büyük dramı, yalnızlıktır. Daha büyük dramı, yalnız olduğunu fark etme-
mesidir. Modernizm insanı bireyselleştirdi. Toplumdan, aileden kopardı. Tek başına 
bıraktı. Yıllarca bireyselliği eleştirdik. Şimdi daha vahim bir durumla karşı karşıyayız.
İnsanlık, dijital yalnızlık dönemine girdi. Vahim olan konu burada başlıyor. İnsan birey-
sellikten öteye geçerek yalnızlaştı ve bu durumu fark etmiyor. Zira ona gerçek olmayan, 
sadece dijital rakam ve görsellikten ibaret sanal bir hayat verdiler.
Binlerce, on binlerce kişinin onun arkadaşı olduğunu, onu takip ettiğini ve onunla bir-
likte yaşadığını zannediyor insan. Oysa hepsi gerçek ötesi, hepsi başkalaşmış ve aslın-
dan koparılmış sanrılardan ibaret.
İnsana başka bir dil öğrettiler. Şekillerden, resimlerden, objelerden ve çizgilerden 
oluşan bir dil. Onunla ifade ediyor kendini artık. Başka türlü gülüyor. Başka türlü 
kızıyor. Başka türlü seviniyor. Bu hayatın refleksi, tepkisi, algısı ve davranışı başka 
türlü. Bir odadan çıkmadan ona dünyanın her yanını gezme, görme ve orada bulun-
ma imkanı sundular. Sokaklarında dolaştırdılar, dağlarının zirvesine çıkardılar, deni-
zlerinde gezdirdiler. Sanal gerçeklik, insanın asıl gerçekliğine dönüştü.
Sabah uyandığında ve sokağa çıktığında, asıl bunun sanal olduğunu düşünecek kadar 
yer değiştirdi gerçeklik. Rüya ile gerçeğin yer değiştirmesi gibi. Uyandığında rüya 
gördüğünü zannetti insan. Ölümleri piksellerle, grafiklerle ve 720p boyutlarında ifade 
etmeye başladılar. Duygulara dokunmadan, sayısal bir veriye dönüştü insanın ölümü. 
Vicdan bu nedenle hapsedildi HD ekranların arkasında.
- YUNAN TANRILARINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR VARLIK
Dijital devrim, insana her şeye ulaşabilme, her şeyi öğrenme ve her şeyi söyleme kudre-
ti verdi. Tarih boyunca, bir kişi kendini hiç bu kadar muktedir ve hiç bu kadar cür-
etkar hissetmedi. Kralların, sultanların, başkanların sadece bir sayısal hesap olduğu, 
ona ulaşabilme, onunla konuşabilme, hatta ona hakaret edebilme özgürlüğünü, hiçbir 
dönemde bu kadar kolay elde edememişti insanoğlu. Dijital devrim, biraz çabalarsa ona 
‘tanrı’ olabileceğini bile öğretti. Dünyanın en kudretli devletlerini, sistemlerini öldüre-
bilecek (shut down) bilgileri cömertçe verdiler.
Eline sığdırdığı bir cihazla, dünyaya meydan okuyacak kadar güçlü, ulaşılamayacak 
kadar görünmez ve hayran kitleri edinecek kadar şöhretli olabileceğini öğrendi insan. 
Bu güç Yunan tanrılarında bile görülmemişti. İstediği maskeyi kullanıp bir gün rock 
yıldızı, bir gün kral, bir gün üstün zekalı bir bilim adamı, bir gün isterse korsan ola-
bilirdi. Tanrı bile kullarına böylesine güç vermemişti. O yüzden, kendini ‘tanrı’ yerine 
koyması için güçlü gerekçeleri vardı ‘dijital insanın’. Her gün, her saat kendini yeniden 
doğurabilir, öldürebilir, her gün bir başka ülkede yaşayabilir ve bir başka insan suretine 
girebilirdi.
Yalnız olduğunu iddia edenlere şaşıyordu. Yüzbinlerce, milyonlarca takipçisi vardı. 
İşte onlarla konuşuyor, gülüyor ve eğleniyordu. Onları birilerine saldırmaya, öldürm-
eye, sevmeye ve ağlamaya ikan edebiliyordu. Bunun neresi yalnızlıktı?
- İNSANIN EN BÜYÜK DRAMI
İnsan işte bu yüzden en büyük dramını yaşıyor. Yalnız olduğunu düşünmüyor ve hisset-
miyor artık. İnsandan arındırılmış bir insanlık alemi doğuyor.
‘Gerçek hayat’ denen şey, görece bir bakış açısıydı dijital insana göre. Gerçek hayat 
burada, dijital dünyada devam ediyordu. Ölümsüzlüğü arayan tüm simyacıların, tanrı 
kralların elde edemediğini bahşetmişlerdi ona. İnsan tarihinin tecrübelerini, kurallarını, 
ahlaki değerlerini ve sınırlarını kabul etmiyordu bu yüzden.
Devlet kavramı, ülke kavramı, vatandaşlık kavramı değişiyor artık. Neye göre tanım-
layacaksınız tüm bunları? IP adreslerine göre mi? Ağa bağlanma noktasına göre mi? 
İnternetin ulaştığı yerin sınırını kim çizebilir ki?
- UZAYDA KURULMAYAN KOLONİ BURADA KURULUYOR
İnsan, uzayda kurmayı başaramadığı kolonilerini, sanal olarak kurduğu bir dünya 
keşfetti. Fiziken ölse de, onun sanal kimliği, adı, hesabı yaşayabiliyor. Üretiyor ve etki 
edebiliyor. Tek bir kusuru var: Dokunamıyor. Hissetmiyor bu yüzden.
Bu geçici bir sorun. Yakında onu da çözecek yapay zekalar. Dokunacağı bir insan 
kopyası (avatar) yapacaklar. O zaman yalnızlığı tam olarak unutacak. Sonra da bu ka-
vram, dijital sözlüklerden çıkartılacak. İnsan ancak öldüğünde anlayacak aslında yalnız 
olduğunu. Neyle mücadele etmemiz gerektiğini anladınız mı? Bu yüzden uyanmalıyız.



أيقونة تركية واجهت االنقالب
جنــدي مــن القــوات اخلاصــة الركيــة، لعــب دوراً مهمــا يف 
إفشــال احملاولــة االنقالبيــة يف 15 يوليو/متــوز 2016، 
برفضــه االنصيــاع ألوامــر وحــدة عســكرية مــن االنقالبيــني 
اخلاصــة  القــوات  مقــر  علــى  للســيطرة  تســعى  كانــت 
ابلعاصمــة الركيــة أنقــرة، حيــث رفــض التعــاون وأخــرج 
أن  قبــل  قتيــاًل،  الوحــدة  هــذه  قائــد  وأردى  مسدســه 

يستشــهد.
مــن  الرابــع  ولــد عمــر حســن حســني خالــص دمــر يف 
مــارس/آذار 1974 يف قريــة شــكر كويــو القريبــة مــن 
بلــدة بُــر يف حمافظــة انيــدة يف مرتفعــات وســط األانضــول 
اجلنــويب بركيــا، لعائلــة مســلمة ســنية مكونــة مــن تســعة 

أفــراد، كان أحــد أبنائهــا الســبعة.
ترعــرع يف قريتــه، ودرس يف مدارســها، وتــزوج مــن خدجيــة 
نــور  أليــف  مهــا  بطفلــني،  منهــا  ورزق  دمــر،  خالــص 

أرطغــرل. ودوغــان 
جنــدي،  برتبــة  عــام 1996،  الركيــة  ابلقــوات  التحــق 

الركيــة. القــوات اخلاصــة  ومحــل رتبــة رقيــب أول يف 
ترجــع قصــة دمــر إىل ليلــة احملاولــة االنقالبيــة ضــد الرئيــس 
الركــي رجــب طيــب أردوغــان، فحينمــا وصلــت وحــدة 
مــن قــوات االنقالبيــني يقودهــا العميــد مسيــح الــرزي إىل 
مقــر القــوات اخلاصــة يف منطقــة غولباشــي أبنقــرة، طلبــت 
مــن اجملنــد تســليم املقــر هلــا بصفتــه ســكرتر قائــد القــوات 

اخلاصــة.
كان خالــص دمــر خــدم مــع العميــد الــرزي يف صفــوف 
مــن  مينعــه  مل  ذلــك  لكــن  أبفغانســتان،  الركيــة  القــوات 
أي  يتلــق  مل  أبنــه  وأخــربه  املقــر،  بتســليم  طلبــه  رفــض 
أبن  الــرزي  عليــه  فــرد  قيادتــه،  مــن  بذلــك  تعليمــات 
االنقالبيــني ســيطروا علــى تركيــا، وأن عليــه أن يســتجيب 
للطلــب، فبــادر خالــص دمــر إىل االتصــال بقائــده الــذي 

طلــب منــه عــدم تســليم املقــر، وكلفــه ابلدفــاع عنــه.
عنــد تلقيــه األمــر ابلدفــاع عــن املقــر، صــوب خالــص دمــر 
ســالحه إىل رأس العميــد قائــد الوحــدة االنقالبيــة وعاجلــه 
برصاصــة أردتــه قتيــال علــى الفــور، لكــن اجلنــود املرافقــني 

للعميــد أطلقــوا النــار عليــه، ممــا أدى إىل مقتلــه أيضــاً.
مــن  الكثــر  دمــر  خالــص  الركــي  للجنــدي  يُنســب 
الفضــل يف إحبــاط عمليــة االنقــالب؛ فلــو أنــه انصــاع 
لطلــب االنقالبيــني وســلمهم مقــر قواتــه الــذي كان مــن 
أول املقــرات الــي خططــوا لالســتيالء عليهــا الســتخدموه 
يف عمليــات القنــص واالغتيــال، وأعاقــوا حتــرك القــوات 
اخلاصــة الــي لعبــت دوراً كبــراً يف مواجهــة االنقــالب.

مرفوعــة  صــوره  وكانــت  وطنيــًا،  رمــزاً  دمــر  وأضحــى 
خــالل أايم فعاليــات »صــون الدميقراطيــة« الــي عاشــتها 
تركيــا منــذ احملاولــة االنقــالب الفاشــلة يف 15 يوليو/متــوز 

.2016
تــردد  دمــر  خالــص  عمــر  »الشــهيد«  اســم  أن  كمــا 
مــن  أيقونــة  السياســيني األتــراك، وحتــول إىل  يف خطــب 

احلديثــة. الركيــة  اجلمهوريــة  أيقــوانت 

Türkçe تركي

Vatan-Yurt algısı, üzerinde yaşadığımız kara parçası tanımlamasından çok 
daha ötede bir içeriğe sahiptir. Bu içerik bizzat hayatın tüm bileşenlerinin 
oluşturduğu derinlikte bir içeriktir. Bir toprağı bir kara parçasını yurt edin-
mek, vatan bellemek, bastığın toprakla kurduğun duygusal bağın ilk eşiğidir. 
Toprakla kurduğumuz bu duygusal bağı, aslında ondan gelmiş olmamızdan 
kaynaklı varoluşsal bir zemine de dayandırabiliriz, ancak bunun fevkinde 
bu topraklarda gecen ömürler ve yaşanmışlıklar bizi Yurdumuza-Vatanımıza 
bağlar.
Bizden önce nesebimizin attığı adımların izi var bu topraklarda, binlerce 
yıldır alınlarımızdan düşen terle ve nasırlı ellerimizle yoğrulmuştur bu to-
praklar ki bereketi bundan gelir. Beylikler kurup beylikler yıkmışızdır, dev-
letler kurup devletler yıkmışızdır, insanlık için medeniyet inşa etmişizdir ki 
asaleti ondandır bu toprakların. İnsanlığın yüz akı Şehirler kurmuşuzdur bu 
topraklarda; bir yanımız Bağdat bir yanımız Diyarbakır’dır, bir yanımız Ha-
lep bir yanımız Şam’dır, bir yanımız Endülüs’tür Kurtuba’dır, bir yanımız 
Kahire, acıyan yanımızdır Yemen kanayan yaramızdır Tiflis,  göğsümüz 
Anadolu’dur ve kalbimiz İstanbul… irfanı buradan gelir bu toprakların. 
Analar vardır bu topraklarda oğullar, kızlar yetiştirirler ve gerektiğinde “git 
oğul haydi git ya Gazi ol ya Şehit” derler ve vatana feda ederler göz nurlarını 
ki hüznü buradan gelir bu toprakların. Her karışı şehit kanı ile sulanmıştır 
bu toprakların; İ’lây-ı Kelimetullah ve nizamı alem için din, iman ve namus 
uğruna can alınmış can verilmiştir, kan dökülmüştür dökülen kanlar düşmana 
kabus dosta umut, bayrağa renk olmuştur ki İzzeti ve cesareti buradan gelir 
bu toprakların.
Bu toprakları yurt etmenin tarihten bu güne bedelleri olmuştur bizim için. 
Malazgirt’te, feth-i İstanbu’da, Kut’ül Ammare’de Çanakkale’de, Urfa, 
Maraş ve Antep’te bedel ödenmiştir. Genç nesillerimiz vatan dediğimiz 
toprağımıza karışmış ve bu günlere ulaşılmıştır. Bu şanlı tarhimize ve yurt 
edindiğimiz topraklarla kurduğumuz varoluşsal ilişkiye gölge düşürmek ist-
eyen güruhlar her dönemde olmuştur. Millet ile Devlet Vatan zemininde ne 
zaman bir araya geldi ise oluşan güç bizlere umut olurken düşmana korku 
salmıştır. Bu güç her defasında sekteye uğratılmak için müdahalelere maruz 
kalmıştır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son temsilcisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yeniden dünya ölçeğindeki yerimizi almaya çalıştığımız 
bu süreç iç ve dış kaynaklı gayrı resmi müdahale ve hatta darbelerle sek-
teye uğratılmak istenmiştir. Kısa yakın tarihimizde şahit olduğumuz her 
darbe bizi güçlendirerek yeni bir döneme taşımıştır. Rahmetli Adnan Men-
deres durdurulunca yola Turgut Özal koyulmuştur. Özal’a yapılan darbeden 
sonra Merhum Necmettin Erbakan yola revan olmuştur, Erbakan Yorulunca 
Bayrağı Recep Tayyip Erdoğan omuzlamıştır ve bu yürüyüş cana can, dişe 
diş, kana kan devam etmektedir.
15 Temmuz Akşamı yeni bir darbe ile yürüyüşümüz tekrar durdurulmak is-
tendi. Ancak Milletimiz; İrfanı, cesareti, azmi ve feraseti ile bu kalkışma-
ya dur diyerek tarihi bir sorumluluğu gözünü kırpmadan yerine getirdi. Bir 
gecede verilen 249 şehidin kanı yeniden yurt bildiğimiz topraklara karıştı 
ve bir milletin yeniden doğuşuna hep beraber şahitlik ettik. Yaşanan bu 
son darbe girişimi milletimizi yek bir vücut olarak yeniden tarihi kodları-
na döndürerek kendine gelmesine vesile oldu. Son bir yıldan beri devam 
eden varlık yokluk mücadelemiz sureti haktan görünüp kılcal damarlarımı-
za kadar yayılmış olan bu hastalıklı fetö terör örgütü yapılanmasının kökü 
kurutulana kadar devam edecektir. Bu yapılanma sadece kendi sınırlarımız 
içerisinde oluşmuş bir çıban değildir. Bir ucu bizim topraklarımızda ve diğer 
ucu emperyalist dünya sisteminin kurgulayıcılarının elinde bulunan maşa bir 
örgüttür ve tarihin seyri içerisinde defalarca bertaraf ettiğimiz belalardan sa-
dece birisidir. Yakın zamanda millet olarak bu belanın da üstesinden gelerek 
yürüyüşümüze devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

إن مفهــوم الوطــن واملوطــن حيمــل حمتــوى أكــر بكثــر مــن جمــرد تعريــٍف لقطعــة 
يشــكل كافــة  عميــق  حمتــوى  هــو  ابلــذات  احملتــوى  ذلــك  فوقهــا،  نعيــش  أرض 
عناصــر احليــاة، وإن اختــاذ قطعــة أرض مــا موطنــاً واختيارهــا وطنــاً، هــو اخلطــوة 
األوىل يف العاقــة العاطفيــة الــي تبنيهــا مــع الــرتاب الــذي تــدوس عليــه، وميكننــا 
تفســر تلــك العاقــة العاطفيــة الــي تربطنــا ابألرض علــى أســاس وجــودي، إذ أنــه 
شــعور صــادر مــن كوننــا خملوقــن مــن ذلــك الــرتاب ذاتــه. وعــاوة علــى ذلــك فــإن 
مــا يربطنــا أبوطاننــا ومواطننــا هــو تلــك األعمــار والتجــارب الــي نعيشــها علــى 
هذه األرض، مث إن تلك األرض حتمل آاثر خطوات أجدادان الذين عاشــوا من 
قبلنــا، وقــد عجنتهــا أايديهــم املتورمــة بعرقهــم منــذ آالف الســنن، ولذلــك فهــي 
تفيــض ابلركــة، لقــد بنينــا هنــا إمــارات ودواًل وأســقطنا إمــارات ودواًل، وأنشــأان 
حضــارة مــن أجــل البشــرية، ومــن هنــاك أتيت أصالــة هــذا الوطــن، وأسســنا علــى 
هــذه األرض مــدانً تفتخــر هبــا البشــرية، فهنــا بغــداد وهنــاك داير بكــر، وهنــا حلــب 
وهنــاك دمشــق، وهنــا األندلــس وهنــاك قرطبــة، وهنــا القاهــرة، وهنــاك اليمــن حيــث 
حنــس ابألمل وهنــا تبليســي حيــث ننــزف دمــاً، وصــدران هــو األانضــول، وقلبنــا هــو 
إســطنبول، ونســتقي العرفــان مــن هنــاك مــن تلــك األرض، ففــي تلــك األرض 
عاشــت أمهــات وربــن أبنــاء وبنــات، وإذا اســتوجب األمــر تقــول األم البنهــا: 
»اذهــب اي ولــدي لتكــن شــهيداً أو تعــود جرحيــاً يف ســبيل هــذا الوطــن«، وبذلــك 
يفديــن الوطــن بقــرًّة عيوهنــن، وذلــك هــو مصــدر أحــزان هــذا الوطــن، فــوق هــذا 
الرتاب الذي روت دماء الشهداء كل شر منه، أُزهقت األرواح يف سبيل الدين 
واإلميــان والشــرف، ومــن أجــل إعــاء كلمــة هللا، واحملافظــة علــى النظــام يف العــامل، 
فــوق هــذا الــرتاب ســالت الدمــاء فتحولــت إىل كابــوس لألعــداء وأمــل لألصدقــاء، 

واصطبــغ العلــم بلــون تلــك الدمــاء، ومــن هنــا يســتقي الوطــن عزتــه وشــجاعته.
لقــد دفعنــا مثــن اختــاذ هــذه األرض وطنــاً مــرات ومــرات منــذ القــدمي، ففــي معركــة 
مــاذ كــرد وأثنــاء فتــح إســطنبول، ويف كــوت العمــارة وچنــاق  قلعــة وأورفــا ومرعــش 
وعنتــاب دفعنــا الثمــن، وقــد اختلطــت أجيالنــا الشــابة، بتلــك األرض الــي نســميها 
وطنــاً، حــى وصلنــا إىل أايمنــا هــذه، وقــد ظهــرت يف كل فــرتة جمموعــات تســعى 
إللقــاء الظــل علــى العاقــة الوجوديــة بــن اترخينــا اجمليــد واألرض الــي اختذانهــا لنــا 
وطنــاً، وإن القــوة الــي تتشــكل كلمــا اجتمــع الشــعب والدولــة علــى أرضيــة الوطــن، 
تبعــث فينــا األمــل، وتبــث الرعــب بــن األعــداء. وقــد تعرضــت تلــك القــوة كل 
مــرة إىل هجمــات مــن أجــل إمخادهــا، وإن اجلمهوريــة الرتكيــة متثــل احللقــة األخــرة 
مــن تقاليــد الدولــة الــي تراكمــت لدينــا منــذ آالف الســنن، وهــا حنــن حنــاول مــن 
خاهلــا أن نتخــذ لنــا موقعــاً داخــل املوازيــن الدوليــة مــن جديــد، ولكنهــم حياولــون 
الرمسيــة ذات  الرمسيــة وغــر  التدخــات  تلــك عــن طريــق  تلــك جهــودان  عرقلــة 
املصــادر الداخليــة واخلارجيــة، وحــى عــن طريــق االنقــاابت العســكرية، لكــن كل 
انقــاب شــهدانه يف اترخينــا املعاصــر مل تــزدان إال قــوة تنقلنــا إىل مرحلــة جديــدة، 
فعندمــا متــت عرقلــة املرحــوم عــدانن منــدرس، واصــل طورغــوت أوزال طريقــه، 
وبعــد االنقــاب علــى أوزال، واصــل املرحــوم جنــم الديــن أربــكان الطريــق، وعندمــا 
تعــب أربــكان، محــل رجــب طيــب أردوغــان املســؤولية علــى عاتقــه، وواصــل تلــك 

املســرة، بروحــه ودمــه، متمســكاً ابألمانــة أبســنانه وأضراســه.
طريــق  عــن  جديــد  مــن  مســرتنا  عرقلــة  متــوز  مــن  الـــ15  ليلــة  يف  أرادوا  لقــد 
االنقــاب، لكــن شــعبنا حبكمتــه وشــجاعته وعزميتــه وفراســته وقــف يف وجــه تلــك 
مــن دون خــوف وال وجــل، فتخضــب  التارخييــة  اهلجمــة، ليضطلــع مبســؤوليته 
ليلــة واحــدة،  ســقطوا يف  تــراب هــذا الوطــن مــن جديــد بدمــاء 249 شــهيداً 
ســامهت  وقــد  األمــة،  هلــذه  ميــاد جديــد  علــى  معــاً  شــاهدين حينهــا  لنكــون 
احملاولــة االنقابيــة األخــرة يف عــودة الشــعب إىل ذاتــه ليصبــح كاجلســد الواحــد 
مــن جديــد. وســتتواصل معركــة الوجــود والعــدم الــي خنوضهــا منــذ عــام إىل أن يتــم 
جتفيــف جــذور تنظيــم فتــح هللا گولــن اإلرهــايب، الــذي تغلغــل يف جســد الدولــة 
وانتشــر. هــذا التنظيــم مل يتشــكل بنفســه كالدمــل داخــل حــدود بلــدان فقــط، ذلــك 
ألن أحــد أطــراف هــذا التنظيــم منــدس داخــل أرضنــا، ولكــن طرفــه اآلخــر كالبيــدق 
بــن يــدي مدبــري شــؤون النظــام العاملــي اإلمــراييل، وهــو واحــد مــن املصائــب 
الــي نعمــل علــى تافيهــا أثنــاء ســرورة التاريــخ مــرات ومــرات، وال شــك يف أننــا 
حنــن الشــعب ســننتصر يف الفــرتة القريبــة علــى تلــك املصيبــة، لنواصــل مســرتنا 

حنــو املســتقبل.

Mehmet Ali EMİNOĞLUمحمد علي أمين أوغلو الشهيد عمر خالص دمير

Temmuz ve Vatan 15الوطن و15 تموزلكي ال ننسى شهداءنا 


