
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının 
ardından yaptığı konuşma sırasında, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin güven içerisinde ülkel-
erine dönebilmesi için Suriye topraklarını özgürleştirmeye devam edeceğini söyledi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يف خطــاب النــر بعــد فــوزه باالنتخابــات الرئاســية: 
إن تركيــا ســتواصل حتريــر األرايض الســورية حتــى يتســنى لالجئــن العــودة لســوريا بأمــان.

في هذا العدد...

06 بشير البكرتركيا الجديدة
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TÜRKİYE BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖZEL SAYISI

Katılımcı oranı %87نسبة المشاركة ٪87
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الديمقراطية التركية

Türk demokrasisi gelecek nesiller için bir 
kılavuz olacak, milletlerin ibret alması için 
uzun süre üzerinde çalışılacaktır. Bir halk 
ve milletin demokrasiyi nasıl en iyi suretleri-
yle uyguladığı ve yöneticilerini nasıl özgür 
ve şeffaf biçimde seçtiğiyle ilgili bir ibret 
olacaktır bu. İşte bu halk, diğer milletlerin 
arasında başları yüksekte yaşayacak ve ileri 
doğru atılarak zirvelere tırmanacaktır.
Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği seçimleri birçok sürprizi bera-
berinde getirdi ve yine bütünüyle Türk 
halkının ve Türkiye’nin yararına olan Türk 
demokrasi modeli hakkında çok sayıda ders 
verdi.
Bu sürprizlerin en başta geleni, halihazırda-
ki cumhurbaşkanı ve yeni anayasal sisteme 
göre cumhurbaşkanı adayı olan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın seçimin birinci turundan 
itibaren göstermiş olduğu kararlılıktı. Ni-
tekim beklentiler, son aylardaki ekonomik 
zorluklar da göz önüne alındığında, çoğun-
lukla Erdoğan’ın ikinci turda rakiplerine 
karşı yarışacağı yönünde idi.
Türk seçmeni modern Türkiye tarihinde ilk 
kez olmak üzere cumhurbaşkanı ve millet-
vekillerini aynı anda seçmek için sandığa 
gitti. Bu tarihi sürece gösterilen %88 oranın-
daki katılım ise, Türk halkının seçimlere at-
fetmiş olduğu büyük önemi gözler önüne 
sermekteydi. Batı demokrasilerinin onlarca 
yıldır hasret kaldığı bu yüksek oran, seçim-
ler sonucunda siyasal rejim ve yasama-
yürütme-yargı kuvvetleri üzerine yapılacak 
düzenlemelerin ne denli önemli olduğunu 
göstermekteydi.
Aralarında Türkiye’nin demokrasi sahasın-
daki tecrübesini baltalamak için fırsat kol-
layan kesimler de olmak üzere birçok Batılı 
gözlemci, Nisan 2017’deki referandumda 
%51,41 oranında evet oyu alarak kabul 
edilen bu düzenlemeleri eleştirmişti.
Pazar günü yapılan seçimlerdeki katılım 
oranının, referandumdaki katılım oranına 
yakın olması, referandumun geçerliliğini 
pekiştirmektedir.
Öte yandan Türk demokrasisi, hapiste bulu-
nan Selahattin Demirtaş’ın da aday olması-
na ve %6’dan fazla oy oranına ulaşmasına 
imkan tanımıştır.
Fakat ne yazık ki bu dersler, Arap dünyası ve 
Batı’daki birçok satılmış yazar ve gazetecinin 
Türk tecrübesine kusur bulmasına ve Paki-
stan, Malezya ve Singapur gibi Müslüman 
toplumlardaki örnek tecrübelere benzer 
olduğunu görmezden gelmesine engel ol-
amamıştır. Akıllara kaçınılmaz olarak şu 
soru gelmektedir: Batı, Türk demokrasisin-
den niçin nefret etmektedir? Halbuki bu 
tecrübenin olumlu yanları yalnızca bölgesel 
düzeyde değil, tüm dünya çapında tesirli 
olmaktadır.
Türkiye’deki Suriyeliler sonuçlardan mut-
luluk duymakta olup, seçimlerin her anını 
takip etmiştir. Seçim sonrasında ise ben de 
dahil olmak üzere çoğu Türk vatandaşlığı 
almamış olduğundan seçimlere katılam-
amasına rağmen, Türk kardeşlerinin se-
vinçlerine ortak olmak için sokaklara akın 
etmiştir.
Suriyeliler hem teoride hem de pratikte 
Türklerin kardeşi olduklarını ispat etmişle-
rdir. Onlar her şartta, iki halkın zafer ve 
istikrar hayalleri gerçekleşene kadar el ele 
olacaklardır.
Her anını takip ettiğimiz demokrasi düğünü 
sonrasında, bizlerin de Türk kardeşler-
imizin yaptığı gibi Suriye’de adil seçimler 
gerçekleştirme yönündeki umudumuz art-
mış bulunmaktadır.

لألجيال  دليال  ستكون  الرتكية  الديمقراطية 
األمم  تأخذ  كي  طويال  وستدرس  القادمة، 
مارست  وأمة  شعبًا  أن  درسًا  ستأخذ  منها،  العرب 
قيادهتا  وانتخبت  أشكاهلا  بأهبى  الديمقراطية 
بأن تعيش  وحكامها بكل حرية وشفافية، جديرة 
وتسود  وتتقدم  العامل  أمم  بن  الرأس  مرفوعة 

وترتبع القمم.
والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  أسفرت  لقد 
أعطت  وكذلك  عديدة،  مفاجآت  عن  الرتكية 
دروسًا حول النموذج الديمقراطي الرتكي، تصب 

يف جمملها لصالح الشعب والبلد.
قدرة رجب طيب  املفاجآت متثلت يف  أوىل  ولعّل 
أردوغان، الرئيس احلايل واملرشح للرئاسة يف إطار 
النظام الدستوري اجلديد، عىل حسم االنتخابات 
منذ اجلولة األوىل، بعد أن كانت غالبية التوقعات 
إىل  بالنظر  خصمه،  مع  إعادة  جولة  إىل  تشري 
الصعوبات العديدة التي الحقت االقتصاد الرتكي 

خالل األشهر األخرية.
االقرتاع  صندوق  إىل  ذهب  الرتكي  الناخب 
ألول  وذلك  معَا،  والربملان  الرئيس  النتخاب 
عىل  اإلقبال  فإن  احلديث،  تركيا  تاريخ  يف  مرة 
االنخراط يف هذه العملية التارخيية بنسبة جتاوزت 
يعلقها  التي  الفائقة  األمهية  يؤكد  أمر  باملئة   88
وهذه  االنتخابات،  هذه  عىل  الرتكي  الشعب 
الغربية  الديمقراطيات  بدأت  التي  العالية،  النسبة 
تفتقدها منذ عقود، تعيد التأكيد عىل أمهية التفاعل 
ُتدخلها  سوف  التي  الدستورية  التعديالت  مع 
والسلطات  السيايس  النظام  االنتخابات عىل  هذه 
الثالث. وكان الكثري من املراقبن يف الغرب، ممن 
الرتكية  التجربة  من  لالنتقاص  الفرص  يتحينون 
يف الديمقراطية، قد انتقدوا مترير تلك التعديالت 
عرب االستفتاء الذي جرى تنظيمه يف نيسان/ أبريل 

2017 الذي حظي بموافقة 51,41 باملئة.
بدا  املايض  األحد  انتخابات  عىل  اإلقبال  معدل   
السنة  استفتاء  يؤكد  مكّمل  استفتاء  إىل  أقرب 

املاضية.
كذلك أتاحت الديمقراطية الرتكية لصالح الدين 
سجنه،  داخل  من  للرئاسة  يرشح  أن  دمرطاش، 

وأن حيصل عىل أكثر من 6 باملئة.
تردع  مل  وسواها  الدروس  هذه  أن  املؤسف  ومن 
العريب  الوطن  يف  والصحفين  الكتاب  من  عددًا 
االنتقاص  يف  امليض  عن  املأجورين  الغرب  ويف 
انتامئها  حقيقة  عن  والتغافل  الرتكية،  التجربة  من 
أخرى  مسلمة  جمتمعات  يف  وضاءة  جتارب  إىل 
وبالتايل  وسنغافورة،  وماليزيا  الباكستان  مثل 
هذه  الغرب  يكره  ملاذا  مطروحًا:  السؤال  يبقى 
ال  قوهتا  حماسن  أن  مع  الرتكية،  الديمقراطية 
ختّص  بل  وحده،  اإلقليمي  املحيط  عىل  تنعكس 

توازنات العامل بأرسه؟. 
وتابعوا  تركيا  يف  املوجودون  السوريون  فرح  لقد 
حلظات االنتخاب، وخرجوا إىل الشوارع ليعربوا 
وليشاركوا  االنتخابات  بنتيجة  سعادهتم  عن 
مل  غالبتهم  أن  رغم  فرحتهم  األتراك  أخوهتم 
عىل  حصوهلم  لعدم  باالنتخابات  فعليًا  يشاركوا 

اجلنسية الرتكية، وأنا منهم.
وقوال،  فعال  لألتراك  أخوة  أهنم  أثبتوا  السوريون 
وأهنم معهم يف كل مناسباهتم، ويدًا بيد حتى حتقيق 

أحالم الشعبن بالنر واالستقرار.
عرس ديمقراطي شهدنا تفاصيله وأخذتنا السعادة 
حتقيق  من  سوريا  يف  نتمكن  أن  قادم  حلم  إىل 

انتخابات نزهية كام فعلها أهلنا األتراك.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türk Demokrasisi

İŞRAK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

 لتركيا
ً
اإلعالن عن موعد تأدية أردوغان اليمين الدستوري رئيسا

بقيادة أردوغان.. تركيا تدخل مرحلة جديدة مع النظام الرئاسي

الحكومة التركية: االقتصاد التركي يرد على المبغضين من خالل استمرار نموه

Erdoğan’ın Anayasa Yeminini Gerçekleştireceği Tarih Açıklandı

Türkiye Erdoğan’ın Liderliğinde Cumhurbaşkanlığı 
Sistemiyle Yeni Bir Döneme Giriyor

Türk Hükümeti: Türk Ekonomisi Düşmanlarına Büyümeye 
Devam Ederek Cevap Veriyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da cumhurbaşkanlığı için yemin 
edeceğini açıkladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde 16 bakanlık, 4 ofis, 9 kurul ve 
8 komisyon bulunuyor. Bu yeni sistemin izleri toplum, diplomasi, 
ekonomi ve yargı alanlarında kendisini gösterecektir.

Türk Hükümeti Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk ekonomisinin 2018’in birinci 
çeyreğinde %7,4 oranında büyümesinin, gerek içeride gerekse dışarıda olsun 
Türkiye ekonomisinin çökmesini isteyenlere cevap niteliğinde olduğunu 
ifade etti.

ــي  ــس الرتك ــة ، أن الرئي ــة والتنمي ــزب العدال ــة حل ــة الربملاني ــس الكتل ــب رئي ــاش، نائ ــى إليط ــن مصطف أعل
ــل. ــو املقب ــوز/ يولي ــتورية يف 9 مت ــن الدس ــيؤدي اليم ــان س ــب أردوغ ــب طي رج

هيكليــة النظــام الرئــايس اجلديــد 16 وزارة، و4 مكاتــب و9 هيئــات و8 جمالــس ورئاســات. وســتكون 
آثــار هــذا النظــام واضحــة يف احليــاة االجتامعيــة والدبلوماســية واجلوانــب االقتصاديــة والقضائيــة.

أّكــد املتحــدث باســم احلكومــة الرتكيــة بكــري بــوزداغ، أن نمــو االقتصــاد الرتكــي بنســبة 
ــدون  ــن يري ــىل الذي ــرب ردًا ع ــاري 2018، يعت ــام اجل ــن الع ــع األول م ــة يف الرب 7.4 باملئ

اهنيــار االقتصــاد الرتكــي ســواًء يف الداخــل واخلــارج. 
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أردوغان: هدفنا ضمان عودة جميع السوريين إلى ديارهم بعد االنتخابات
Erdoğan: Amacımız Tüm Suriyelilerin Seçimlerden Sonra Ülkelerine Dönmelerini Sağlamaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin istikrarının 
Türkiye’nin gücüyle ilişkili olduğunu söylerken, Suriye’nin parçalanarak Türkiye 
sınırında terörist bir ülke kurulmaya çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu. 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için düzenlediği seçim 
kampanyası kapsamında Gaziantep’te Ak Parti’yi destekleyen göstericilere 
hitaben konuştu.
Ülkesinin Suriye’de güvenliği temin etmeyi amaçladığını belirten Erdoğan, 
Türkiye’de misafir olarak bulunan tüm Suriyelilerin Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimlerinden sonra ülkelerine dönmelerini güvence altına 
almak istediklerini vurguladı.

ــذر  ــام ح ــا، في ــوة تركي ــط بق ــوريا مرتب ــتقرار س ــان، إن اس ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــال الرئي ق
ــام  ــا أم ــة ألقاه ــك يف كلم ــاء ذل ــالده.  ج ــدود ب ــىل ح ــة ع ــة إرهابي ــيس دول ــوريا وتأس ــق س ــن متزي م
ــار  ــاب، يف إط ــازي عنت ــة غ ــم، يف والي ــة( احلاك ــة والتنمي ــزب )العدال ــار ح ــريي ألنص ــد مجاه حش
محلــة االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة املقــررة األحــد املقبــل. وشــدد أردوغــان عــىل أن بــالده هتــدف 
ــات  ــوف الســورين إىل ديارهــم بعــد االنتخاب ــع الضي ــق األمــن يف ســوريا، وضــامن عــودة مجي إىل حتقي

ــا. ــة برتكي ــية والربملاني الرئاس

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال



سنة الثالثة ــ العدد 59 ــ 2018/7/1
ال

4

من تفاصيل االنتخابات التركية

إشراق

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı

أردوغان رئيسا لتركيا حتى 2023

األحزاب المتنافسة على المقاعد البرلمانية فهي:

المغتربون األتراك يدلون بأصواتهم في كل دول العالم.

ألول مرة في تركيا صناديق االنتخاب تذهب إلى عند الناخب

المواطنون األتراك يدلون بأصواتهم في االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية

المشاركون في االنتخابات الرئاسية

طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  فــاز 
ــد 2018/6/24  ــوم األح ــان، ي أردوغ

الرتكيــة،  الرئاســة  انتخابــات  يف   ،
ــى  ــددًا حت ــا جم ــادة تركي ــوىلَّ قي ليت

حتالــف  ــق  حقَّ كــام  2023م، 
يف  انتصــارًا  أردوغــان  حــزب 
الربملانيــة. االنتخابــات  نتائــج 

الرتكــي  الرئيــس  وحصــل 
أردوغــان عــىل 52.6% بعــد فــرز 

الناخبــن  99.2% مــن أصــوات 
ــغ  ــة، البال ــات الرتكي ــع املحافظ يف مجي

عددهــا 81 واليــة.

1 - حزب العدالة والتنمية
2- حزب احلركة القومية

3 - حزب الشعب اجلمهوري
4 - حزب اخلري

5 - حزب السعادة
6 - حزب الوطن

7 - حزب تركيا املستقلة
8 - حزب اهلدى

9 - حزب الشعوب الديمقراطي
والتنميــة  العدالــة  حزبــا  وينضــوي 
ــعب،  ــف الش ــن حتال ــة ضم ــة القومي واحلرك
بينــام يتشــكل أحــزاب: الشــعب اجلمهــوري 

والســعادة واخلــري ضمــن حتالــف األمــة.

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح ــدث باس ــال املتح ق
ــج  ــىل نتائ ــق ع ــال(، يف أول تعلي ــر أون )ماه
ــي  ــات جت ــة االنتخاب ــات، إن نتيج االنتخاب
ــزاب إىل  ــع األح ــًا مجي ــعب، داعي إلرادة الش

ــة. ــى درج ــج ألق ــذه النتائ ــرتام ه اح

ــة  ــران يف 123 بعث ــن 7-19 حزي ــرتة ب يف الف
ــة ــدة يف 60 دول ــة متواج تركي

تركــي  ناخــب   2.486.532 أدىل 
نقــل  تــم  وقــد  بأصواهتــم،  مغــرتب 
يف  للناخبــن  االنتخابيــة  البطاقــات 
اخلــارج إىل العاصمــة الرتكيــة أنقــرة 
شــحن  ووســائل  طائــرات  بواســطة 

ــن  ــا بالتزام ــمًّ فرزه ــث ت ــية، حي دبلوماس
الرتكــي. الداخــل  مــع 

خصصــت صناديــق جوالــة لكبــار الســن ولذوي 
طرحيــي  وللمــرىض  اخلاصــة  االحتياجــات 
ــم  ــوا بأصواهت ــي يدل ــل لك ــراش واحلوام الف

ــم. يف منازهل
بلــغ عــدد الصناديــق 1303 مــن أجــل 

ناخــب.  17258

صناديــق  إىل  األتــراك  املواطنــون  توجــه 
يف  التصويــت  أجــل  مــن  االقــرتاع 

والربملانيــة  الرئاســية  االنتخابــات 
هلــم  املســموح  عــدد  ويبلــغ 
و322  مليــون   56 باالنتخــاب 
لــإدالء  ناخبــًا  و632  ألــف 
و64  ألــف   180 يف  بأصواهتــم 
صندوقــًا انتخابيــًا، متوزعــن عــىل 
ــة. ــات الرتكي ــاء الوالي ــع أنح مجي

مرشحو الرئاسة الرتكية هم:
1- رجب طيب أردوغان: الرئيس احلايل ورئيس حزب العدالة والتنمية 

ومرشح حتالف الشعب
2- حمرم إينجه: مرشح حزب الشعب اجلمهوري )معارض(.

3- مريال أكشنار: زعيمة حزب اخلري )معارض(.
4- متل كرم اهلل أوغلو: زعيم حزب السعادة )معارض(.

الديمقراطــي  الشــعوب  حلــزب  الســابق  الرئيــس  دمريتــاش:  الديــن  صــالح   -5
)معــارض((.

6- دوغو بريينتشيك: زعيم حزب الوطن املعارض )معارض(.

العدالة والتنمية في أول تعليق على نتائج االنتخابات: 
النتيجة هي تجلي إلرادة الشعب
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)أردوغــان( يف آخــر النهــار زعيــم تركــي 
وليــس عربيًّــا، يعمــل مــن أجــل وطنــه، 
ــل أي  ــن أج ــل م ــه أن يعم ــا من ــس مطلوًب ولي

ــر. ــد آخ بل
ــرب،  ــن الع ــض املواطن ــه بع ــا يمتدح وعندم
فليــس ألهنــم عمــالء لرتكيــا، بــل ألهنــم 
أجــل  مــن  يعملــوا  أن  حكامهــم  يريــدون 
ــل  ــن أج ــان( م ــل )أردوغ ــام يعم ــم ك بالده

بــالده. فقــط باختصــار شــديد.
وانتقــد )القاســم( حمــاوالت األنظمــة العربيــة 
والتجربــة  )أردوغــان(  صــورة  تشــويه 
ــن  ــرب م ــم الع ــدل أن يتعل ــاًل: )ب ــة قائ الرتكي
ــون  ــة حياول ــة الرتكي ــي والتجرب ــس الرتك الرئي
تربيــر فشــلهم بتدمــري التجربــة الرتكيــة، ال 
يســتطيعون املنافســة مــع الناجحــن، فيلجؤون 

ــاًم(. ــار دائ ــة الصغ ــم عقلي ــر عليه إىل التآم

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı

منوعات حول االنتخابات

إشراق

أردوغان يترأس اجتماعا لبحث االنتقال إلى النظام الرئاسي

اإلعالمي السوري فيصل القاسم

تفاصيل النظام الرئاسي الجديد

زعماء العالم
يهنون أردوغان

ترامب يهنئ أردوغان بفوزه في االنتخابات الرئاسية

الدوالر يتراجع أمام الليرة التركية بعد فوز الرئيس 
أردوغان باالنتخابات الرئاسية

ــة  ــم عملي ــاء، اجتامعــا لتقيي ــوم الثالث ــرأس الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، الي ت
ــايس. ــام الرئ ــي إىل النظ ــال الفع االنتق

ــي  ــن ع ــي ب ــوزراء الرتك ــس ال ــاركة رئي ــطنبول، بمش ــة بإس ــر ترابي ــامع يف ق ــدأ االجت وب
ــوزراء. ــن ال ــدد م ــدرم، وع يل

ــد  ــايس اجلدي ــام الرئ ــل النظ ــن تفاصي ــان ع ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــن الرئي أعل
الــذي يتضمــن العديــد مــن التغيــريات، مــن بينهــا خفــض عــدد الــوزارات مــن 26 إىل 16 
وزارة، مقابــل رسعــة يف تقديــم اخلدمــات واحللــول، وزيــادة يف اإلنتــاج والتوفــري يف الوقــت.

عــىل  تتــواىل  التهــاين  بــدأت 
ــن  ــان م ــي أردوغ ــس الرتك الرئي
عــدد مــن الزعــامء العــامل بمناســبة 
ــر  ــي تظه ــات الت ــج االنتخاب نتائ
ــرز  ــد ف ــدة بع ــرتة جدي ــه بف نجاح
غالبيــة األصــوات، جــاء يف ذلــك 
وبرقيــات  هاتفيــة  اتصــاالت 

هتنئــة.
النتائــج،  عــن  اإلعــالن  وفــور 
ــي  ــس الرتك ــار الرئي ــل أنص احتف

االنتخابــات. يف  بفــوزه 

ــب  ــب طي ــي رج ــريه الرتك ــب، نظ ــد ترام ــة دونال ــدة األمريكي ــات املتح ــس الوالي ــأ رئي هن
ــرة. ــية املبك ــات الرئاس ــوزه يف االنتخاب ــان، بف أردوغ

ــوز يف  ــه بالف ــان، لتهنئت ــف أردوغ ــب هات ــة، أن ترام ــة الرتكي ــادر يف الرئاس ــرت مص وذك
ــن. ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــر العالق ــرتك بتطوي ــزام املش ــىل االلت ــد ع ــات، وأك االنتخاب

ســجل ســعر رصف اللــرية الرتكيــة ارتفاعــًا أمــام الــدوالر األمريكــي وبلــغ 4.5868، بعــد 
فــوز الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان باالنتخابــات الرئاســية أمــس األحــد.

ــدوالر  ــعر رصف ال ــتقر س ــد، اس ــا األح ــة يف تركي ــية والربملاني ــات الرئاس ــد االنتخاب وبع
األمريكــي أمــام اللــرية الرتكيــة مابــن 4.59 و 4.60، ليبلــغ اليــوم االثنــن عنــد الســاعة 

ــد. ــدوالر الواح ــي 4,5470 لل ــت املح 09:30 بالتوقي
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حدثــًا  احلــايل،  يونيو/حزيــران  شــهر  مــن  األخــري  األســبوع  يشــهد 
ــية  ــات الرئاس ــل يف االنتخاب ــة، يتمث ــن األمهي ــري م ــتوى كب ــىل مس ــًا ع تركي
والترشيعيــة املقــّرر أن تنقــل هــذا البلــد إىل الرئاســة التنفيذيــة، لتحــل حمــل 
نظــام احلكــم الربملــاين القائــم حاليــًا، وبذلــك تتبــع تركيــا النظــام الرئــايس، 
وتلغــي منصــب رئيــس الــوزراء، ويــأيت هــذا التحــول الكبــري وفقــًا 
ــن  ــان م ــرى يف إبريل/نيس ــذي ج ــتوري ال ــل الدس ــىل التعدي ــتفتاء ع لالس
العــام املــايض، وفــاز فيــه مــرشوع حتويــل تركيــا إىل الوضــع اجلديــد الــذي 
يشــبه الواليــات املتحــدة، مــن حيــث هيكليــة قيــادة الدولــة، ومنــح الرئيــس 
ــه  ــا ل ــي أعطاه ــه الت ــة إىل صالحيات ــة، باإلضاف ــس احلكوم ــات رئي صالحي

ــم.  ــتور القدي الدس
ــىل  ــم( ع ــة )احلاك ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــراك م ــؤولون األت ــع املس ُيم
ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــوز الرئي ــكلة يف ف ــاك مش ــون هن ــن تك ــه ل أن
بواليــة رئاســية جديــدة، وهنــاك مــن يضــع نســبة تصويــت لصاحلــه تقــارب 
ــي،  ــدود 52%. وه ــتوري، أي يف ح ــل الدس ــا التعدي ــاز هب ــي ف ــك الت تل
ــية  ــة السياس ــال اخلارط ــري، ح ــد كب ــس، إىل ح ــبة تعك ــوم، نس ــىل العم ع
ــن  ــة م ــوح يف احلمل ــورت بوض ــي تبل ــوى الت ــز الق ــوّزع مراك ــة، وت الراهن
أجــل االســتفتاء الدســتوري، واســتمرت، حيــث يتحالــف حــزب العدالــة 
ــزب  ــكل ح ــٍة يش ــه معارض ــة يف وج ــة القومي ــزب احلرك ــع ح ــة م والتنمي
الشــعب اجلمهــوري أكــرب قــوٍة فيهــا، لكنهــا غــري متفقــٍة عــىل برنامــج عمــل 
ــذا  ــن ه ــية، ويتب ــتحقاقات األساس ــة االس ــق بمواجه ــام يتعل ــد، في واح
بوضــوح يف العجــز عــن تقديــم مرشــح موحــد ينافــس أردوغــان يف ســباق 

ــة.  الرئاس
ــر  ــة أكث ــتكون مطبوع ــا س ــات، أهن ــد االنتخاب ــدة بع ــا اجلدي ــز تركي ــا يمي م
بأســلوب عمــل أردوغــان الــذي ســيكون أمامــه فــرتة واليتــن رئاســيتن، 
حســب التعديــالت الدســتورية )10 أعــوام(، وســيتعمق أكثــر فأكثــر خطــه 
وأســلوبه يف احلكــم وإدارة الدولــة، وعــىل الرغــم مــن أنــه مل يلــق معارضــة 
ــه  ــام 2014، فإن ــدأت يف ع ــي ب ــة الت ــية احلالي ــه الرئاس ــالل واليت ــة خ فعلي
ــل  ــة يف الداخ ــن احلري ــرب م ــًا أك ــد، ويمتلــك هامش ــق الي ــيكون طلي س
ــة  ــرية يف السياس ــالت كب ــحٌة لنق ــا مرش ــي أن تركي ــذا يعن ــارج، وه واخل
واالقتصــاد عــىل يــد رجــٍل لديــه جتربــة غنيــة يف العمــل والقيــادة، فقــد ســبق 
ــم  ــن ث ــوزراء، وم ــة ال ــطنبول، ورئاس ــة إس ــدة لبلدي ــام عم ــوىل مه ــه أن ت ل
وصــل إىل رئاســة الدولــة، كــام أنــه صــار متمّرســًا يف التحالفــات السياســية، 

ــة.  ــلطة واملعارض ــة الس وإدارة لعب
ــه يف  ــبيًا، لكن ــح نس ــٍع مري ــدو يف وض ــان يب ــن أن أردوغ ــم م ــىل الرغ وع
الطريــق إىل تركيــا اجلديــدة التــي يطمــح إليهــا خــالل العقــد املقبــل، هنــاك 
حتديــاٌت عديــدة عليــه أن يواجههــا، ويعــد أكربهــا جتــاوز خمّلفــات حماولــة 
انقــالب 15 يوليو/متــوز 2016 التــي نفذهتــا حركــة اخلدمــة بزعامــة فتــح 
ــالب  ــة االنق ــىل حماول ــة ع ــار املرتتب ــواء اآلث ــه احت ــيكون علي ــن، س اهلل غول
تلــك، بســبب امتــدادات حركــة اخلدمــة يف املجتمــع الرتكــي، وهــذه مســألة 
ــات  ــة التصّدع ــة ملعاجل ــوات عملي ــًا خط ــل أيض ــط، ب ــًا فق ــاج زمن ال حتت

ــع.  ــة واملجتم ــالب يف الدول ــة االنق ــا حماول ــي أحدثته ــرية الت الكث
ــي تفاقمــت  ــة الت ــة الكردي ــاين الــذي ال يقــل ثقــاًل هــو احلال والتحــدي الث
يف األعــوام األخــرية، بســبب وصــول احلــوار بــن الدولــة وحــزب العــامل 
الكردســتاين إىل طريــق مســدود، بعــد أن كانــت التســوية قــد قطعــت شــوطًا 
كبــريًا قبــل مخــس ســنوات، والواضــح اليــوم أنــه ليســت هنــاك مــؤرشات 
للعــودة إىل احلــوار يف ظــل احلــرب الدائــرة بــن الدولــة الرتكيــة واحلــزب، 
والتــي اســتدعت تدخــاًل عســكريًا مــن تركيــا يف عفريــن، وربــام يف مناطــق 

أخــرى مــن الشــامل الســوري. 
ــان  ــه أردوغ ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــن التحدي ــورية م ــألة الس ــى املس تبق
داخليــًا وخارجيــًا، عــىل املســتوى الداخــي، يظــل ملــف الالجئــن 
ــو  ــيطرة، فه ــت الس ــه حت ــن أن ــم م ــىل الرغ ــة، وع ــة مفتوح ــورين قضي الس
ــى اآلن،  ــاح حت ــه بنج ــي أدارت ــة الت ــة الرتكي ــرية للدول ــًة كب ــكل معضل يش
ــل  ــوري، يف ظ ــع الس ــآالت الوض ــًا بم ــى مرتبط ــرب يبق ــم األك ــن اهل ولك
التعقيــدات املحليــة والدوليــة، ويف هــذا التشــكل تبقــى تركيــا العبًا رئيســيًا.

ــح  ــه)، مرش ــرم إنج ــه، (حم ــن في ــذي يعل ــت ال يف الوق
الشــعب اجلمهــوري الرتكــي أكــرب األحــزاب املعارضــة، 
أن: (األرقــام والنتائــج واضحــة، وعــدم االعــرتاف هبــا 
ســيكون خيانــة للديمقراطيــة وعــدم احــرتام إلرادة 
الشــعب)، وأن: (أردوغــان فــاز، ســأهاتفه للتهنئــة 
ــم خــالل مؤمتــر صحــايف عقــده يف  ــام أزوره( ، وخيت ورب
مقــر حــزب الشــعب بالعاصمــة الرتكيــة صبيحــة اليــوم 
ــة  ــتعدًا لتهنئ ــن مس ــات: )إن مل تك ــن االنتخاب ــايل م الت
ــل  ــب أن تدخ ــال ي ــات، ف ــر االنتخاب ــن خت ــز ح الفائ

ــباق(. الس
أمــام هــذا التريــح الــذي يمكــن وصفــه بالديمقراطــي 
ــًا( ليــس لــه  والشــجاع، خيــرج مــن نظــام األســد )تركي
ــي  ــس الرتك ــم الرئي ــمه، ويته ــوى اس ــة س ــن الرتكي م
ــا  ــن تركي ــرف ع ــام ال يع ــرف ب ــر، وهي ــه بالتزوي وحزب
مغالطــات  إدراج  لدرجــة  السياســية،  وتركيبتهــا 
ــي(  ــعوب الديمقراط ــزب الش ــن قبيل)ح ــة( م )مضحك
ــرية  ــعر رصف الل ــع س ــة، وتراج ــزاب الرتكي ــرب األح أك
ــدية،  ــة األس ــىل الطريق ــي وع ــو 30%، لينه ــة بنح الرتكي

ــد. ــد والتهدي بالوعي
ويتهــم نتائــج االنتخابــات، بأهنــا معــّدة ســابقًا ومــزورة، 
نظــرًا خلــربة حــزب العدالــة والتنميــة يف التزويــر، رغــم 
ــود  ــز ووج ــزاب يف كل مرك ــن األح ــن ع ــود ممثل وج
شاشــة متاحــة للجميــع، توضــح الفــرز والنتائــج، 
ــات  ــىل االنتخاب ــة ع ــة املرشف ــان الدولي ــف اللج ووص
الرتكيــة، بــأن العمليــة نزهيــة، بــل زادت االنتخابــات من 
ــة )جــي يس آر(  ــامين بحســب وكال ــا االئت تصنيــف تركي

ــة. الصيني
خفايــا  كشــف  الــذي  واملحلــل  والناقــد  الكاتــب 
االنتخابــات الرتكيــة هــو )تركــي صقــر(، وملــن مل يســمع 
ــش  ــًا يف جي ــل( كان ضابط ــذا )الرج ــم، فه ــذا االس هب
النظــام وخــدم يف اإلدارة السياســية حتــى منتصــف 
ثامنينيــات القــرن الفائــت، ونظــرًا لكفاءتــه التــي جتلــت 
يف جملتــي )جيــش الشــعب واجلنــدي العــريب(، تــمًّ 
ــرتة  ــن لف ــث، ولك ــة البع ــر لصحيف ــس حتري ــه رئي تعيين
ــل أن يكمــل مســريته  ــًا، قب ــزد عــىل 17 عام ــة، مل ت مؤقت
للنظــام  النضاليــة، يف عهــد األســد االبــن، ســفريًا 
يف طهــران التــي أبعــد عنهــا بفضائــح ماليــة وغــري 
ــوب  ــري مرغ ــخص غ ــه ش ــران أن ــن إي ــدر ع ــة وص مالي
ــن  ــل م ــًا دخ ــريته األوىل( صحافي ــود إىل )س ــه، ليع في
ــام،  ــل أي ــا قب ــث( ويتحفن ــزب البع ــش وح ــاب )اجلي ب
)انتخابــات  بعنــوان:  البــالد  صحيفــة  يف  بافتتاحيــة 

ــن(. ــج.. ولك ــة النتائ معروف
ــا  ــل، م ــات والتحلي ــة واملعلوم ــن األمهي ــة م وألن املقال
ــدة  ــا يف جري ــادة نرشه ــمًّ إع ــا( ت ــة زماهن ــا )فلت يصنفه
ترشيــن احلكوميــة صبــاح االثنــن، 25 يوليــو/ حزيــران 

ــاري. اجل
ــات  ــر: )االنتخاب ــذ صق ــه اجلهب ــا كتب ــًا م ــم حرفي وهاك
انتهــت  التــي  الرئاســية والربملانيــة املبكــرة  الرتكيــة 
ــوم أمــس كانــت معروفــة النتائــج ســلفًا جلهــة إعــادة  ي
ــط  ــذي خط ــان( ال ــامين أردوغ ــلطان العث ــاب )الس انتخ
هلــذه االنتخابــات لتزيــده تســلطًا واســتبدادًا مــن خــالل 
حتويــل نظــام احلكــم إىل نظــام رئــايس يعطيــه صالحيات 
مطلقــة وحتكــاًم كامــاًل باملؤسســة العســكرية وهيمنــة عىل 
املؤسســة القضائيــة وإلغــاء أي دور للمؤسســة الربملانيــة 
ــات  ــاحقة يف االنتخاب ــة الس ــه باألغلبي ــاز حزب ــا ف إذا م
الترشيعيــة اجلاريــة، وهــذا متوقــع نتيجــة عمليــات 
والتنميــة  العدالــة  بــرع هبــا حــزب  التــي  التزويــر 

ــابقة. ــات الس ــوال االنتخاب ــي ط اإلخونج
ــية  ــاة السياس ــع للحي ــام واق ــات وإن ــت تكهن ــذه ليس ه
ــان  ــول أردوغ ــذ وص ــا من ــها تركي ــي تعيش ــة الت اخلانق
ــزاب  ــرب األح ــس أك ــًا، فرئي ــل 16 عام ــلطة قب إىل الس
ــة  ــجن واملفارق ــع يف الس ــاش يقب ــالح ديمرت ــة ص الرتكي
ــس  ــان، ولي ــف القضب ــن خل ــة م ــح للرئاس ــه ترش أن

ــجن ــارج الس ــرون خ ــحون اآلخ املرش
املنافســون ألردوغــان أفضــل حظــًا مــن ديمرتــاش، فهم 
ــة  ــة األردوغاني ــة واإلعالمي ــة األمني ــارصون بالقبض حم
ــن  ــريًا م ــل كث ــا جع ــم م ــًا ألحده ــرتك متنفس ــي ال ت الت
املراقبــن يصفــون االنتخابــات باملرحيــة وجعــل أيضــًا 
التوقعــات كلهــا ال ختــرج عــن فــوز أردوغــان وحزبــه يف 

هــذه االنتخابــات حتــى مــن اجلولــة األوىل.
بإجــراء  أردوغــان  عجــل  ملــاذا  كثــريون  ويتســاءل 
االنتخابــات التــي كانــت مقــررة يف ترشيــن الثــاين عــام 
2019 أي بعــد مــدة قصــرية نســبيًا؟، واجلــواب واضــح 
ــهوة  ــباع ش ــي إش ــدة أال وه ــة واح ــول نقط ــدور ح وي
ــاب  ــم برق ــلط والتحك ــن التس ــد م ــلطان( إىل مزي )الس
البــالد والعبــاد، فأمهيــة االنتخابــات بالنســبة ألردوغــان 
ــام  ــن النظ ــا م ــام يف تركي ــتحول النظ ــا س ــع لكوهن ترج
الربملــاين )رئيــس الــوزراء( إىل نظــام رئــايس، بعدمــا تــم 
تعديــل الدســتور، حيــث وســعت التعديــالت مــن مدى 
ــتبدادًا. ــر اس ــه األكث ــت من ــس وجعل ــات الرئي صالحي

ــن  ــاخ م ــت ملن ــان أسس ــلطة أردوغ ــم أن س ــن ورغ لك
القمــع واخلــوف يف البــالد ال مثيــل لــه وأهنــا تســعى ألن 
تكــون نتائــج االنتخابــات كــام ترغــب وتشــتهي، إال أن 
املشــهد اليــوم أضحــى خمتلفــًا مــن الناحيتــن السياســية 
أظهــرت  السياســية  الناحيــة  فمــن  واالقتصاديــة، 
االنتخابــات أن هنــاك معارضــة مصممــة عــىل مواجهــة 
ــو  ــى ل ــائل حت ــكل الوس ــه ب ــان وحزب ــان أردوغ طغي
خــرت االنتخابــات احلاليــة، ومــن الناحيــة االقتصادية 
ــات سياســية ســببها  ــداءات واضطراب ــر سلســلة اعت وإث
ــة  ــالن حال ــن إع ــك م ــال ذل ــا ت ــل وم ــالب الفاش االنق
ــتويات  ــة إىل مس ــرية الرتكي ــة الل ــت قيم ــوارئ، تدن الط
ــامهت يف  ــات س ــا معطي ــة وكله ــت 30 باملئ ــية بلغ قياس
تراجــع ثقــة املســتثمرين يف األســواق الرتكيــة، عــىل هــذا 
ــة  ــة مزروع ــان القادم ــة أردوغ ــون رئاس ــن تك ــو ل النح
بالــورود والرياحــن فهنــاك كتــل سياســية قويــة وكبــرية 
تقــف لــه باملرصــاد ملحاســبته عــىل جرائمــه بحــق 
ــط  ــربى بتوري ــه الك ــيام جريمت ــي والس ــعب الرتك الش
ــوم  ــي، وي ــريي الوح ــاب التكف ــم اإلره ــا بجرائ تركي

ــة(. ــادم ال حمال ــري ق ــاب العس احلس
والصحــايف  الكاتــب  مــع  احلــق  القــول: كل  هنايــة 
واملحلــل )تركــي صقــر(، فكيــف للرئيــس الرتكــي 
رجــب طيــب أردوغــان، أن يفتخــر بنســبة انتخابــات مل 
ــتمرت  ــة اس ــج انتخابي ــة وبرام ــد محل ــل إىل 53% بع تص
مــا يقــارب ثالثــة أشــهر، طــاف خالهلــا البــالد ووضــع 
ــل يف  ــاد، ب ــة واالقتص ــج السياس ــورة نتائ ــعبه يف ص ش
ــراك يف  ــع األت ــان م ــى أردوغ ــا، التق ــطنبول وحده إس
ســبعة مهرجانــات قبــل الصمــت االنتخــايب بأربــع 

ــاعة. ــن س وعرشي
يف حــن أن )ســّيَدي( تركــي صقــر، بشــار األســد وقبلــه 
ــام،  ــن قرهي ــا م ــن دون أن خيرج ــد، وم ــظ األس حاف
ــعب  ــران الش ــا ويفق ــدل إعامره ــورية ب ــان س ــل هيدم ب
بــدل حتســن دخلــه، حيصــالن عــىل نتائــج ال تقــل عــن 
99.9% ، فمــن هــو الزعيــم ومــن هــو الديمقراطــي يــا 

ــدارس؟!. ــا أوالد امل ــن ي متعلم

هذا التركي من ذاك األسدتركيا الجديدة

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.شاعر وكاتب سوري، رئيس تحرير العربي الجديد

عدنان عبد الرزاقبشير البكر
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رصح الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان بتقديــم 
ــادم  ــو الق ــوم 24 يوني ــة ي ــية املقبل ــات الرئاس ــد االنتخاب موع
ــي(  ــت هبج ــا )دول ــد دع ــرب 2019، وكان ق ــن نوفم ــدالً م ب
رئيــس حــزب احلركــة القوميــة ثــاين أكــرب أحــزاب املعارضــة 
ــا بالتبكــري ملوعــد االنتخابــات، والــذي القــى قبــوالً  يف تركي
ــة  ــد جلس ــة، وبع ــة والتنمي ــزب العدال ــؤولن بح ــدى املس ل
مغلقــة بــن الرئيــس أردوغــان )ودولــت هبجــي( ملــدة مخــس 
ــراء  ــس بإج ــق الرئي ــرة، واف ــايس بأنق ــر الرئ ــاعات بالق س
ــة  ــراءات القانوني ــة اإلج ــذ كاف ــا بأخ ــرة ودع ــات مبك انتخاب

ــك. ــة لذل الالزم
ــرار  ــذا الق ــل ه ــاذ مث ــن اخت ــة ع ــار الناجت ــي اآلث ــا ه ــن م لك

ــذات؟. ــت بال ــذا التوقي ــاذا يف ه ومل
منــذ عــام تــمَّ إجــراء اســتفتاء شــعبي عــىل تعديــل بعــض مواد 
الدســتور والــذي حيــّول النظــام الرتكــي مــن برملــاين إىل رئايس 
والــذي ســوف يوّســع مــن صالحيــات رئيــس اجلمهوريــة يف 
كثــري مــن القــرارات، ويف ظــل األوضــاع املضطربــة التــي متــر 
ــة  ــة، خاص ــات األمني ــايل والتحدي ــت احل ــة يف الوق ــا املنطق هب
ــة  ــات داخلي ــص جبه ــوري وترب ــأن الس ــق بالش ــام يتعل في
واالقتصــادي  الســيايس  االســتقرار  لزعزعــة  وخارجيــة 
برتكيــا، كان البــد مــن أخــذ هــذه اخلطــوة التــي ســوف ُتفّعــل 
بنــود الدســتور اجلديــد الــذى اســتفتى عليــه الشــعب يف بدايــة 
العــام، ممــا يســهل عــىل النظــام العمــل بشــكل أرسع وبحريــة 
أكــرب، خاصــًة بعــد أن وصلــت تقاريــر خمابراتيــة إىل الرئاســة 
ــورة  ــويه ص ــي لتش ــم خارج ــة بدع ــركات داخلي ــود حت بوج
ــائعات  ــة ش ــالق محل ــم وإط ــة احلاك ــة والتنمي ــزب العدال ح
ــل مــن الرئيــس أردوغــان وتقليــل شــعبية، وأيضــًا قبــل  للنّي
أن يبــدأ أي حــراك داخــي هيــدد أمــن الدولــة الرتكيــة، لذلــك 
بــادر النظــام هبــذه اخلطــوة التــي أربكــت حســابات املعارضــة 
ــي،  ــيايس والتنظيم ــط الس ــن التخب ــة م ــش مرحل ــي تعي الت
ــات  ــه يف االنتخاب فلــم يوجــد لدهيــم منافــس قــوي للدفــع ب
القادمــة وهــذا مــا يعــزز فــوز أردوغــان بشــكل كبــري الســيام 
بعــد أن رّصح رئيــس حــزب احلركــة القوميــة بــأن مرشــحهم 

هــو الرئيــس أردوغــان. 
ــن  ــكرية يف غص ــارات العس ــتثمر االنتص ــام أن يس أراد النظ
ــوي  ــدى ق ــا ص ــا زال هل ــي م ــوريا والت ــن بس ــون وعفري الزيت
داخــل املجتمــع الرتكــي، قبــل أن ختــف حرارهتــا بعــد ذلــك، 
فهــي عامــل مهــم يضيــف رصيــد شــعبي ألردوغــان كرافــع 
انتخــايب يتكــئ عليــه يف االنتخابــات، ومــن األســباب أيضــًا 
ــض  ــد اخلف ــدوالر بع ــام ال ــة أم ــرية الرتكي ــور الل ــة تده بداي
البنــوك  االئتــامين األخــري مــن منظــامت دوليــة لبعــض 
الرتكيــة، والــذى حيتــاج إىل معاجلــة مبكــرة خشــية أن يتفاقــم 
أكثــر يف األيــام املقبلــة وهــذا ليــس يف مصلحــة حــزب 
ــن  ــات م ــري االنتخاب ــاعد تبك ــوف يس ــة، وس ــة والتنمي العدال

ــن  ــد وم ــام اجلدي ــتور يف النظ ــواد الدس ــل بم ــع العم تري
ــوة  ــا ق ــل منه ــد يع ــيايس جدي ــر س ــل ع ــا تدخ إن تركي
إقليميــة ذات ســيادة وعضــو فّعــال يف قضايــا املنطقــة وهــذا ما 
يعلهــا يف مرمــى املؤامــرات الداخليــة واخلارجيــة الســيام بعد 
ــواج  ــط أم ــبح وس ــة أن تس ــاهتا املتوازن ــتطاعت بسياس أن اس
عاتيــة مــن النــريان املؤججــة دون أن حتــرتق، أرى أن خمــاض 
والدة تركيــا اجلديــدة عســرية يف وســط تلــك التحديــات 
ــن  ــجاعة م ــارة وش ــن جس ــاه م ــا رأين ــد م ــن بع ــة، لك الصعب
ــن القلــوب ويؤكــد أن وعــي  شــعبها وقــت االنقــالب يطمئ
الشــعوب هــو وحــده مــن حيــدد مصــري األمــم ويعيــد خلقهــا 

مــن جديــد.

ينظــر املراقبــون إىل االنتخابــات )الرئاســية، والربملانيــة( 
ــىل  ــاري، ع ــا يف: 24/ 6/ اجل ر إجراؤه ــرَّ ــرة، املق املبك
ــك  ــي، وذل ــيايس الرتك ــخ الس ــة يف التاري ــا مفصلي أهّن
ــذي  ــتوري ال ــتفتاء الدس ــق االس ــا وف ــبب اجرائه بس
ــّوالً يف  ــا وحت ــّكل منعطًف كان يف: 16/ 4/ 2017، وش

ــايس. ــاين إىل الرئ ــن الربمل ــه م ــيايس، بنقل ــام الس النظ
وهــو مــا شــّكل حتّدًيــا واضًحــا ألردوغــان عــىل 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــىل ح ــخيص، وع ــتوى الش املس
تالًيــا؛ وعليــه فــإّن اجلهــود املبذولــة فيهــا ختّطــت 
احلــّد الطبيعــّي، إىل أن تصــل إىل مرحلــة كــر العظــم، 
)إقليميًّــا،  اخلارجيــة  التدخــالت  فيهــا  ووصلــت 

ودوليًّــا( إىل خــارج حــدود اللياقــة الدبلوماســية.
وبــات التنافــس فيهــا بــن مرشوعــن تنتظرمهــا تركيــا 
ــرب،  ــدّي للغ ــظ ن ــرشوٍع حماف ــد: 24/ 6: م ــام بع في
وآخــَر تغريبــي، يقطــع مــع تاريــخ تركيــا املمتــّد لســبعة 
ــة  ــة وريث ــة العثامني ــا الدول ــت فيه ــت، كان ــرون مض ق

ــالمية. ــارة اإلس احلض
السياســات  جممــل  عــىل  ســينعكس  الــذي  األمــر 
ــدى  ــىل م ــة ع ــزب العدال ــمها ح ــي رس ــة، الت اخلارجي
ســتة عــرش عاًمــا، وحتديــًدا يف ملفــات: الربيــع العــريب، 
وســيكون  القــرن،  وصفقــة  الســيايس،  واإلســالم 
أشــدها تأثــًرا امللــف الســورّي، الــذي انخرطــت 
ــة  ــل املحاول ــد فش ــة بع ــر فاعلي ــكل أكث ــا بش ــه تركي في

.2016  /7  /15 يف:  االنقالبيــة 
هــذا امللــف الــذي تنتظــر فيــه ثــالث صفحــات حتــّرًكا 
ــت،  ــل رفع ــج، وت ــع: منب ــكل رسي ــاًل بش ــا مؤج تركًي
ــا؛ ملــا ينبنــي  ًب وإدلــب، وســتكون األخــرية أشــّدها ترقُّ
ــيايس  ــتوى الس ــىل املس ــري، إن ع ل كب ــوِّ ــن حت ــا م عليه
ــراين، أو عــىل املســتوى  مــع الضامنــن: الــرويس واإلي

ــي. ــع الفصائ ــة التموض ــق بخارط ــّي املتعل املح
ــوات  ــن اخلط ــدًدا م ــا ع ــه تركي ــدأت في ــٌر ابت ــو أم وه
املهمــة، و يتوّقــع مــن الرئيــس أردوغــان أن يســتكملها 
ــا  ــّيام م ــام، والس ــذا الع ــة ه ــل هناي ــوزه، قبي ــال ف يف ح
ــة، ويف  ــة العاملي ــق منهــا بملــف اجلامعــات اجلهادي يتعل
مقدمتهــا ) هيئــة حتريــر الشــام (، التــي تعيــش حلظــات 
مــا قبــل طــّي ملّفهــا، إن هبَّــت الريــاح لصالــح 

ــان. أردوغ
وفيــام يتعلــق بالســورين يف الداخــل الرتكــي، ال شــّك 
أّن األمــور ســتكون رخــاًء عليهــم يف حــال فــوزه، البْل 

ســيتعّزز جانــٌب كبــرٌي منهــا، وســيكون يف مقدمــة ذلــك 
ملــف التجنيــس، الذي تنــوي حكومــة العدالــة أن تزيد 
ــيناريوهات  ــًبا للس ــس؛ حتس ــون متجنّ ــداده إىل ملي أع
املطروحــة يف امللــف الســورّي، وأزعجهــا  لرتكيــا ملف 
ــىل  ــة ع ــة األمريكي ــع الرؤي ــى م ــذي يتامش ــيم، ال التقس

املــدى البعيــد.
ــة؛  ــى املعارض ــا تتمنّ ــىل م ــور ع ــارت األم ــا س وإذا م
فــإّن هــذا امللــف ســيكون أوهلــا التفاًتــا، ولــن تغفــر لـــ 

ــا( الذيــن صوتــوا ألردوغــان، مــن بــن الـــ  )30 ألًف
)56 ألًفــا( احلاصلــن عــىل اجلنســية الرتكيــة يف عهــده، 
ــيبقى  ــا، إذ س ــف هنائًي ــذا املل ــف ه ــن توق ــا ل ــاًم أهّن عل
ــن  ــًدا ع ــًدا، بعي ــة حتدي ــراءات القانوني ــار اإلج يف إط

ــم. ــت لصاحله ــي صبَّ ــتثناءات الت االس
ــا  ــرًيا؛ فرتكي ــر كث ــن تتأّث ــا ل ــات فإهّن ــي امللف ــا باق وأّم
فيهــا  يكــون  وال  مؤسســات،  دولــة  يكــن  مهــام 
ــق  ــج صنادي ــت نتائ ــام أت ــيايس مه ــر الس ــش لآلخ هتمي

االنتخابــات.
ــات  ــرتة االنتخاب ــيايس يف ف ــجال الس ــن الس ــرٌي م فكث
ــي إىل  ــل الرتك ــور يف الداخ ــتعود األم ــيتوّقف، وس س
حالتهــا شــبه الطبيعيــة، وليــس بمقــدور حكومــة 
ــى  ــي بن ــة، الت ــس القانوني ــف األس ــة أن تنس املعارض
بموجبهــا  وقوننــوا  مصاحلهــم،  الســوريون  عليهــا 

حتركاهتــم.
ــه  ــارضٌة في ــن، ح ــذه القوان ــج ه ــذي أنت ــان ال فالربمل
األطــراف السياســية األخــرى، وهــي وحــزب العدالــة 
قــد أنجزوهــا مًعــا، بعــد جــوالت مــن النقــاش 
واالســتناد القانــوين؛ حتــى اكتســَبْت الصفــة القانونيــة 
ــا أو  ــة إلغاؤه ــة حكوم ــىل أي ــب ع ــي يصع ــذة، الت الناف
التعــّدي عليهــا، هــذا فضــاًل عــىل أّن حتالــف )الشــعب، 
أو اجلمهــور(، الــذي يضــّم أحــزاب: العدالــة، واحلركة 
القوميــة، والوحــدة الكــربى، ســيكون حــارًضا يف 
الربملــان، وليــس بمقــدور حكومــة املعارضــة ختطيــه، أو 
إحراجــه أمــام قواعــده، أو نســف كثــرًيا مــن قــرارات 

ــة. ــة املنرف احلكوم
ــل إىل  ــرأي متي ــتطالع ال ــز اس ــن مراك ــدًدا م ــاًم أّن ع عل
ــبة  ــة األوىل، وبنس ــن اجلول ــان م ــس أردوغ ــوز الرئي ف
ــد  ــبة )55%( عن ــة، وبنس ــا حيط ــد أكثره )51,8 %( عن
املتفاعلــن مــع برناجمــه، الــذي نــال استحســان الناخب 
الرتكــي، يف جوالتــه التــي شــملت جــّل مناطــق تركيــا.

انعكاسات انتخابات 2108 التركية على الملف السورّي االنتخابات الرئاسية

أكاديمي ومفكر سوريكاتبة وصحفية سورية

د. محمد عادل شوكآيات حاضري

سية
سيا
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ــرض  ــام تتع ــة ك ــة كاذب ــالت إعالمي ــل حلم ــن قب ــد م ــرض بل مل يتع
ــي  ــور الرتك ــن بالتط ــرة املرتبص ــا، فدائ ــا وانتخاباهت ــه اآلن تركي ل
وبسياســة حــزب العدالــة والتنميــة التــي أثبتــت نجاعتهــا، واســعة 
وجهاهتــا عديــدة، وهــم ال يقومــون بفعــل املنافســة الرشيفــة للدولة 
ــي  ــاين والعلم ــور التق ــاج والتط ــل واالنت ــواب العم ــة يف أب الرتكي
والكــذب  الســيايس  التآمــر  إىل  يلجــؤون  بــل  واالقتصــادي، 
ــب  ــود مرك ــي تق ــية الت ــع السياس ــوة الدف ــاص ق ــي القتن االعالم
التطــور والنهضــة الرتكيــة احلديثــة، وذلــك عــرب خلــق حالــة مــن 

ــق. ــر احلقائ ــرتاء وتزوي ــىل اإلف ــي ع ــي املبن ــج اإلعالم الضجي
ــية  ــات الرئاس ــه االنتخاب ــم بموجب ــذي تنتظ ــي ال ــون الرتك القان
والربملانيــة يمنــح فرصــًا متســاوية لــكل القــوى السياســية الفاعلــة 
يف البــالد، والتنافــس بــن هــذه القــوى يرتكــز أصــوالً عــىل 
ــن حتقــق هلــم مصاحلهــم  ــة واضحــة للناخب ــج انتخابي ــم برام تقدي

ــة. ــة واألمني ــية واالجتامعي ــة والسياس االقتصادي
ــن  ــية تؤّم ــوى السياس ــا كل الق ــي ختوضه ــات الت ــذه االنتخاب ه
فرصــًا متســاوية أمــام الناخبــن، وتؤمــن هلــم حــق دعايــة وحشــد 
ــض  ــه بع ــت ب ــا أت ــض م ــا يدح ــذا م ــاوين، وه ــن متس مجاهريي
ــام  ــو )نظ ــا ه ــيايس يف تركي ــام الس ــن أن النظ ــة م ــف الغربي الصح

ــة. ــه إىل الديكتاتوري ــه يتج ــوري(، أو أن ديكتات
ــن  ــرورة ع ــتعرّب بال ــة س ــية والربملاني ــة الرئاس ــات الرتكي االنتخاب
إرادة الناخبــن األتــراك، الذيــن يذهبــون إىل صناديــق االقــرتاع مــن 
أجــل انتخــاب برامــج اقتصاديــة وسياســية وعلميــة فاعلــة، وبالتايل 
ــان أو  ــه يف الربمل ــار ممثلي ــرص اختي ــه ف ــذي أمام ــعب ال ــذا الش فه
ممثلــه يف الرئاســة ليــس شــعبًا فاقــدًا خلياراتــه ولقدرتــه عــىل معرفــة 
ــادة للبــالد للســنوات املحــددة  ــار قي ــه يذهــب ليخت مــن يمثلــه، إن
ــا يعــرب عــن  ــًا م ــار طريق ــد اخت ــًا يكــون ق ــون. وهــو عملي يف القان

ــًا. ــة إدارة البــالد سياســيًا واقتصادي ــه بكيفي قناعت
ــىل  ــم ع ــرد احلاس ــو ال ــه ه ــاب النزي ــر واالنتخ ــار احل ــذا االختي ه
افــرتاء بعــض وســائل االعــالم أو بعــض اجلهــات السياســية 
الدوليــة يف حرهبــا االعالميــة أو حماولــة النيــل مــن االقتصــاد 

الرتكــي.
ــة  ــزب العدال ــىل ح ــا وع ــات تركي ــىل انتخاب ــة ع ــرب االعالمي احل
والتنميــة تشــنها جهــات حمــّددة ال تريــد التطويــر والتحديــث 
واملوقــع الــدويل املتقــدم لرتكيــا، بــل يريــدون تشــويه ســمعة حــزب 
ــل  ــو ينق ــابقة وه ــم الس ــنوات احلك ــى كل س ــذي أم ــة ال العدال

ــاح. ــاح إىل نج ــن نج ــالد م الب
ــم  ــس لدهي ــة لي ــة املعادي ــرب االعالمي ــاب احل ــار أن أصح وباعتب
ــس  ــالد، أو الرئي ــادة الب ــه قي ــت ب ــٍل وقع ــر أّي فش ــق ُتظه حقائ
ــب،  ــكار األكاذي ــون إىل ابت ــم يذهب ــان، جتده ــب أردوغ ــب طي رج
وحماولــة صنــع األزمــات، كأزمــة انخفــاض قيمــة اللــرية الرتكيــة، 
التــي تقــف وراءهــا حــرب تقودهــا جهــات باتــت معروفــة 

ــي. ــعب الرتك للش
وال ينبغــي نســيان التلويــح مــن حــن إىل آخــر بمعــارك جانبيــة مــع 

قــوى إرهابيــة بغيــة إشــغال الدولــة هبــا.
األكاذيــب ال تصنــع انتصــارات سياســية بــل حتــدث إحباطــًا 
وهزيمــة فكريــة وسياســية لــدى اجلهــات التــي تــرّوج هلــا، لذلــك 
ــق  ــرتاء بح ــب، واالف ــداع األكاذي ــون يف ابت ــن يتفنن ــؤالء الذي فه
حــزب العدالــة والتنميــة وخططــه االقتصاديــة والتنموية ســيجدون 
أنفســهم عشــية ظهــور نتائــج االنتخابــات يف موقــع املهــزوم، فقالع 
األكاذيــب ال تصمــد طويــاًل بــل أهنــا تنهــار برعــة شــديدة أمــام 

ــع. ــق الواق ــي بحقائ ــعب الرتك ــة الش معرف
االنتخابــات الرتكيــة التــي ســتجري بعــد عــدة أيــام ســتفتح أمــام 
ــن  ــة م ــه التارخيي ــاج حضارت ــادة إنت ــة إع ــي فرص ــعب الرتك الش

ــي. ــاد الوطن ــة يف االقتص ــاريع عمالق ــالل مش خ
ــي  ــة( الت ــة )اهلتلري ــة الدعاي ــب أن آل ــخ القري ــّجل التاري ــد س لق
ــد  ــازي ق ــة الن ــر الدعاي ــز( وزي ــا )غوبل ــىل أضاليله ــرشف ع كان ي
ســقطت حتــت أقــدام الشــعوب التــي تبنــي جمــد حضارهتــا بعــرق 

ــم. ــي العظي ــعب الرتك ــوم الش ــل الي ــام يفع ــا ك جبينه

يتابــع العــامل التحضــريات التــي تســبق موعــد 
ــي  ــا، والت ــة يف تركي ــات الرئاســية والربملاني االنتخاب

ســتكون يــوم 24 حزيران/يونيــو اجلــاري.
ــحن  ــات املرش ــب ترحي ــن كث ــامل ع ــب الع ويراق
للرئاســة، ويظــن املتابــع للوهلــة األوىل أن مــا 
ــة  ــات رئاس ــريات النتخاب ــو إال حتض ــا ه ــري م ي

ــة. ــة دول ــس رئاس ــامل ولي الع
ــة  ــات الرتكي ــر أن االنتخاب ــب يف األم ــن الغري وم
الســنة مــع موعــد االســتحقاق  جــاءت هــذه 
ــار  ــد أن أخب ــامل( لنج ــي )كأس الع ــايض العامل الري
ــن  ــت عناوي ــا بات ــا وتطوراهت ــات يف تركي االنتخاب
تتجاهــل  التــي  العامليــة،  والقنــوات  للصحــف 
ــادة  ــون ع ــذي يك ــامل، ال ــكأس الع ــريات ل التحض
ــت  ــذا يثب ــل ه ــالم، فه ــه اإلع ــدث يتداول ــرب ح أك
ــر. ــن أي يشء آخ ــًا م ــم دولي ــا أه ــع أن تركي للمتاب
ــًا للمضطهديــن يف  ــوم مــالذا أمني ــا الي تشــكل تركي
العــامل، وخصوصــًا املســلمن منهــم، مــن بورمــا إىل 
ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا وفلســطن ومــر 

وغريهــا الكثــري مــن الــدول.
تركيــا اليــوم أمــل ومــالذ وملجــأ هــؤالء، يف خضم 

نظــام عاملــي جائــر متوحــش دموي.
تركيــا والتــي شــهدت يف الســنوات الـــ 15 األخرية 
احليــاة  نواحــي  مجيــع  شــملت  كــربى  هنضــة 
ــة وحتــى  ــة واملعيشــية والثقافي ــة والعلمي االقتصادي
الرياضيــة بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة املتصالح 
مــع تــراث أمتــه وامللتــزم بقيمهــا يف إســالم منفتــح 

ــرة. ــوز باآلخ ــا والف ــامر الدني ــالة إع ــل رس حيم
تركيــا شــكلت نموذجــًا بديــاًل لديمقراطيــة غربيــة 
ــاء  ــوة اهلوج ــة بالق ــا املادي ــي مصاحله ــاء حتم عرج

ــا. ــم املثــىل العلي ــدًا عــن القي بعي
الغــرب النــايس والصافــح عــن دم الشــاب اإليطايل 
ــرب  ــر، والغ ــًا يف م ــل تعذيب ــذي قت ــي، ال ريين
الــذي يتعايــش مــع جمــازر التهجــري واإلبــادة 
للمســلمن الســنة يف العــراق وســوريا وجرائــم 
ــة يف  ــورة واملوثق ــانية املص ــرت اإلنس ــاالت حف رج
ليبيــا، ال ينفــك يتحــدث عــن )دكتاتوريــة أردوغــان 
وجتاوزاتــه(، بالرغــم مــن أنــه زعيــم منتخــب 
بانتخابــات حــرة ونزهيــة وديمقراطيــة، ال كحلفــاء 
واشــنطن والغــرب مــن املســتبدين والطغــاة، الذيــن 
يســجنون املفكريــن واحلقوقيــن والكتــاب والدعــاة 
وحقوقهــم  كرامتهــم  وانتهــاك  تعذيبهــم  مــع 

ــانية. اإلنس
ــتخدم  ــة ُتس ــوى إقليمي ــاك ق ــراك أن هن أدرك األت
مــن قبــل )إرسائيــل( وجهــات دوليــة أخــرى، 
تســتهدف تركيــا وختطــط للنيــل منهــا والكيــد 
ــال إىل  ــبق االنتق ــي تس ــة الت ــرتة االنتقالي ــا يف الف هل
مرحلــة النظــام الرئــايس بعــد االنتخابــات مبــارشة.

هــذا اإلدراك دفــع أردوغــان للتعجيــل باالنتخابات 
ليقطــع عــىل تلــك القــوى الطريــق وليصــل برتكيــا 
ــد  ــة مكائ ــيايس يف مواجه ــتقرار س ــة اس إىل مرحل
حتــاك، وأحــداث إقليميــة مضطربــة وتطــورات 

ــة. ــروب متالحق ــارعة وح متس
ــان  ــيطنة أردوغ ــن ش ــد م ــًا، ال ب ــًا وإرسائيلي غربي
ــاعدة  ــن، وبمس ــأي ثم ــة وب ــة طريق ــقاطه بأي وإس

ــة متنفــذة  ــة وقــوى دولي دول متثــل أدوات للصهاين
يف املنطقــة تنــرش اخلــراب والدمــار وحماربــة الربيــع 
العــريب وســعي شــعوب املنطقــة للحريــة والكرامة.

وكل ما سلف ألسباب كثرية منها:
ــًا  ــرة اقتصادي ــيًا واملزده ــتقرة سياس ــا املس -  تركي
تشــكل أنموذجــًا ملهــاًم للــدول العربية واإلســالمية 
يف ســبيل التحــول مــن االســتهالك واالعتــامد عــىل 
ــكل  ــا يش ــذايت، م ــاء ال ــاج واإلكتف ــري إىل اإلنت الغ
هتديــدًا للمصالــح الغربيــة، ذاك الغــرب الــذي 
ــا جــزءًا مــن مصاحلــه،  يعتــرب رسقــة وهنــب ثرواتن
التــي يف ســبيل محايتهــا يشــن حروبــًا تدمرييــة 

ــن. ــن ومرشدي ــعوبنا إىل الجئ ــول ش ــاملة حت ش
-  تركيــا الديمقراطيــة تســقط أكذوبــة أن )إرسائيــل 
هــي الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة يف املنطقــة( 
والتــي يكررهــا الغــرب زورًا وهبتانــًا، الغــرب 
الــذي يدعــم الطغــاة والدكتاتوريــات يف بالدنــا ثــم 

ــح.! ــا ملصال ــاء ووفق ــت يش ــم وق ــا هب يعرّين
- تركيــا املســتقرة والقويــة قــادرة عــىل رفــض 
ــارك  ــي يش ــرن الت ــة الق ــمى بصفق ــا يس ــامل وم املظ
فيهــا ســفهاء عــرب متنازلــن عــن املقدســات 
اإلســالمية وأمههــا القــدس واألقــى واألرض 
والعــرض، يف ســبيل إرضــاء إدارة أمريكيــة متهــورة 

ــم. ــر للقي ــالق وتفتق ــد لألخ تفتق
ــال  ــىل إفش ــادرة ع ــة ق ــتقلة والناهض ــا املس -  تركي
خمططــات تقســيم املنطقــة وتفتيتهــا وإبقائهــا يف 
ــوذ  ــم النف ــاحة لتقاس ــة وس ــروب عبثي ــة ح مرحل

ــة. ــح الدولي واملصال
لألســباب أعــاله ولغريهــا وعــىل خلفيــات أحقــاد 
صليبيــة ومورثــات تارخييــة، ُتَشــن عــىل تركيــا 
ــل  ــد فش ــة بع ــة رشس ــة واقتصادي ــروب إعالمي ح
ــار القــوة بســقوط االنقــالب العســكري يف 15  خي
متوز/يوليــو 2016، والــذي أدى لتطهــري املؤسســة 
العســكرية الرتكيــة مــن املرتبطــن بقــوى خارجيــة 

ــا. ــايل حتصينه وبالت
ــن  ــم م ــة بتناغ ــدت واضح ــة ب ــرب اإلعالمي احل
ــن،  ــريب املتصه ــودي والغ ــريب الليك ــالم الع اإلع
عــدة  جبهــات  وعــىل  االقتصاديــة  واحلــرب 
الرتكــي  واالقتصــاد  الرتكيــة  اللــرية  تســتهدف 
ختويــف  خــالل  مــن  وثقــة  بقــوة  الصاعــد 

وإرعاهبــم. املســتثمرين 
موعــد  اقــرتاب  مــع  ستشــتد  احلــروب  هــذه 
ــح  ــي الناج ــوذج الرتك ــقاط النم ــات إلس االنتخاب
ومــن ثــم الســعي إلقامــة دولــة فاشــلة تابعــة هلــم 
قابلــة للتقســيم والتفتيــت، كــي تبقــى املنطقــة حتــت 
اســتعامر وانتــداب بصــور جديــدة وأنــامط حديثــة.
ــات  ــت انتخاب ــا، ليس ــدث يف تركي ــا حي ــم إن م نع
ــذا  ــهدنا ه ــا ش ــلطة، وإال مل ــداول للس ــة وت داخلي
ــام فاصلــة  االهتــامم العاملــي غــري املســبوق، إهنــا أي

ــا. ــا بعده ــا م هل
فهــل نكتفــي دوالً وقــوى وشــعوبًا بالرتقــب أم 
علينــا الوقــوف مــع تركيــا إعالميــًا وسياســيًا 
االســتثامرات  ضــخ  خــالل  مــن  واقتصاديــًا 
ومواجهــة حــروب احلاقديــن، علينــا الثقــة باخليــار 

الرتكــي والرهــان عليــه بــال تــردد وال تعثــر.

الحرب اإلعالمية ضد تركيا.. 
بعد أيام انتخابات رئاسة العالم أم انتخابات رئاسة تركياسقوط ذريع أمام الحقيقة

أديب وإعالمي سوري

محمود زكرياأسامة محمود آغي
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ــام  ــاته ب ــدد سياس ــام دويل تتح ــود نظ ــل وج يف ظ
خيــدم مصالــح األغنيــاء والــدول الكــربى، ال 
ــم  ــن أحواهل ــراء وحتس ــال الفق ــن ح ــح م ــام ُيصل ب
ــوارث  ــاين، وك ــري إنس ــة ضم ــامل أزم ــش الع ، يعي
الشــعوب،  منهــا كثــري مــن  يعــاين  وجماعــات 
خاصــة يف منطقــة الــرشق األوســط ، تلــك البقعــة 
ــا،  ــها علين ــت برأس ــي أطّل ــروب الت ــة باحل امللتهب
ــادي  ــا بأي ــوين فيه ــان الصهي ــمًّ زرع الكي ــذ أن ت من
اســتعامرية خبيثــة، ليكــون حائــط صــد بينهــا وبــن 
األمــن والســالم، ويف وســط هــذا التوّســع الوحي 
ــة،  ــات احلضاري ــة والراع ــداء والكراهي ــن الع م
ــكان  ــن م ــًا م ــور قادم ــض ن ــرى ومي ــدم أن ن مل نع
بعيــد، مــكان كان يومــًا قائــدًا هلــذا العــامل، ومــالذًا 
ــري مــن  ــه كث ــًا للضعفــاء، ودرعــًا حتطمــت علي آمن
رايــات الصليــب، مــكان ذات جــذور طيبــة، عــاد 
ــة،  ــه اإلقليمي ــالمية ومكانت ــه اإلس ــدًدا لوجهت جم
بعــد أن حاولــوا تّقزيمــه وتغيــري هويتــه عــىل مــدار 
قــرن مــن الزمــان، إهنــا تركيــا، ذلــك البلــد الطيــب 
ــح  ــذي فت ــان( ال ــس )أردوغ ــادة الرئي ــارك بقي املب
ــن  ــن م ــن والالجئ ــن املضطهدي ــري م ــالده لكث ب
ــم  ــن الظل ــوا م ــد أن هرب ــوب، بع ــدب وص كل ح
ــوا  ــش، ليندجم ــظف العي ــة وش ــات األمني واملالحق
ــددة،  ــات متع ــروه بثقاف ــي، وُيث ــع الرتك يف املجتم
ــة  ــات فكري ــة، ذات خلفي ووفــرة يف املــوارد البرشي

ــة. ــة متنوع وثقافي
ــس  ــال الرئي ــة ق ــه االنتخابي ــدى جوالت ــي إح فف
أردوغــان: )إن الســياحة يف تركيــا هــي ســبيل 
فهــؤالء ضيوفنــا  اإلســالمي،  الكــرم  إلظهــار 
ــا(،  معــربًا عــن أصالــة  ــا هلــم مــن أخالقن وإكرامن
ــًا  ــلم، وضارب ــي كل مس ــا ع ــد وحقه ــك البل تل
ــه  ــع إخوان ــالق م ــرم واألخ ــل يف الك ــك املث بذل
مــن العــرب واملســلمن؟، فقــد فتــح بــالده ملاليــن 
ــن ضاقــت عليهــم أرض إخواهنــم  الســورين الذي
العــرب، فــكان لرتكيــا النصيــب األكــرب مــن 
ــت إىل  ــل ذهب ــامل ، ب ــتوى الع ــىل مس ــن ع الالجئ
ــث  ــيا، حي ــي رشق آس ــك ، إىل أق ــن ذل ــد م أبع
ــم  ــا( ، بتقدي ــلمي )الروهينج ــة ملس ــادة اجلامعي اإلب
ــون  ــا يتعرض ــة م ــم وإدان ــانية هل ــح اإلنس ــة املن كاف
لــه مــن قتــل وهتجــري، يف حــن مل نــر دولــة عربيــة 
واحــدة شــجبت أو قدمــت هلــم يشء، ويف فلســطن 
ــًا  ــارضة دوم ــت ح ــد كان ــرج ،فق ــّدث وال ح فح
ــاه  ــية جت ــف السياس ــة واملواق ــاعدات اإلغاثي باملس
ــزة،  ــاع غ ــىل قط ــة ع ــي خاص ــدوان اإلرسائي الع
ــوا  ــا كان ــن أبنائه ــرشة م ــدان ع ــك فق ــا ذل وكّلفه
عــىل أســطول احلريــة الــذي ذهــب لكــر احلصــار 
ــد  ــن هتوي ــب ع ــن ترام ــا أعل ــام 2010، وعندم ع
ــة  ــة ملنظم ــة طارئ ــد جلس ــت بعق ــدس، أرسع الق
وإدانتــه،  القــرار  لرفــض  اإلســالمي  التعــاون 
ورصح الرئيــس أردوغــان بقولــه :)مــن يبيــع 
ــه بيــع إخواهنــا، فاملقدســات  القــدس ســيهون علي
ال تتجــزأ ،والبيــع ســيكون ســهال مــا دامــت 
الفكــرة جاهــزة وهلــا دعاهتــا، فــإن مل نســتطع محايــة 
القــدس فــال يمكننــا النظــر بثقــة إيل مســتقبل 
مكــة (، هكــذا قــال وهلل دره، ففــي الوقــت الــذي 

تدنــس فيــه بعــض البــالد العربيــة نفســها بالتطبيــع 
الكيــان الصهيــوين، نــرى تركيــا  العلنــي مــع 
حتــاول أن تغســل نفســها مــن إثــم املــايض، بخلــع 
ــيام وأن  ــدرج، الس ــل بالت ــع إرسائي ــع م رداء التطبي

ــرم. ــان املج ــك الكي ــام كاره لذل ــا رأي ع وراءه
عــن  الدفــاع  يف  الصفــوف  يتقــدم  دائــاًم  نــراه 
االســالم واملســلمن، فحــن اجتمعــت بعــض 
ــات  ــذف آي ــت بح ــية وطالب ــخصيات الفرنس الش
مــن القــرآن، هامجهــم بــكل شــجاعة، قائــاًل: )مــن 
أنتــم حتــى تطالبــون بحــذف آيــات مــن القــرآن؟ 
ــم  ــال هل ــم ق ــريون(، ث ــم حق ــم فأنت ــن نعرفك نح
:)هــل ســبق لكــم أن قرأتــم كتــب اإلنجيــل 
ــر  ــون يف حظ ــام ترغب ــا فرب ــوراة؟ إذا قرأمتوه والت

اإلنجيــل(.
املســاجد  بعــض  أغلقــت  حــن  النمســا،  ويف 
ــدد بذلــك، وقــال:  وطــردت عــدد مــن األئمــة، ن
)أخشــى أن تتســبب النمســا يف حــرب بــن اهلــالل 
والصليــب(، ثــم قــال : )هــل تعتقــدون أننــا 
ــه  ــي أن ــال ذلــك؟، هــذا يعن ســنقف مكتوفــن حي
ســيتوجب علينــا القيــام بــيء مــا(، ويف خطاباتــه 
يف األمــم املتحــدة، دائــاًم مــا تضــج القاعــة بكلامتــه 
ــا،  ــق هب ــن النط ــريون ع ــز الكث ــي عج ــة، الت الناري
حــن طالــب بــأن يكــون هنــاك مقعــد دائــم لدولــة 
ــن،  ــس األم ــة يف جمل ــدول اخلمس ــن ال ــلمة ب مس
وقولــه إن العــامل أكــرب مــن مخســة، يف إشــارة 
ــم  ــط أن تتحك ــس دول فق ــق خلم ــه ال حي ــه أن من
ــًا  ــا وفق ــب بقضاياه ــعوب، وتتالع ــر الش يف مصائ
لتصورهتــا وأجندهتــا اخلاصــة. عهدنــاه شــجاعًا يف 
ترحياتــه غــري هّيــاب، خربتــه السياســية فضحــت 
الــدور املشــبوه لكثــري مــن األنظمــة العربيــة، عــزز 
ــه  ــد نجاح ــح بع ــه ويطم ــا بإنجازات ــة تركي مكان
ــامل  ــوى دول الع ــن أق ــون م ــات أن تك يف االنتخاب

ــًا. ــكريًا واقتصادي عس
قــد يــراين البعــض متحّيــزًا لــه حــن أصفــه 
بنجــايش العــر ويتهمنــي بالتعصــب الشــخيص، 
لكــن الواقــع أكثــر نطقــًا مــن الكلــامت املنمقــة أو 
ــرؤة أن نبخــس  ــه، وليــس مــن امل ــغ في املــدح املبال
النــاس أقدارهــم وُننزهلــم مــا دون منزلتهــم، وهــذا 
مــا حتتمــه علينــا ضامئرنــا وأقالمنــا، أن ننطــق 
ــع  ــض، ونض ــك للبع ــرق ذل ــى وإن مل ي ــق حت باحل
ــت  ــتحق، فلس ــذي يس ــه ال ــخص يف مكان كل ش
أكثــر فهــاًم ودرايــة مــن الســيايس املاليــزي الكبــري 
أنــور ابراهيــم حــن قــال: ) إن الرئيــس أردوغــان 
مــن أكثــر زعــامء العــامل اإلســالمي فاعليــة وتأثــريًا، 
حيــث يبــذل جهــودًا حثيثــة إلحــالل احلريــة 

ــط (. ــرشق األوس ــالم يف ال والس
ــوة  ــي، وخط ــدث تارخي ــاب ح ــىل أعت ــا ع إن تركي
ــون  ــل املرتبص ــا يع ــذا م ــد، وه ــالد جدي ــن مي م
تلــك  لتقويــض  االســتعداد،  أهبــة  عــىل  هبــا 
بمالمــح  دولــة  ختلــق  ســوف  التــي  الــوالدة 
ــة وال  ــرف تبعّي ــة، ال تع ــات خمتلف ــدة وسياس جدي
وصايــة، بــل هيبــة وســيادة حتــن إىل مــايض املجــد 
واالنتصــارات، فيــوم األحــد القــادم ســيخرج 
ــة. ــذوره الطيب ــداء ج ــي ن ــي، يلب ــعب الرتك الش

ــن  ــن الالجئ ــل م ــدد هائ ــل ع ــام 2011م، ورحي ــورية ع ــة الس ــب األزم عق
ــا مــن أوائــل الــدول املســتضيفة  ــد أن تكــون تركي ــا، كان الب الســورين إىل تركي
ــية  ــد اجلنس ــام بع ــوري في ــئ س ــارب 30.000 الج ــا يق ــت م ــل منح ــم، ب هل
ــىل  ــت ع ــل عمل ــل ب ــم املعام ــأت هل ــع، وأنش ــم املصان ــت هل ــورية، وأفتتح الس
ــا  ــًا منه ــدارس إيامن ــات وامل ــض اجلامع ــة يف بع ــة الرتكي ــل الدول ــم داخ توظيفه

ــراك. ــن األت ــاواهتم باملواطن ــم ومس بأحقيته
إن فكــرة الرتحيــب بالالجئــن الســورين مــن قبــل الدولــة الرتكيــة، مثــّل نقطــة 
إنطــالق وإرتــكاز للرئاســة الرتكيــة واحلكومــة بمثابــة نقــاط قــوة هلــم مــن قبــل 
الســورين عــىل إعتبــارأن تركيــا الدولــة الوحيــدة التــي ســهلت عبــور الســورين 

إىل أراضييهــا.
ــات  ــرة االنتخاب ــان فك ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــرتاح الرئي ــب إق عق
ــة املبكــرة، وتبنــي بعــض األحــزاب السياســية برامــج انتخابيــة معارضــة  الرتكي
كان منهــا طــرد الســورين وإراجاعهــم إىل أراضيهــم، حيــث رصح بتلــك الفكــرة 
ــي  ــة والت ــة القومي ــن احلرك ــق ع ــد املنش ــزب اجلي ــة احل ــنري( رئيس ــريال أكش )م
دعــت يف برناجمهــا االنتخــايب بشــكل رصيــح نيتهــا طــرد الســورين مــن بالدهــا 
إذا فــازت يف االنتخابــات الرتكيــة، بــل أدعــت أهنــم ســيقيمون رمضــان القــادم 

مــع أرسهــم يف ســوريا وســوف يفطــرون مــع بعضهــم البعــض.
ــح  ــي( املرش ــرم أنج ــات )حم ــن ترحي ــة ع ــل رشاس ــريال ال تق ــات م ترحي
ــورين  ــرد الس ــوم بط ــوف يق ــه س ــى بأن ــذي أدع ــي ال ــزب االتاتورتك ــن احل ع
ــة الســورية بعــد عــرشة  ــة العالقــات مــع الدول وإرجاعهــم إىل ســوريا، ورشعن

ــلطة. ــه للس ــن تولي ــام م أي
ــه  ــرف مواقف ــي تع ــان والت ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــف الرئي ــا موق أم
ــه سيســعى إلرجــاع الســورين إىل  ــه هلــم بأن ــة جتــاه الســورين واحتوائ باإليابي
ــه عــىل تأمــن حياهتــم مــن أي خطــر  املناطــق املحــررة وســيعمل يف الوقــت ذات

ــتقبلهم.  ــدد مس هي
ــرد  ــة بط ــودًا خمتلف ــا وع ــل يف طياهت ــي حتم ــة الت ــج االنتخابي ــك الربام إزاء تل
ــكل  ــدى ال ــة ل ــة للغاي ــاوف قلق ــادت خم ــم، س ــويل احلك ــب ت ــورين عق الس
الســوري ماهــو مصريهــم املحتــوم إذا فــازت تلــك األحــزاب وأوفــت بوعودهــا 
ــدق  ــٍر حم ــرة خط ــوري يف دائ ــيكون الس ــاًل س ــل فع ــم؟، ه ــم وطرده بإجالئه
يرتتــب عليــه البحــث عــن بدائــل أخــرى، الســيام وأن هنــاك العديــد مــن الــدول 
ــل  ــا؟، يف مقاب ــول إىل أراضيه ــدم الدخ ــىل ع ــل أرصت ع ــه ب ــة لفظت األوروبي
ــي  ــة وه ــة املحتوم ــى النتيج ــوف يتلق ــه س ــوريا فإن ــرى إىل س ــرة أخ ــودة م الع
اإلعتقــال والقتــل والترشيــد والســجن، وبذلــك يبقــى الســوري رهــن ذاتــه أمــا 

ــر. ــن أخ ــن مأم ــث ع ــودة أو البح بالع
إزاء تلــك املخــاوف وتبددهيــا، كانــت النتائــج عــىل غــري عاداهتــا بفــوز املرشــح 
ــم  ــدة احلك ــان لس ــب أردوغ ــب طي ــيد رج ــم الس ــرب هل ــًا واألق ــر حظ األوف
ــب  ــيد رج ــا الس ــي قطعه ــود الت ــاًء للوع ــل وف ــم ب ــازًا هل ــك إنج ــن ذل معتربي
عــىل نفســه بحاميتهــم وعــدم الســامح إلحــد بإيذائهــم، رغــم طرحــه بــأن ســيتم 
إرجــاع البعــض منهــم يف حــال تأمــن املناطــق مــن العصابــات التــي تســتهدف 

ــم. ــة هل ــواء األمني ــري اإلج توت
ــة  ــاد األروق ــذي س ــق ال ــايب والقل ــف االنتخ ــة املوق ــن ضبابي ــم م ــىل الرغ ع
ــان  ــيد أرودغ ــوز الس ــددت بف ــم تب ــوية إلوضاعه ــرد وتس ــن ط ــورية ماب الس
ــت وراء  ــاوف أصبح ــك املخ ــأن تل ــورين ب ــدى الس ــق ل ــاح عمي ــٍة وإرتي براح
ــان يف  ــي، وأن أردوغ ــا الطبيع ــادت ملوضعه ــة ع ــم الطبيعي ــم وأن حياهت ظهوره

ــم.  ــىل طرده ــل ع ــن يعم ــروف ل ــل الظ أق
إبــان ذلــك وبعــد حتقيــق النــر اإلنتخــايب فــإن الســيد أردوغان سيســعى لرســم 
اســرتاتيجية واضحــة املعــامل يف طبيعــة العالقــة مــع الســورين أنفســهم، وكذلــك 
يف رســم تباينــات جديــدة للعالقــة السياســية مــع النظــام الســوري جتــاه البعــض 
منهــم، الســيام وأن أردوغــان يف هنايــة املطــاف ســيكون ملبيــًا مطالــب شــعبه ولن 

يذعــن إلحــٍد غريهــم الســيام وأهنــم هــم مــن منحــوه فرصــة التغيــري والبنــاء.
ــاه  ــل يف ثناي ــه حيم ــه إال أن ــم وضوح ــادم رغ ــتقبل الق ــإن املس ــال ف ــىل كل ح ع
جتليــات غــري واضحــة املعــامل جتــاه العالقــات السياســية مــع النظــام الســوري، 
ــن  ــن م ــن والقادم ــورين الوافدي ــري الس ــة مص ــم معرف ــا يتحت ــاًء عليه ــي بن والت

ــوري.  ــام الس ــة للنظ ــات القمعي ــراء املامرس ج

نجاشي العصر
الالجئون السوريون واالنتخابات 
التركية  المخاوف والمستقبل

كاتب وصحفي ... من مصر

د. معاذ عليويعلي الصاوي

سية
سيا

ضايا 
ق

كاتب وباحث فلسطيني 



سنة الثالثة ــ العدد 59 ــ 2018/7/1
ال

10

سية
سيا

ضايا 
ق

يف أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة، بينــام تســكع العــامل اإلســالمي 
يف حالــة مــن الذعــر والقلــق، وعــاش املســلمون ترشذمــًا وضياعًا، 
أيــام الراعــات العامليــة املسلســلة للحريــة واالســتقالل يف 
ــت  ــة، نبع ــريان الرصاص ــه إال ن ــم من ــاًء ال يش ــون، فض ــا الك زواي
ــريًا عــىل  ــد حركــة ذات شــعبية واســعة شــكلت ضغطــًا كب يف اهلن
ــالم  ــام أح ــًا أم ــت كابوس ــاين، وأصبح ــالل الربيط ــة االحت ناصي
ــع  ــًا م ــالل وتكاتف ــىل االحت ــًا ع ــت احتجاج ــتعامر، انطلق االس
األمــة اإلســالمية، إهنــا حركــة اخلالفــة اإلســالمية التــي ظهــرت 
ــي  ــد ع ــقيقان حمم ــا الش ــن 1919-1924 قاده ــا ب ــرتة م يف الف
ــتى  ــي إىل ش ــادة تنتم ــامء وق ــن زع ــاركة م ــي، بمش ــوكت ع وش
ــدي وأيب  ــال مهامتــا غان ــة متعــددة أمث ــات فكري األحــزاب وخلفي
الــكالم آزاد، وحــرت موهــاين، تضامنــت مــع اخلالفــة العثامنيــة، 
اآليلــة إىل الســقوط ، والتــي ظلــت كلمــة جامعــة لزوايــا كوكــب 
األمــة املتفرقــة، اخليــط الوحيــد الــذي مجــع رشقــي األرض 

ــا. وغربيه
 انطلقــت هــذه احلركــة حلاميــة اخلالفــة وســدانة املقدســات 
العســكرية  والتدخــالت  االحتــالل  خمالــب  مــن  اإلســالمية 
ــامل  ــم ش ــة يف عواص ــة عمالق ــرات خالف ــت مؤمت ــة، نظم األجنبي
ــرتة،  ــك الف ــا يف تل ــن نوعه ــع م ــرب واألوس ــي األك ــام ه ــد، رب اهلن
ألن العــرب كانــوا يســعون وراء اخلالفــة وهيرولــون إثــر الوطنيــة 
ــة، طالبــت فيهــا االحتــالل الربيطــاين للوقــف  ــة الصاخب والعروب
مــن العــدوان وعــدم املــس بســوء يف املآثــر اإلســالمية، بــل كانــت 
تشــدد موقفهــا مــن التحفــظ عــىل ســلطنة تركيــا بوصــف اخلليفــة 
وإبقائهــا عــىل ناصيــة األمــة إىل األبــد، ألهنــا فاجــأت بمحــاوالت 
أتاتــورك لتدمــري اخلالفــة وحتليتهــا بعقــد العلامنيــة والفكــرة 
املتحــررة، حتــى بنــى دولــة عــىل أنقــاض العثامنيــة العمالقــة، ويف 
نفــس اللحظــة أكــد مؤمتــر اخلالفــة خــالل كلــامت أيب الــكالم آزاد 
) إن هــدف هــذه املؤسســة هــو تنظيــم وقيــادة األمــة اإلســالمية يف 
ــة  ــرش كلم ــالم ون ــق الس ــدل وحتقي ــة الع ــح إلقام ــق الصحي الطري

ــامل(. اهلل يف الع
ومــن أجــل كل ذلــك كان مــن الــروري جــدًا للخليفــة أن 
ــة(  ــده للراح ــك عن ــال للش ــال جم ــة )ف ــلطة الدنيوي ــك الس يمتل
إنــه بــدون إمــام فــإن حيــاة املســلمن حتــت اخلطــر، حتــى يســلط 
ــه  ــدي بروح ــعب اهلن ــار الش ــذا ث ــوان، هك ــذل واهل ــم ال عليه
ــد  ــم بع ــة، ومل حيجبه ــة الثمين ــروة اخلالف ــىل ث ــاظ ع ــه للحف ودمائ
ــل،  ــدف النبي ــذا اهل ــن ه ــد م ــار للس ــوج البح ــان وال م األوط
ــالمية  ــة اإلس ــة األم ــودي بخالف ــنيعة ت ــة ش ــم كل حماول ــد آملته لق
ــع  ــاًء م ــدًا وإب ــوا جم ــا، ووقف ــق وحدهت ــم لتفري ــط ترس وكل خط
ــى  ــة، وصفقــوا ألدن ــن وعــودة اخلالف ــة الدي ــق حلامي كل أمــل ينبث
حركــة هتــدف إحيــاء اخلالفــة ونصبهــا عــىل مكانتهــا الســامية، ألن 
الشــعب مل يعتــرب اخلالفــة مســألة سياســية أو قضيــة اقتصاديــة، ومل 
يتــورط يف أخطبــوط الوطنيــة بــل رآهــا كفــرض دينــي الزم، حتــى 

ــًا. ــا أفواج ــوا عليه ــلمون وهتاطل ــا املس ــتجاب هل اس
ــورة  ــامقة يف بل ــة س ــات مكان ــائر الوالي ــرياال( كس ــت )لك فكان
ــة  ــع اخلليف ــًا م ــا تضامن ــوارعها وقراه ــت ش ــة، صخب ــذه احلرك ه
وأدانــت كــامل أتاتــورك ، حتــى شــهدت اهلنــد اعتصامــات كبــرية 
هتتــف لوحــدة األمــة انضمــت إليهــا اآلالف مــن شــتى املذاهــب، 
ــد  ــالم حمم ــوف اإلس ــرشق وفيلس ــاعر ال ــد ش ــون بقصائ يصدح
إقبــال، قصائــد تــرم محاســتهم وتأخــذ بيدهيــم إىل تاريــخ مرشق، 
ــة آذاهنــم لكــي ال تنقطــع جذورهــم مــن  كلــامت تــرب يف طبل
أصالــة الديــن وســط ضجــات الوطنيــة والنعــرات القوميــة، فــإن 

هدفهــم الواحــد عــودة اخلالفــة وإقامــة الديــن.
ــق  ــل الوثي ــن األم ــارة ع ــو عب ــه ه ــذي عنونت ــعار ال ــذا الش ــا ه أم
الــذي يداعبــه كل مــن يرجــو عــودة املجــد العثــامين، عــودة 

التاريــخ التليــد الــذي هيدهــده الزمــان يف حنايــاه، مســتمدًا 
ــار  ــت ن ــي أجج ــات الت ــوالت والفتوح ــر بالبط ــه الزاخ ــن تراث م

ــرب. ــربًا بش ــداء ش األع
ــس  ــل برئي ــيًا يتمث ــاًل سياس ــه رج ــرى في ــان ال ن ــس أردوغ الرئي
ــاه  ــذي ضيعن ــخ ال ــه روح التاري ــرى في ــل ن ــة، ب ــدة أو مجهوري بل
ــه نبضــة دفاقــة التحمــت  ــا، نحــس في عــىل حــن غفلــة مــن أهلن
بأفــكار نجــم الديــن أربــكان، ورســائل النــوريس التــي خرجــت 
ــري  ــذي ين ــه الرجــل ال ــان واألســالك الضيقــة، إن ــن القضب مــن ب
ــه  ــا بترحيات ــل، ويتحفن ــا الغاف ــه يف ماضين ــينا عن ــًا تناس ــا درب لن
الضاربــة يف وجــه اخلونــة بينــام تعلقــت األنظمــة العربيــة أو الدمــى 
ــل  ــس أو ت ــوا يف باري ــربى وجتول ــوات الك ــاب الق ــية بلع السياس
ــس  ــا نتحم ــهم، هن ــقط رأس ــن مس ــر م ــنطن أكث ــب أو واش أبي
ــا  ــى لن ــدة كف ــات صام ــل وقف ــة، ب ــه الصادم ــه وقرارت لترحيات

ــة واهلامــات الراكعــة،  ــاء مــن هــذه الــرؤوس املنحني فخــرًا وكربي
ــر  ــذه املناظ ــن ه ــئمنا م ــد س ــامال، لق ــة وش ــوات يمن ــا يف القن نراه

ــاء. ــذه الضوض ــن ه ــن ب ــل م ــث وأم ــا لبع ــة وانتظرن الوقح
ــئ  ــل يضي ــن رج ــا ع ــد بحثن ــه، لق ــام نيت ــه ومت ــو لدوام ــم ندع نع
أرواحنــا، ويشــق الطريــق فــوق ركام التاريــخ،، فــوق الذكريــات 
ــامل  ــه يف الع ــا عن ــد بحثن ــاع، لق ــن واإللتي ــة باحلن ــة املعجون املقدس
العــريب، فــام وجدنــا فيــه إال هرمــًا أو ملــكًا ضليــال، ثــم بحثنــا يف 
ــة  ــة والعدال ــة مرهون ــجينة واحلري ــة س ــا الديمقراطي ــا فرأين إفريقي
ــا  ــن مريضه ــا م ــى وجدن ــا، حت ــه يف أوروب ــا عن ــم بحثن ــرية، ث أس
ممرضــة، ومــن دائهــا دواء، هكــذا أفــاض أردوغــان كرامتــه ومهتــه 
عــىل أهالينــا يف اهلنــد، صنعنــا لــه الئحــات وملصقــات يف جدراننــا 
وشــوارعنا كــام صنعنــا البــن قاســم صنــاًم مقدســًا حلســن قيادتــه 
وعــدل نظامــه يف القــرن الثامــن مــن اهلجــرة، ونشــتاق مــن بعــد 
ــات  ــرى راي ــاين، ون ــح الرب ــامين، والفت ــال لعــودة املجــد العث األمي
ــات  ــا ذكري ــاالت تنبته ــرح يف خي ــة يف كل واد، ون ــة خفاق اخلالف
فتــح أســوار القســطنطينية، وخيــول عاديــات فــوق قــربص 

ــا. والفرنس
ــن  ــديدة ب ــة ش ــة معرك ــائل التواصلي ــالل الوس ــاهدنا خ ــد ش لق
ــال  ــهرية: )إذا ق ــه الش ــن قولت ــتنباطًا م ــام ودوام، اس ــمن مت وس
الشــعب يل يومــًا متــام ســأتنحى(، وهــل انقلــب هــذا الوســم عــىل 
ــة  ــق محل ــى يطل ــد حت ــن جدي ــة م ــوة وطاق ــه ق ــاض ل ــده أم أف ض
شــعواء عــىل معارضيــه، أو ســبب هــذا لتوحيــد معارضيــه حتــى 
ــية ال  ــور سياس ــك أم ــة؟، فتل ــة عثامني ــوكتهم يف صفع ــر ش يك
دخــل يل فيهــا، لكــن أســجل هــذه بــكل نبــيض وإحســايس لــدوام 
ــكرية  ــات العس ــه االنقالب ــت ل ــذي أب ــد، ال ــل الصام ــذا الرج ه
ــرية،  ــرية ومس ــه س ــت عن ــد بحث ــًا لق ــة، حق ــاالت املرتزق واالغتي
هلجــًا وهنجــًا، ســلكًا وخلقــًا، إنــه الــذي غــري وجــه تركيــا وأنقذها 
وكانــت عــىل شــفا جــرف هــاو، حينــام صــار تراثهــا مــوءودًا حتــت 
ــه  ــا، فإن ــور إىل أوكاره ــن الطي ــا حن ــن تراهب ــة، وح ــن األم أع
حاضــن مدينــة إســطنبول وحامــي تراثهــا، وحــارس مجاهلــا، 
حتــى انبهرنــا بروعــة مجاهلــا فأنشــدنا مجيعــا يف مدارســنا :) ال بــد 
إســطنبول وإن طــال الســفر(، وتعلمنــا عــن ســكة حديــد احلجــاز 
الــذي لــو حتقــق لكانــت جــرًا متينــًا نتبــادل عليــه رســائل املحبــة 

ــرام. والغ
ــأة  ــه وط ــه، ل ــدد رضبات ــى يس ــرف مت ــذي يع ــان، ال ــه أردوغ فإن
راســخة يف أغــوار بورصــة ويف مرمــرة وأنقــرة، وقونيــا وأناضــول، 
لقــد عرفتــه وهادهــا وجباهلــا، وربتــه أحالمهــا وأشــواقها، ســيظل 
ــتبقى  ــة، وس ــه عثامني ــة وحليت ــيته أربكاني ــوارًا مش ــاًل مغ ــو بط ه
االغتيــاالت فاشــلة حمبطــة وســتكر شــوكتها حتــت ضــوء 

ــة. ــفافية احلقيق ــدق وش الص
ــاول  ــا ح ــياهنا حينه ــا لنس ــعى تركي ــة تس ــوز 15، ليل ــة مت ويف ليل
بعــض مــن ضبــاط القــوات املســلحة الرتكيــة النقــالب عســكري 
عــىل أردوغــان، وفشــل ضمــن ســاعات حمــدودة، بــل ظــن 
ــق  ــن مل تتحق ــه لك ــه وحلم ــقط بقلعت ــان سيس ــض أن أردوغ البع
ــاء،  ــار كالعنق ــاره وط ــن غب ــس م ــض الرئي ــاين، وانتف ــك األم تل
ــة  ــك الليل ــًا، ويف تل ــرل متام ــالت أرطغ ــم مسلس ــق أمامه وحق
ــقوط  ــن س ــاف م ــا نخ ــا كن ــا تركي ــة عرفته ــول ليل ــؤومة، أط املش
ــالء  ــة والعم ــؤالء اخلون ــام ه ــي أم ــا الباق ــرية وأملن ــا األخ قلعتن
املرتزقــة التــي ال زالــت تصطــاد تاريــخ تركيــا منــذ القــرون، لكــن 
تركيــا ســجلت يف صفحاهتــا تارخيــًا مــن جديــد، وقــى الشــعب 
عــىل االنقــالب وحتــى ال يتجــرأ أحــد إىل األبــد، وهبــذه املوقــف 
ــة  ــظ الديمقراطي ــتياقها إىل حف ــدة اش ــا وش ــا ثباهت ــرت تركي أظه
واحلريــة واملســتقبل مهــام واجهتهــا الدبابــات واملدرعــات يف طريق 

ــان(. ــا أردوغ ــظ لن ــن احف ــا رمح ــا اهلل ي ــا. )ي أمامه
ــاد  ــالمي أبع ــامل اإلس ــاء الع ــن أرج ــة م ــوات املرتفع ــذه الدع  هل
ــن،  ــات املظلوم ــا طموح ــس فيه ــة، تعك ــداء رنان ــة، وأص عميق
ــراء  ــر الفق ــن حناج ــت م ــن، ارتفع ــن واملرشدي ــوات البائس وأص
وامللهوفــن، يف أنفاســهم اشــتياق وحنــن إىل ذاك القائــد، يدعــون 
ــم  ــىل الرغ ــاالت، وع ــن كل االغتي ــه م ــه، وحفظ ــه وعافيت لصحت
مــن كل املؤامــرات التــي حتــاك ضــد تركيــا وقائدهــا البطــل نجــد 
أن املعارضــن ال هيمهــم ســوى إســقاط أردوغــان وإطفــاء هالتــه 
بغــض النظــر عن اآلثــار بعيــدة املــدى، وال يمتلكــون رؤيــة إلدارة 
ــل  ــس الفع ــون نف ــداء يفعل ــام كان األع ــقاطه، ك ــة إس ــا حال تركي
ــىل  ــرف ع ــروا للتع ــى تأخ ــد، حت ــد احلمي ــلطان عب ــة الس يف خالف
احلقيقــة وحجــم اخليانــة التــي تورطــوا فيهــا عــىل مــدى الســنن، 
فرتكيــا احلديثــة نســخة مــن ماضيهــا الفاخــر، لقــد دخلــت مرحلــة 
مهمــة يف حياهتــا، لــو اختزلناهــا ســنقول إهنــا حــرب الصــدق مــع 
اخليانــة، حــرب اإلخــالص مــع النفــاق، وســيعود التاريــخ بنفســه 
وروحــه، ســيعض الظــامل عــىل يديــه، وســترشق الشــمس يف فلــق 

ــة بأشــعة الكرامــة واملجــد. احلري

هكذا تعشق الهند عودة المجد العثماني

من الهند مدون في الجزيرة - أستاذ جامعي

د. صبغة الله الهدوي
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 أطفالنا للمستقبلمرشحون شباب يزورون اتحاد طلبة األناضول

ّ
نعد

Genç Vekil Adaylarından AÖB’ye ZiyaretÇocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz!

AK Parti Gaziantep genç milletvekili adayları Hatice Merve Tatar ve Muhammed Melaz Aktoğ 
Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesini ziyaret ederek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
AK Parti Gaziantep 12. sıra milletvekili adayı Hatice Merve Tatar ve 13. sıra milletvekili adayı Mu-
hammed Melaz Aktoğ 19 Haziran Salı günü Anadolu Öğrenci Birliği ve Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret 
ederek öğrencilerle hasbihal gerçekleştirdi.

Anadolu Platformu’na üye vakıf ve dernekler, düzenledikleri Yaz Okulu programlarıyla on bin-
lerce öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.
Çocukların Kur’an ile tanışmalarını ve temel dini bilgileri eğlenerek öğrenmelerini amaçlayan 
Anadolu Platformu’na üye vakıf ve dernekler, bulundukları il ve ilçelerde 2018 yılı Yaz Okulu 
programlarıyla on binlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــحهم ح ــن رش ــباب الذي ــن الش ــابن م ــاب ش ــة غازي عنت ــه بمدين ــول يف فرع ــة األناض ــاد طلب ــتقبل احت اس
لعضويــة الربملــان عــن واليــة غازي عنتــاب ومهــا خديــة مــروة تتــار وحممــد مــالز آق طــوغ. وأجــاب املرشــحان عــن أســئلة الطلبــة 
احلارضيــن يف فــرع االحتــاد. الزيــارة التــي متــت يــوم الثالثــاء 19 حزيــران 2018 شــملت كذلــك مقــر وقــف بلبــل زاده يف مدينــة 

غازي عنتــاب.

ــات  ــاف واجلمعي ــا األوق ــي تنظمه ــة الت ــة الصيفي ــج املدرس ــق برنام ــن طري ــتقبل ع ــذ للمس ــن التالمي ــرشات اآلالف م ــتعد ع يس
العاملــة حتــت مظلــة منتــدى األناضــول. وهتــدف منظــامت املجتمــع املــدين تلــك إىل أن يتعــرف األطفــال عــىل القــرآن الكريــم وأن 
ــة لعــام 2018. ويســتقطب هــذا الربنامــج عــرشات  ــق برنامــج املدرســة الصيفي ــة األساســية عــن طري يتعلمــوا املعلومــات الديني

ــة. اآلالف مــن األطفــال يف خمتلــف املــدن والبلــدات الرتكي
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الهالل األحمر التركي يبعث األمل في عيون الطفلة السورية ماياانطالق المدارس الصيفية
Yaz Okulları BaşladıKızılay, Suriyeli Maya’nın Umudu Oldu

Bülbülzade Vakfı’nın çocuklarımızın değerlerimizle buluşarak yaz aylarını daha verimli geçirilmeleri 
amacıyla düzenlediği yaz okulları başladı.
“Eğlenerek Öğreniyoruz” sloganıyla 18 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Yaz 
Okulu Gaziantep ilinin Güneykent Mahallesinde bulunan Sevinç Bahattin Teymur İmam Hatip Or-
taokulu’nda yapılıyor. Yaz Okullarına 9 ila 15 yaş gurupları arasındaki çocuklar kayıt yaptırabiliyor.

Doğuştan dizinden aşağısı olmayan, konserve kutularından yapılan protezle yürümeye 
çalışan 8 yaşındaki Suriyeli Maya Meri’nin yardımına Türk Kızılayı yetişti. Kızılay, Ma-
ya’nın protezlerle yürüyebilmesi için çalışma başlattı.
Kendisi de yürüme engelli olan babasının teneke kutu ve plastik borulardan yaptığı 
protezlerle güçlükle yürümeye çalışan, en çok sevdiği okuluna giderken büyük acılar 
çeken Maya’nın hikayesi gören herkesi derinden yaraladı. Türkiye sınırına yakın İdlib’in 
kırsalında çadırkentte ailesiyle birlikte yaşayan Maya’nın protez bacak talebine Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık kayıtsız kalmadı.

يعمــل وقــف بلبــل زاده عــىل تعريــف أطفــال تركيــا بالقيــم الوطنيــة مــن خــالل املدرســة الصيفيــة التــي انطلقــت مــن أجــل قضــاء 
عطلــة صيفيــة أكثــر فائــدة. وانتظمــت املدرســة الصيفيــة هــذا العــام حتــت شــعار »نتعلــم ونحــن نلعــب« لتســتمر مــن 18 حزيــران 
ــت يف  ــي گوين كن ــاء يف ح ــة واخلطب ــور لألئم ــن تيم ــاء الدي ــوينچ هب ــُة س ــاَط مدرس ــذا النش ــن ه ــوز 2018. وحتتض ــى 20 مت حت

مدينــة غازي عنتــاب. ويمكــن للرشحيــة العمريــة التــي تــرتاوح بــن تســعة و15 عامــًا التســجيل يف املــدارس الصيفيــة هــذه.

ــر إىل  ــي تفتق ــنوات والت ــامين س ــا ث ــغ عمره ــا البال ــورية ماي ــة الس ــة الطفل ــي إلغاث ــر الرتك ــالل األمح ــة اهل ــت مجعي هب
ــر  ــالل األمح ــدأ اهل ــربات. وب ــب املص ــن عل ــن م ــن مصنوعت ــتخدام قدم ــي باس ــاول امل ــوالدة وحت ــذ ال ــن من قدم
الرتكــي العمــل مــن أجــل توفــري قدمــن اصطناعيتــن ملايــا التــي اجتهــد والدهــا املعــاق هــو أيضــًا مــن أجــل صناعــة 
قدمــن مــن القنــوات البالســتيكية وعلــب املصــربات. وهــي حتــاول املــي هبــام مــن أجــل الوصــول إىل املدرســة رغــم 
األمل املصاحــب هلــا أثنــاء املــي، األمــر الــذي يبعــث احلــزن األســى يف قلــب كل مــن يراهــا تكابــد وتتــأمل. وتعيــش 
مايــا مــع عائلتهــا يف خميــم يف إدلــب قريــب مــن احلــدود الرتكيــة، وقــد اســتجاب رئيــس مجعيــة اهلــالل األمحــر الرتكــي 

الدكتــور كــرم قينــق لطلبهــا احلصــول عــىل قدمــن اصطناعيتــن.
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ــة  ــة واضح ــة الواقعي ــة ذات التجرب ــة الديمقراطي السياس
املعــامل، التــي دأب عــىل املــيض فيهــا الســيد رجــب طيــب 
أردوغــان وحزبــه حــزب العدالــة والتنميــة، وتلــك احلالة 
اإلســالمية املتنــورة املنفتحــة عــىل الفكــر احلداثــي، وعــرب 
ممارســة سياســية يوميــة، تقــرتب مــن مهــوم النــاس، مــن 
معانــاة الشــعب الرتكــي، هــو مــا حافــظ عــىل اســتمرارية 
التصويــت الشــعبي الرتكــي يف صنــدوق االقــرتاع، ومــن 
ــب  ــة، تواك ــة أردوغاني ــاة ديمقراطي ــاج حي ــادة انت ــم إع ث
حركــة التطــور، ومســارات التقــدم االقتصــادي املعــايش 
ــرشق،  ــرب وال ــاوالت الغ ــن كل حم ــم م ــاس بالرغ للن
النيــل مــن اللــرية الرتكيــة، يف حماولــة حثيثــة ومتواصلــة، 
لتقويــض الوضــع االقتصــادي الرتكــي، وجلــم احلصــان 
الرتكــي اجلامــح، واملتحــرك فعــاًل ال قــواًل، لتكــون تركيــا 
ــا يف  ــًدا هل ــوأ مقع ــربى، ولتتب ــة الك ــدول الصناعي ــن ال م

مصــاف الــدول الكــربى  يف العــامل .
ــي  ــل العم ــة، والفع ــة احلق ــة الديمقراطي ــت املامرس كان
القريــب مــن النــاس هــو الــذي انتــر يف الواقــع 
التكهنــات  كل  يدحــض  وهــو  الرتكــي،  االنتخــايب 
واســتطالعات الــرأي الغربيــة  املفتعلــة ، للنيــل مــن 
السياســة األردوغانيــة، وتعويــم آخريــن، مــن املمكــن أن 
يكونــوا مقبولــن أمريكًيــا ، وغربًيــا، عــرب سياســة جديــدة 
ــدوق االقــرتاع، إلحــداث  ــرة، ومــن خــالل صن هــذه امل
انقــالب جديــد، كان مــن املمكــن أن يــوازي يف فاعليتــه، 
ــالب  ــة االنق ــرب حماول ــه ع ــوا إحداث ــا حاول ــه م وخطورت
ــن  ــي، وم ــالب الديمقراط ــل، ألن االنق ــوزي الفاش التم
ــًزا،  ــون ناج ــن أن يك ــة، يمك ــة الديمقراطي ــالل اللعب خ
ومتقبــاًل أكثــر لــدى الشــارع الغــريب، فيــام لــو متكنــوا مــن 
إزاحــة السياســة األردوغانيــة،  وهــم الذيــن طاملــا تغنــوا 
بحقــوق  االنســان والديمقراطيــة، دون أن حيركــوا ســاكنًا  
)أي هــذا الغــرب( جتــاه مــا حيــدث ألهلنــا الســورين يف 
درعــا هــذه األيــام، بعــد أن أعلنــت روســيا االنســحاب 
مــن اتفــاق خفــض التصعيــد/ يسء الذكــر، الــذي 
ــة  ــة أمريكي ــارًيا وبرعاي ــون س ــرتض أن يك ــن املف كان م
ــروس يف  ــة ال ــبقت اإلدارة األمريكي ــد أن س ــية،  بع روس
ــي  ــن حتم ــا ل ــت أهن ــبق وأعلن ــث س ــي، حي ــذا التخ ه
أهــايل درعــا، مــن صواريــخ وطائــرات النظــام الســوري 
املجــرم، وميليشــياته الطائفيــة، وكذلــك الدعــم بالطــريان 

ــرويس.  ــالل ال ــل االحت ــن قب م
ــوق  ــي بحق ــألة التغن ــة ومس ــة الغربي ــت الديمقراطي كان
ــة اســتهالكية  ــاًم وعــىل طــول املــدى، أيقون االنســان، دائ
ترفعهــا عندمــا تكــون خادمــة لسياســاهتا، وطموحاهتــا يف 

املنطقــة، ومــن وأمههــا محايــة أمــن االحتــالل الصهيــوين،  
واليــوم فــإن هــذه السياســة نفســها فشــلت يف االشــتغال 
ــة  ــع احلكوم ــل م ــه يف التعام ــت علي ــذي دأب ــث ال احلثي
الرتكيــة، املتناقضــة مــع سياســة غربيــة، ال تقبــل بوجــود 
دولــة إســالمية كــربى، منعتقــة مــن اهليمنــة الغربيــة، بــن 
ظهرانيهــا أو داخــل أســوار االحتــاد األورويب، وهــي 
ــة  ــاح الديمقراطي ــح مج ــل كب ــن أج ــل م ــت تعم مازال
ــذ  ــة من ــة والتنمي ــزب العدال ــا ح ــي يقوده ــة الت الرتكي
ــى اآلن ، حيــث حيمــي هــذه السياســة  ــم 2002 وحت عل
ــر  ــو فخ ــواه، وه ــس س ــده، ولي ــي وح ــعب الرتك الش
ــن  ــأمل نح ــي نت ــة، الت ــة  احلقيقي ــة الرتكي ــذه الديمقراطي هل
ــة  ــا الرائع ــش تبعاهت ــن نعي ــا، ونح ــىل حالن ــورين ع الس
النــاس، بينــام يعيــش الشــعب  ، خدمــة للنــاس كل 
الســوري ضمــن حالــة القمــع والكبــت، وإلغاء السياســة 
مــن املجتمــع ، وزج النــاس يف الســجون، وهتديــم املنــازل 
فــوق رؤوس أصحاهبــا، وترشيــد الشــعب الســوري 
، يف كل بقــاع الدنيــا، ناهيــك عــن التهجــري الداخــي 
القــري، الــذي يــامرس ضــد الشــعب الســوري، وحالــة 
الفســاد واالفســاد الكــربى التــي حيياهــا الســورين منــذ 
ــم آل  ــت حك ــا، حت ــن عاًم ــامن وأربع ــن ث ــد ع ــا يزي م

ــرم. ــي املج ــي القمع ــد الطائف األس
ــاح  ــي بنج ــو حيتف ــوري وه ــعب الس ــإن الش ــل ف وبالفع
ــىل  ــة ع ــك إال األمل واحلرق ــة، ال يمل ــة الرتكي الديمقراطي
حالــه، وحــال يومياتــه املؤملــة، التــي يــراد هلــا أن تســتمر، 
ومــن ثــم يعــاد تأهيــل القاتــل مــن جديــد، عــرب صفقــة 
ــه  ــا، لكن ــازال طليًق ــرم م ــدت أن املج ــي أك ــرن، الت الق
مقبــول دولًيــا وارسائيلًيــا، وغربًيــا، وإىل أجــل غــري 
ــل  ــتطيع أو يقب ــن يس ــد م ــدوا بع ــث مل ي ــمى، حي مس
ــطن،  ــوالن وفلس ــوين للج ــالل الصهي ــن االحت ــة أم محاي
ــوم إعــادة تأهيــل النظــام  ــة الي لتكــون السياســة األمريكي
املجــرم، دون االلتفــات، إىل كل مبــادئ حقــوق االنســان 
ــت  ــا فتئ ــي م ــان، الت ــوق االنس ــي حلق ــالن العامل ، واالع
ــون  ــان والقان ــة اإلنس ــا، ومحاي ــا ومحايته ــي نرهت تدع

ــاين. ــدويل اإلنس ال
اليــوم وبينــام حيتفــل الشــعب الرتكــي بفــوز رئيســه 
رجــب طيــب أردوغــان، وبنــره الديمقراطــي، مــا 
يــزال الشــعب الســوري الالجــئ يف تركيــا ويف كل بقــاع 
األرض، يتطلــع إىل نمــوذج ديمقراطــي يعيشــه بعــد 
ــة  ــون، دول ــق والقان ــة احل ــاء دول ــة، وبن ــقاط الطاغي إس
ــيادة  ــوري، وس ــعب الس ــيادة إال للش ــا س ــون فيه ال يك
ــواه.  ــس س ــو ولي ــه ه ــذي ينتج ــتور ال ــون والدس للقان

نتائــج  مــن  املســتخلصة  والرســائل  والــدروس  النتائــج  اختــزال  يمكننــا؛ 
االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة الرتكيــة بكلمتــن )وعــي اجلامهــري(، جتــىل 
ســالًحا مــزق الطــوق الــذي لــف حــول عنــق دولــة اقليميــة تســتعد أن تدخــل 
ــذا  ــة، كان ه ــة والداخلي ــز اخلارجي ــم كل احلواج ــار.  فرغ ــرشة الكب ــادي الع ن
الوعــي هــو )احلصــان( الــذي ختطــت اجلامهــرُي بــه كل هــذه احلواجــز، وقــررت 
ــكل شــجاع وعقــل  ــاورة ب ــد الركــوب واملن أن تســلم هــذا احلصــان لفــارس يي
مســتنري، هلــذا كان عنــوان الصحيفــة املعارضــة )ينــي ســوزجز( )الناطــق اجلديــد( 
املثــل الشــعبي الرتكــي )مــن ركــب احلصــان اجتــاز ُاســكودار(، ويطلــق عــىل هــذا 

ــريه. ــذه غ ــل يشء نف ــر بفع ــن يفك ــىل م ــل ع املث
وعــىل ضــوء هــذه النتائــج كتــب اإلعالمــي الرتكــي البــارز )أمحــد هــاكان( مقــااًل 
ــاط  ــة نق ــرًيا إىل ثامني ــة( مش ــواد الثامني ــوان )امل ــت عن ــات( حت ــة )حري يف صحيف
بينتهــا هــذه االنتخابــات، وتتقــارب بشــكل كبــري مــع مقالــة اإلعالمــي والكاتــب 
ــق(،  ــوان )يف الطري ــت عن ــورك( حت ــرب ت ــة )خ ــاي( يف صحيف ــاح الط ــهري )فت الش
ــف  ــن صح ــن م ــاب آخري ــراءات كت ــالت وق ــع حتلي ــق م ــن تتواف وكال املقالت
أخــرى يمكــن أن نوجزهــا بالــدروس املســتفادة مــن نتائــج االنتخابــات الرئاســية 

ــة. والربملاني
الدروس املستفادة من نتائج االنتخابات الرئاسية والربملانية

ــال عــن  ــرى بدي ــالد، فهــي ال ت ــادة الب تكليــف اجلامهــري أردوغــان بالرئاســة وقي
أردوغــان يف حتقيــق اســتقرار البــالد اقتصاديــًا وسياســيًا عــىل وجــه اخلصــوص.

ســطوع نجــم املعــارض حمــرم انجــه، واكتســابه احــرتام اجلميــع، حيــث رفــع مــن 
ــذ  ــة الول مــرة من ــه يتخطــى حاجــز الثالثــن باملئ ــد حــزب الشــعب وجعل رصي

41 عامــًا وبــات منافســًا قويــًا لزعامــة حــزب الشــعب بــل أملهــا يف التغيــري.
ــد .. IYI ..، إذ تبــن أن نســبة  ــان فقاعــة مــريال اك شــانر زعيمــة حــزب اجلي ذوب
املصوتــن حلزهبــا أكــرب مــن املصوتــن هلــا، رغــم احلشــد اإلعالمــي اهلائــل خلفها.  
فظهــرت نمــًرا مــن ورق، أو فقاعــة صابــون ال أكثــر، وكثــري مــن الكتــاب األتــراك 

يــرون أن االنقــالب عليهــا مــن داخــل حزهبــا مســألة وقــت ال أكثــر.
ــية  ــج الرئاس ــرت النتائ ــة، إذا أظه ــاش احلقيقي ــن دمرط ــالح الدي ــوة ص ــة ق معرف
نســبة املصوتــن لــه وهــي تعكــس النســبة احلقيقيــة حلــزب الشــعوب الديمقراطــي 
ــزب  ــن ح ــي م ــة ال %10 ه ــى عتب ــزب يتخط ــت احل ــي جعل ــوات الت وأن االص
ــال مل  ــة يف ح ــة والتنمي ــزب العدال ــوات إىل ح ــال األص ــن انتق ــًا م ــعب منع الش

ــون. ــة كــام هــو يف القان يتخــط العتب
إفــالس زعيــم حــزب الســعادة قــرة مــال أوغلــوا، فهــو مل يســتطع انتــزاع أصــوات 
ــن فيهــا عــن  ــي أعل ــة الت اســالمية مــن احلــزب احلاكــم وال مــن املناطــق الكردي
ــعب  ــزب الش ــه حل ــت أصوات ــايل ذهب ــراد، وبالت ــة األك ــل قضي ــول ح ــه ح برناجم

الــذي ال يتفــق معــه فخــر القاعــدة واهلــدف.
صوابيــة قــرار زعيــم حــزب القومــي )دولــت هبــج يل( وخروجــه الرابــح األكــرب، 

حيــث ضمــن مقاعــًدا يف الربملــان وحقــق املكاســب يف القيــادة السياســية للبــالد.
الرسائل املستخلصة من نتائج االنتخابات الرئاسية والربملانية

أظهــر الفــارق يف نســبة التصويــت: مــدى وعــي اجلامهــري وتوجيــه رســالة مزدوجة 
ــن  ــرب م ــح أك ــت للمرش ــبة التصوي ــظ نس ــن نالح ــا، فح ــزاب وزعامئه لألح
التصويــت حلزبــه - وهــذا حصــل للجميــع- بأهنــا تؤمــن بقيــادة هــذا الشــخص، 
ــكل  ــري، بش ــىل التفك ــه ع ــي حتث ــه وه ــزب وجديت ــاط احل ــن نش ــك م ــا تش ولكنه

ــه. جــدي بربامــج احلــزب الــذي يمثل
ــرًيا يف  ــأن وســائل التواصــل االجتامعــي مل تلعــب دوًرا كب كــام اظهــرت النتائــج ب
ــب دوًرا  ــت لع ــة التصوي ــري( ألمهي ــي اجلامه ــن )وع ــام، يف ح ــرأي الع ــه ال توجي
ــبة دول  ــت نس ــي فاق ــاركة الت ــبة املش ــالل نس ــن خ ــواء م ــج، س ــاًم يف النتائ مه
ــل،  ــراه أفض ــن ت ــوت مل ــح الص ــالل من ــن خ ــة، أو م ــة بالديمقراطي ــى عريق عظم
ــاق  ــث اتف ــورين، حي ــة بالس ــات املكتظ ــا يف الوالي ــح جلًي ــك يتوض ــل ذل ولع
اجلمهــور )حتالــف حــزب العدالــة وحــزب القومــي( حقــق أعــىل نســبة، يف كلــس 

ــاوز ال 70%  ــال جت ــبيل املث ــىل س ع
ويف عينتــاب حــوايل %60 وكذلــك يف أورفــا %63، مــع أن املعارضــة لعبــت عــىل 

ورقــة الســورين بــكل قــوة. 
ــه مــن  ــار األنســب ل ــاز حصــان الوعــي اجلامهــريي وحــب الوطــن واخت لقــد ف

ــراز. ــذا الط ــن ه ــا م ــا وفارًس ــة حصاًن ــوريا احلبيب ــى لس ــان. نتمن الفرس

الديمقراطية تنتصر في تركياوعي الجماهير حصانها

كاتب وإعالمي  سوري - مدير راديو فجر

أحمد مظهر سعدوعالء الدين حسو

كاتب وصحفي سوري
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ــورصت  ــوى أين ح ــيء س ــعر ب ــة دون أن أش ــة الري ــُت الغرف دخل
ــن األوىل  ــى قائمت ــدي اليمن ــل بي ــة، أمح ــة والغراب ــن الدهش ــة م بحال
أســامء ســتة مرشــحن للرئاســة والثانيــة لســبعة أحــزاب خاصــة 
بالربملــان، ويف يــدي األخــرى خاتــم انتخــايب ُكتــب عليــه كلمــة نعــم. 
وقفــت مليــًا لربهــة مــن الزمــن أســتذكر كيــف كنــُت يف بلــدي أدخــل 
ــا مــا نملكــه  كالغريــب دون انتــامء كالقطيــع صفــًا واحــدًا ليــس بأيدين
مــن حريــة االختيــار والتعبــري جمربيــن عــىل البصمــة التــي تعودنــا عليهــا 

ــد. ــزب الواح ــد واحل ــم الواح ــد احلاك ــا عبي وكأنن
 وضعــت القائمتــن عــىل الطاولــة وتناولــُت اخلاتــم ويــدي واثقــة مــن 
ــىل  ــل ع ــدًا حص ــًا جدي ــُت مواطن ــوين أصبح ــا ولك ــا ملمثليه اختياره
ــد  ــي اجلدي ــع لوطن ــو ناف ــا ه ــار م ــيَّ أن أخت ــب ع ــرًا ي ــية مؤخ اجلنس
وأال أكــون عبــدًا فأنــا هنــا حــر، يف وطــن حــر يؤمــن بالتعدديــة احلزبيــة 

ــة. ــة ال املزيف ــة احلقيقي ــل كل يشء بالديمقراطي ــن قب ويؤم
اليــوم تركيــا دولــة نموذجيــة حيتــذى هبــا ديمقراطيــًا، ومــا رأينــا 
ــعب  ــي لش ــي حقيق ــرس ديمقراط ــو ع ــوم هل ــاهده الي ــس ونش باألم
ــرتام  ــة واح ــاغ احلري ــم بصب ــوا أمته ــة أرادوا أن ُيصبغ ــادة وحكوم وقي
القيــم واإلنســانية وحــق تقريــر مصــريه بنفســه، هلــذا قدمــت األحــزاب 
السياســية الرتكيــة أســامء ســتة مرشــحن خلــوض االنتخابــات الرئاســية 

ــامل. ــا يف الع ــن نوعه ــرب األوىل م ــي ُتعت ــة والت الرتكي
ففــي شــهر أبريــل أقــر الربملــان الرتكــي بأغلبيــة النــواب مقرتحــًا حلــزيب 
)العدالــة والتنميــة( و)احلركــة القوميــة( بإجــراء االنتخابــات الرئاســية 

والربملانيــة يف 24 يونيــو 2018 بــدال مــن نوفمــرب 2019
  ما هي أهم أسباب تقديم موعد االنتخابات:

ــد  ــم موع ــي تقدي ــت هبج ــة دول ــة القومي ــزب احلرك ــم ح ــرتح زعي  اق
ــة، وقــد تــم إعــالن اتفــاق بــن حــزيب  ــات الرئاســية والربملاني االنتخاب
حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب احلركــة القوميــة عــىل إجــراء 
ــذي  ــي ال ــت هبج ــاري دول ــران اجل ــو / حزي ــات يف 24 يوني االنتخاب
ــة  ــة النيابي ــام الكتل ــه أم ــات يف خطاب ــد االنتخاب ــم موع ــرتح تقدي اق
حلزبــه أشــار إىل أن اجلانــب االقتصــادي وتعقيــدات مكافحــة اإلرهــاب 
وأجنــدة السياســة اخلارجيــة املتأزمــة تقتــيض تقديــم موعــد االنتخابات.
ــد  ــزام باملوع ــان رضورة االلت ــس أردوغ ــد الرئي ــًا أك ــه أيض ــن جانب م
املحــدد لالنتخابــات معتــربًا األســباب واملســوغات التــي ســاقها هبجــي 
منطقيــة وكافيــة لتقديــم املوعــد، وعليــه متــت عمليــة االقــرتاع يف 

ــية  ــات الرئاس ــا لالنتخاب ــة العلي ــت اللجن ــث أعلن ــده حي موع
ــي  ــن الت ــوات الناخب ــة اإلدالء بأص ــاء عملي ــا انته ــة يف تركي والربملاني
شــهدهتا البــالد يــوم 24 - 06 - 2018  وقالــت اللجنــة يف بيــان 
ــي  ــرتاع الت ــة االق ــران 2018 إن عملي ــد 24 يونيو/حزي ــاء األح مس
ــت يف  ــي انته ــت املح ــا بالتوقي ــاعة 08:00 صباح ــام الس ــدأت يف مت ب
ــم يف  ــوا بأصواهت ــن أدل ــان أن املواطن ــاف البي ــاعة 17:00، وأض الس
180 ألفــًا و65 صندوقــًا انتخابيــًا يف عمــوم البــالد وبــدأت عمليــة فــرز 
األصــوات مبــارشة عقــب غلــق أبــواب االقــرتاع يف 81 واليــة تركيــة.
حيــث حصــل الســيد رجــب طيــب أردوغــان عــىل أعــىل نســبة تصويت 
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ماذا قال أردوغان عقب فوزه باالنتخابات:

 )أهنــئ شــعبنا جمــدًدا عــىل نــره الديمقراطــي الــذي جتــىل يف انتخابات 
24 حزيــران كــام أضــاف:) تركيــا قدمــت درســًا يف الديمقراطيــة لكافــة 
ــن % 90  ــت م ــات اقرتب ــاركة يف االنتخاب ــبة املش ــالل نس ــن خ ــامل م الع
ــة  ــة اجلمهوري ــة رئاس ــعب بمهم ــي الش ــك كلفن ــًا لذل ــع )ووفق وتاب
ــر  ــتواصل حتري ــا س ــاف :)إن تركي ــة(، وأض ــلطة التنفيذي ــويل الس وت
ــم  ــودة إىل بالده ــورين الع ــن الس ــنى لالجئ ــورية ليتس األرايض الس
بأمــان وأن تركيــا ســتتحرك بشــكل أكثــر حســاًم للقضــاء عــىل املنظــامت 
اإلرهابيــة وبعدهــا ستســلم األرايض املحــررة ألصحاهبــا األصليــن مــن 

ــراد. ــامن واألك ــرب والرتك الع
ــد  ــوم ق ــة الي ــب بداي ــام يكت ــدًا ف ــارعة ج ــرية متس ــري بوت ــداث تس األح
ينقضــه مــا حيــدث آخــره ومــا يــرح بــه ســيايس قــد يكذبــه آخــر ومــا 
ــرس  ــو الع ــس ه ــر. ألي ــب آخ ــه كات ــد خيالف ــيايس ق ــل س ــه حمل يعرض
الديمقراطــي بجاملــه وهبائــه وجاللــه؟ حيــق لرتكيــا العــروس أن تتباهــى 

بثوهبــا األبيــض. 

العرس االنتخابي في تركيا 
بدأ على أنغام الديمقراطية

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور

رؤيــة للســالم العاملــي؛ هــو عبــارة عــن جمموعــة 
نصــوص كتبهــا الرئيــس الرتكــي )أردوغــان(، وأغلبهــا 
عبــارة عــن كلامتــه التــي ألقاهــا يف حمافــل داخــل تركيــا 
أو خارجهــا، وكلهــا يربطهــا خيــط واحــد تتنــاول رؤيــة 
ــة  ــة واالقليمي ــور الرتكي ــية يف كل األم ــان السياس أردوغ
ــن 2005  ــدد م ــن حم ــورة يف زم ــي حمص ــة، وه والدولي

ــى 2011 . حت
يبــدأ أردوغــان بإطاللــة عــىل مرشوعــه الــدويل: حتالــف 
احلضــارات؛ الــذي أسســه مــع رئيــس الــوزراء اإلســباين 
ــد يف  ــذي ول ــادي ال ــذا الن ــام 2005، ه ــبتريو( ع )س
التــي  احلضــارات  صــدام  أو  رصاع  فكــرة  مواجهــة 
ــية  ــرة األساس ــت، والفك ــك الوق ــريًا يف ذل ــا كث ج هل روِّ
ــرية  ــة صغ ــح قري ــامل أصب ــدى: أن الع ــرشوع املنت ــن امل م
وأن  واملعلومــات،  االتصــاالت  ثــورة  بعــد  خاصــة 
ــعل  ــي مش ــا، وه ــانية كله ــاج اإلنس ــي نت ــارة ه احلض
ومــن  ألخــرى  دولــة  ومــن  ليــد  يــد  مــن  ينتقــل 
ــم  ــاين، وأن تراك ــل إنس ــم وتكام ــر، برتاك ــع آلخ جمتم
ــف  ــام، وأن حتال ــاين ع ــد إنس ــو جه ــدم ه ــور والتق التط
احلضــارات ســريمم أخطــاء دول العــامل فيــام بينهــا، 
ــاة  ــدم واحلي ــالم والتق ــا للس ــا ويدفعه ــل جمتمعاهت وداخ
األفضــل لشــعوب العــامل مجيعــًا، وأن التنــوع واالختالف 
ــل  ــو عام ــدول، ه ــن ال ــا أو ب ــات ذاهت ــل املجتمع داخ
ــالف، رشط  ــل رصاع واخت ــس عام ــدم، ولي ــراء وتق إث
ــدة  ــىل قاع ــا، ع ــام بينه ــا وفي ــدول داخله ــق ال أن تنطل
االحــرتام املتبــادل، وأن كل العقائــد تقــود للخــري، وأننــا 
ــة  ــة والعلامني ــم الديمقراطي ــه بقي ــن في ــر حمكوم يف ع
ــون، وأن  ــم القان ــة وحك ــاواة واملواطن ــة واملس والعدال
ــن معــن رمــزًا  ــة أو دي ــل مجاعــة معين ــة لتحوي كل حماول
ــلمن،  ــالم واملس ــة اإلس ــرف؛ وخاص ــاب والتط لإره
ــل  ــة حتوي ــوى الدولي ــة الق ــًا  حماول ــه ضمن ــث واج حي
الــراع الــذي انتهــى بــن القطبــن يف تســعينيات القــرن 
ــات  ــالم واملجتمع ــع اإلس ــرب م ــايض، إىل رصاع الغ امل
ــرب يف  ــوع الغ ــاب، ووق ــم باإلره ــالمية واهتامه اإلس
ــح  ــالم(، وأوض ــن اإلس ــاب م ــالم )الره ــا اإلس فوبي
ــن  ــة ب ــاب العدال ــة وغي ــكلة املظلومي ــل مش أن األص
ــة  ــرية واملتخلف ــة الفق ــها خاص ــدول نفس ــدول ويف ال ال
االســتبدادية، اقــرتب بنعومــة إىل مظلوميــة الفلســطينين، 
ودوره وتركيــا يف العالقــات الفلســطينية )اإلرسائيليــة(، 
ــالم  ــة الس ــة(، وحماول ــورية )اإلرسائيلي ــات الس والعالق
ــع  ــدة، ورف ــة اجلدي ــع األلفي ــا يف مطل ــا تركي ــي رعته الت
الوتــرية اجتــاه )إرسائيــل( عندمــا رضبــت قافلــة احلريــة 
ــزة،  ــل غ ــة أله ــة تركي ــاعدة إغاثي ــاءت بمس ــي ج الت

ــراك. ــض األت ــهاد بع وأدت الستش
حتالــف  مرشوعــه  عــن  كثــريًا  أردوغــان  حتــدث 
ــه نجــح كفكــرة وحتــول عــرب ســنوات  احلضــارات؛ وأن
ــامت  ــرشات املنظ ــة وع ــة دول ــن مئ ــر م ــم أكث ــاٍد يض لن
ــا وكان  ــبانيا وتركي ــه يف اس ــرت اجتامعات ــة، وتوات الدولي

ــة. ــا الدوح آخره
حتــدث عــن دور تركــي كنمــوذج للتعــدد والتنــوع 
ــي  ــون ه ــم القان ــة وحك ــة والديمقراطي ــر، املواطن املثم
أســاس العيــش فيهــا، وأهنــا مــن خــالل أغلبيتهــا 
ــول يف  ــن للدخ ــع األوروبي ــاق م ــاول االتف ــلمة حت املس
احتادهــم األورويب، عــرب التوافــق وعــرب مفاوضــات 

مضنيــة وطويلــة اســتمرت عــرشات الســنن.
حتــدث عــن اســتدارة تركيــا وجههــا إىل تارخيهــا العثامين؛ 
ــة وعــىل رأســها  ــة والتنمي ــي أعــادت حكومــة العدال الت
ــع  ــل م ــادة التفاع ــك إع ــار، وكذل ــه االعتب ــان ل أردوغ
ــنت  ــوار، وحس ــالمي ودول اجل ــريب واإلس ــرشق الع ال

ــًا  ــورت اقتصادي ــكل، وتط ــع ال ــادي م ــا االقتص أداءه
ــًا. ــادس أوروبي ــًا والس ــز 17 دولي ــح يف املرك لتصب

حتــدث أردوغــان كثــريًا عــن التغــريات النوعيــة داخــل 
والتطويــر  والتكنولوجيــا،  بالعلــم  االهتــامم  تركيــا، 
ــي  ــار الت االقتصــادي، وحتســن مســتوى املعيشــة، واآلث
تــم إحياؤهــا بوتــرية كبــرية جــدًا، وانعــكاس ذلــك عــىل 
ــها  ــام نفس ــا أم ــا وصورهت ــياحتها واقتصاده ــا وس تركي
والعــامل، واألوقــاف التــي تــم صيانتهــا وتفعيــل عملهــا 
ــًا  ــري عموم ــامل اخل ــريًا ألع ــوردًا كب ــت م ــث أصبح بحي
وعــىل مســتوى تركيــا كلهــا، وكيــف أدى االهتــامم بــكل 
ــات  ــتويات، اجلامع ــىل كل املس ــة ع ــزات نوعي ــك قف ذل
اجلديــدة التــي فتحــت وتضاعفــت، وكذلــك املــدارس، 

ــي. ــن الصح ــور، والتحس ــرق واجلس ــبكة الط ش
ــات  ــات واإلمكان ــتثامر كل الطاق ــادة اس ــن إع ــدث ع حت
الرتكيــة، التــي حوهلــا وحزبــه احلاكــم العدالــة والتنميــة، 
املديونيــة والتضخــم  تركيــا، يف وقــت قيــايس مــن 
والبطالــة والفســاد، إىل دولــة ناهضــة وصناعيــة وزراعية 

ــذى. ــوذج حيت ــة ونم وجتاري
ــرتاتيجية  ــة اس ــق رؤي ــل وف ــك حص ــم أن كل ذل واأله
أعطــت  دائمــة،  ومتابعــة  دؤوب  وعمــل  واضحــة 

ــوم. ــا الي ــي نراه ــة الت ــا املتقدم ــا؛ تركي ثامره
خيتتــم أردوغــان كتابــه بالكلمــة التــي ألقاهــا يف الدوحــة 
ــا  ــدث فيه ــي يتح ــنة 2011، والت ــن س ــهر 11 م يف الش
ــق  ــه بح ــا التزام ــن فيه ــي يعل ــريب، والت ــع الع ــن الربي ع
ــا  ــي دوهل ــتبداد وتبن ــقط االس ــة أن تس ــعوب العربي الش

ــة. الديمقراطي
ــكار،  ــن األف ــري م ــرار لكث ــن التك ــري م ــه كث ــاب في الكت
ألنــه باألصــل جتميــع لكلــامت عــدة تتحــدث عــن 
مواضيــع خمتلفــة، يربطهــا رؤيــة أردوغــان االســرتاتيجية 
ــوار  ــع دول اجل ــا م ــًا، وعالقاهت ــًا وخارجي ــا داخلي لرتكي
والعــامل، ودورهــا اخلــاص ومصاحلهــا عــرب ســنن عــدة.
ــد  ــا(، وقائ ــة )تركي ــة مهم ــىل دول ــة ع ــة مهم ــه إطالل إن
)أردوغــان(، لــه دور مســتمر عــرب ســنوات وتصــورات 

ــور. ــربر وحض ــا م ــزال هل ــة ال ي ــرتاتيجية ملهم اس
مــا زال أردوغــان مدرســة مهمــة؛ نحتــاج نحــن العــرب 

والســورين بشــكل خــاص أن نتعلــم منــه.
----------

رجب طيب أردوغان:
ــة  ــا، وخاص ــري يف تركي ــدور الكب ــب ال ــل صاح - الرج
منــذ عــام 2002، حيــث اســتلم حزبــه حــزب العدالــة 
ــا، وكان  ــًا يف تركي ــلطة ديمقراطي ــي، الس ــة الرتك والتنمي
-بدايــة- رئيــس وزراء عــن حزبــه، الــذي شــكل غالبيــة 
ــرش  ــة ع ــدة مخس ــزب مل ــا كح ــم تركي ــه حيك ــة جعلت نيابي

ــى اآلن. ــًا حت عام
ــات  ــرب انتخاب ــة ع ــة الرتكي ــل للرئاس ــتطاع أن يص - اس
ــح أن  ــا، نج ــرة يف تركي ــن ألول م ــام منافس ــعبية أم ش
ــأول،  ــة أوالً ب ــه الرتكي ــذ أجندت ــم وأن ينف ــتمر باحلك يس
وكان آخرهــا تثبيتــه الدســتور اجلديــد لرتكيــا عــرب 
ــقاط  ــعب اس ــاندة الش ــتطاع بمس ــعبي، واس ــتفتاء ش اس
ــة  ــود السياس ــازال يق ــرية، وم ــة األخ ــة االنقالبي املحاول
الرئيــس؛ وحزبــه مــن موقــع  الرتكيــة مــن موقــع 
احلكومــة، يف كل أمــور السياســة املحليــة واإلقليميــة 
وكاريزمــا  وحمبــن  أصدقــاء  لــه  خلــق  والدوليــة، 
ــه  ــن ل ــداء ورافض ــًا أع ــه أيض ــا، ول ــل تركي ــد داخ قائ
ــه مــع ذلــك باعــرتاف اجلميــع هــو مــن  وسياســته، لكن
ــب  ــو الع ــا، وه ــا تركي ــي أنجبته ــادات الت ــم القي أه
ــا، وكل  ــل يف تركي ــه دور فاع ــم، ول ــي ودويل مه إقليم

ــة. ــات املنطق ملف
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نعــم، ليــس رشطــا أن أنتخــب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان، فنحــن يف تركيــا البلــد الديمقراطــي الــذي يتمتــع 
ــية  ــه السياس ــار خيارات ــة يف اختي ــة مطلق ــن بحري ــه املواط في

وانتخــاب مــن يريــد مــن املرشــحن واألحــزاب.
ــة  ــل وتصفي ــالم والقت ــجون والظ ــا الس ــنا يف تركي ــن لس نح
املعارضــن والتضييــق عــىل املخالفــن واغتيــال الطموحــات 
واألحــالم ونفــي أصحــاب الــرؤى واملشــاريع خــارج البالد، 
نحــن يف بلــد يتنافــس فيــه اليــوم 6 مرشــحن للرئاســة بينهــم 
مــن يصفــه البعــض بأنــه )ديكتاتــور( أي الرئيــس أردوغــان، 
ــا  ــان بينه ــد الربمل ــىل مقاع ــزاب ع ــوم 8 أح ــه الي ــس في تتناف
حــزب )»العدالــة والتنميــة( الــذي يتهمــه البعــض بأنــه 

ــوري(. ــزب )ديكتات ح
ــون  ــوم التلفزي ــا أن يق ــر هب ــل األم ــة وص ــة تركي ديمقراطي
الرســمي - اخلاضــع حاليــا لســلطة أردوغــان واحلــزب 
احلاكــم أي حــزب العدالــة والتنميــة - ببــث كافــة املهرجانات 
ــى أن  ــة، حت ــزاب املعارض ــكل أح ــة ل ــات االنتخابي واخلطاب
جممــوع ســاعات البــث لصالــح كل هــذه األحــزاب املعارضــة 

ــه.! ــان وحزب ــح أردوغ ــث لصال ــاعات الب ــوع س ــاق جمم ف
ــب  ــق يل أال أنتخ ــة، حي ــذه الديمقراطي ــل ه وبفض
أردوغــان بعــد غــد األحــد، وأن أنتخــب مــن 
ــا  ــزاب، وأن ــخصيات واألح ــن الش ــبًا م أراه مناس
كي ثقــة ويقــن أن أحــدًا يف تركيــا لــن يتعــرض يل 
ولــن يقــوم برتهيبــي وختويفــي أو ســجني أو قتــي. 
ــأنتخب  ــد وس ــوم األح ــتارة ي ــف الس ــأقف خل س
بحريــة مطلقــة، ولكــن قبــل أن أقــوم بختــم ورقــة 
االقــرتاع ووضعهــا يف الظــرف اخلــاص ثــمًّ يف 
الصنــدوق أمــام ممثــي كافــة املرشــحن واألحــزاب 
عديــدة  أســئلة  هنــاك  الدوليــن،  واملراقبــن 
ــتارة،  ــك الس ــف تل ــي خل ــىل نف ــأطرحها ع س
ــن  ــأختار م ــة س ــا احلقيقي ــاس إجاباهت ــىل أس وع

ــويت. ــه ص أمنح
ــح  ــق باملرش ــة يتعل ــذه املقال ــوان ه ــون أن عن وك

األبــرز الــذي هــو أردوغــان، وكــون أن العــامل كلــه ينظــر هلذا 
ــا  ــون أن الدني ــات، وك ــن االنتخاب ــاعات م ــل س ــل قب الرج
ــات،  ــل يف االنتخاب ــذا الرج ــيحققه ه ــام س ــم ع ــا تتكل كله
ــد،  ــخص بالتحدي ــذا الش ــىل ه ــزة ع ــئلة مرك ــتكون األس س

ــه أم ال. ــل أنتخب ه
وختــم االقــرتاع يف يــدي، سأســأل نفــي خلــف تلــك 

الســتارة:
ــة  ــة حقيقي ــا خدم ــة تركي ــال بخدم ــان فع ــام أردوغ ــل ق ه
خــالل الفــرتة املاضيــة مــن حكمــه؟، إن كان اجلــواب نعــم.. 

ــان. ــأنتخب أردوغ س
ــي ننتمــي إليهــا  ــام أردوغــان فعــال بخدمــة األمــة الت هــل ق
خدمــة حقيقيــة خــالل الفــرتة املاضيــة مــن توليــه الســلطة؟، 

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع إن كان اجل
ــن يف  ــت املوازي ــة قلب ــة اقتصادي ــان بنهض ــام أردوغ ــل ق ه
تركيــا إيابــًا؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

ــة  ــة الوحــدة والتآخــي واملحب ــام أردوغــان بنــرش ثقاف هــل ق
بــن أبنــاء الشــعب يف تركيــا؟، إن كان اجلــواب نعــم.. 

ســأنتخب أردوغــان.
ــة يف  ــة عمالق ــاريع تنموي ــاز مش ــان بإنج ــام أردوغ ــل ق ه

تركيــا؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
ــا يف  ــلوبة ألهله ــوق املس ــادة احلق ــان بإع ــام أردوغ ــل ق ه

تركيــا؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

هــل قــام أردوغــان بتحويــل تركيــا إىل دولــة قويــة يف املنطقــة 
والعــامل؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

هــل قــام أردوغــان بإعــادة األمــل يف نفــوس الشــعب 
الرتكــي؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

ــدة  ــة الواح ــم األم ــاين ومفاهي ــان بمع ــدث أردوغ ــل يتح ه
اجلامعــة للمســلمن؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

ــان. أردوغ
هــل يتحــدث أردوغــان بمفاهيــم ومعــاين اإلنســانية احلقيقيــة 
البعيــدة عــن الرتهــات والتنظــري اإلعالمــي؟، إن كان اجلواب 

ــأنتخب أردوغان. ــم.. س نع
أن  للمســلمن  الدائــم  بالنصــح  أردوغــان  يتوجــه  هــل 
نعــم..  اجلــواب  كان  إن  املخاطــر؟،  ملواجهــة  يتوحــدوا 

أردوغــان. ســأنتخب 
هــل يعمــل أردوغــان فعــال خلدمــة املظلومــن واملحارصيــن 
يف خمتلــف مناطــق العــامل؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

أردوغــان.
هــل يقــول أردوغــان لطغــاة العــامل ومتكــربي العــامل )ال(؟، 

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع إن كان اجل

ــامل  ــر الظ ــي اجلائ ــام العامل ــري النظ ــان لتغي ــعى أردوغ ــل يس ه
ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع ــق؟، إن كان اجل املناف

ــذي  ــامل ال ــد يف الع ــس الوحي ــو الرئي ــان ه ــال أردوغ ــل فع ه
ــس  ــة يف جمل ــة العضوي ــلمة دائم ــة مس ــود دول ــب بوج يطال
ــم..  ــواب نع ــة؟، إن كان اجل ــذه املؤسس ــالح ه ــن وإص األم

ــان. ــأنتخب أردوغ س
ــة  ــل محاي ــن أج ــة م ــة قليل ــع قل ــان م ــل أردوغ ــل يقات ه
القــدس الرشيــف ممــن يريــد بيعهــا لالحتــالل الصهيــوين؟، 

إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
ــام  ــد ب ــق وج ــطينية بح ــة الفلس ــان القضي ــدم أردوغ ــل خي ه
ــه؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان. يقــدر علي

ــة يف  ــا أن املقاوم ــور بحقيقته ــان األم ــف أردوغ ــل يوّص ه
ــة؟،  ــي اإلرهابي ــل( ه ــل )إرسائي ــة ب ــت إرهابي ــطن ليس فلس

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع إن كان اجل
ــة يف  ــورة املظلوم ــعوب املقه ــع الش ــان م ــف أروغ ــل وق ه
العــامل عامــة والعــامل العــريب خاصــة؟، إن كان اجلــواب نعــم.. 

ــان. ــأنتخب أردوغ س
هــل يقــف أردوغــان وحيــدًا يف امليــدان منعــًا لتقســيم 
ســوريا وإقامــة دول إرهابيــة فيهــا؟، إن كان اجلــواب نعــم.. 

ســأنتخب أردوغــان.
ــد كل  ــة عن ــون واإلغاث ــد الع ــد ي ــان مل ــب أردوغ ــل هي ه
حمنــة أو كارثــة يمــر هبــا شــعب بلــد شــقيق لرتكيــا؟، إن كان 

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع اجل
هــل عمــل أردوغــان إلعــادة تطويــر الصومــال وجعلــه بلــدًا 
قويــًا يعتمــد عــىل نفســه؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

أردوغــان.
ــدًا يف امليــدان مواجهــًا االنقــالب  هــل وقــف أردوغــان وحي
العســكري يف مــر؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

ــان. أردوغ
هــل حيمــل أردوغــان وحيــدًا شــعار )العــامل أكــرب مــن مخــس( 

؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
هــل حُيــارب أردوغــان بســبب إنجازاتــه وإســالمه؟، إن كان 

اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
ــد؟، إن كان  ــدًا لن ــامل ن ــادة الع ــع ق ــان م ــاور أردوغ ــل يتح ه

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع اجل
هــل حيــارب أردوغــان اإلرهابيــن وداعميهــم؟، إن كان 

اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
ــاء ؟، إن  ــرون واألنقي ــون والطاه ــان الطيب ــب أردوغ ــل حي ه

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع كان اجل
ــون؟،  ــون والظامل ــدون واملذبذب ــان احلاق ــض أردوغ ــل يبغ ه
إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

هــل فتــح أردوغــان حــدود تركيــا أمــام 
ــم  ــن الظل ــن م ــئ فاري ــن الج ــو 4 مالي نح
والقتــل يف بالدهــم؟، إن كان اجلــواب نعــم.. 

ــان. ــأنتخب أردوغ س
ــة األوىل  ــا الدول ــان تركي ــل أردوغ ــل جع ه
يف العــامل التــي تقــدم مســاعدات إنســانية 
وإغاثيــة؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

ــان. أردوغ
ــا  ــن جمدن ــيئًا م ــا ش ــان لن ــاد أردوغ ــل أع ه
الضائــع؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب 

ــان. أردوغ
ــن  ــا التارخيي ــان بأبطالن ــا أردوغ ــل يذكرن ه
ــاد  ــم واالقت ــم منه ــا للتعل ــن ويدعون احلقيقي

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع ــم؟، إن كان اجل هب
ــة  ــم واملعرف ــامن والعل ــَل اهلل واإلي ــان أه ــب أردوغ ــل حي ه
ــأنتخب  ــم.. س ــواب نع ــم؟، إن كان اجل ــم ويكرمه ويوقره

ــان. أردوغ
ــد  ــة ملج ــعوب املتعطش ــس الش ــان بنف ــم أردوغ ــل يتكل ه

جديــد؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
هــل يفضــح أردوغــان الظاملــن واملجرمــن والكاذبــن؟، إن 

كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
ــم أردوغــان بقــدر اســتطاعته بمســلمي العــامل؟، إن  هــل هيت

ــان. ــأنتخب أردوغ ــم.. س ــواب نع كان اجل
الغــرب  عنريــة  وحيــدًا  أردوغــان  يواجــه  هــل 
ســأنتخب  نعــم..  اجلــواب  كان  إن  واإلســالموفوبيا؟، 

أردوغــان.
ــادة  ــة ق ــىل كاف ــه ع ــوة احرتام ــان وبالق ــرض أردوغ ــل ف ه

العــامل؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.
وقيمــه  ومبادئــه  ودينــه  بإســالمه  أردوغــان  يعتــز  هــل 
وتارخيــه؟، إن كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغــان.

هــل ألردوغــان مــرشوع مســتقبي جــدي لرتكيــا واألمــة؟، إن 
كان اجلــواب نعــم.. ســأنتخب أردوغان.

أســئلة.. اإلجابــة عنهــا ال حتتــاج لكثــري وقــت خلــف 
الســتارة، وحينهــا ســيعرف ختــم االقــرتاع طريقــه الصائــب 

الصحيــح.

ليس شرطا أن أنتخب أردوغان

كاتب وصحفي

حمزة تكين
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يف البدايــة مل نكــن مهتمــن كثــريًا بأجــواء االنتخابــات لكننــا يف أعامقنــا نتمنــى 
ــامء  ــع األس ــة بوض ــة عالي ــريًا، تقني ــدتنا كث ــم ش ــن أجواءه ــا، ولك ــري لرتكي اخل
الصحيحــة املطابقــة لــكل املعايــري، والشــعارات التــي رفعــت للجميــع بنفــس 
الســوية وحيــق للمعارضــة مــا حيــق للرئيــس!!!، وال أحــد يمســك قلــاًم وورقــة 
ــي  ــا إهل ــة!!!، ي ــف للمعارض ــرية هتت ــري الغف ــرج اجلامه ــم، وخت ــم كظله ويتبعه
ــذر  ــطاره الق ــم ببس ــد منه ــرتب أح ــم، وال يق ــار !، وال رادع هل ــح النه يف وض
وينهــال عليــه بالــرب مــع أبشــع األلفــاظ، وليتهــا تقــف هنــا بــل يــر بــكل 
وقاحــة  إىل مــكان جمهــول وال يعــرف عنــه يشء وإن تكرمــوا كثــريًا قالــوا فطــس 
اخلنزيــر اإلرهــايب الــذي يتطــاول عــىل أســياده، كل هــذا وأكثــر ،)كان يف ســوريا 
( وليتهــم اكتفــوا بذلــك بــل ذبحوهــم وأطفاهلــم ودمــروا بيوهتــم وهجروهــم 
وال زالــوا يالحقوهنــم اىل مــكان هجرهتــم !، ال أريــد أن أســتفيض أكثــر وأعتــم 
عــىل هبجــة احتفاالهتــم الرائعــة ، املضحــك املبكــي أهنــم ينتقــدون ديموقراطيــة 
هــذا البلــد؟، وخيونوننــا بأننــا نحــب هــذا البلــد ونحــرتم جــدًا رئيســه، وملــا ال 
ــاعرنا  ــادت مش ــك ؟؟؟، ع ــل ذل ــا النفع ــط يعلن ــدًا فق ــببًا واح ــا س ؟، أعطون
ــف  ــعور خمتل ــية ،  ش ــواء احلامس ــذه األج ــا هب ــت المباالتن ــاة واعتدل إىل احلي
بجــو ديموقراطــي، أجــواء ال يعرفهــا إال مــن عاشــها، لذلــك ال نلومكــم عــىل 
انتقاداتكــم الزلتــم جتهلــون هــذه األجــواء ، ليتــه يتحقــق ألوالدنــا مــا فقدنــاه 
ــة  ــم املطلق ــىل حريته ــم ع ــة، نغبطه ــاعرنا  خمتلط ــل، مش ــا بالكام ــالل عمرن خ
باالنتخابــات وأمل فظيــع يتاحنــا ملــا عانينــاه خــالل مخســون عامــًا ، والعــودة اىل 
انتخاباتنــا كانــوا يربونــا عــىل الذهــاب إىل الصناديــق فقــط للتصويــر ال داعــي 
ألن ننتخــب فهــم ينتخبــون عنــا وعــن أمواتنــا وجرياننــا وأحفادنــا، وإن مل تصل 
ــة  ــأي رقــم يشــاؤون !!!، فالبادي ــة، ب ــق البادي إىل أعــىل نســبة حيــرون صنادي
ــرة  ــذه امل ــوا : )ه ــورين كتب ــع الس ــزون ، مجي ــين جاه ــكاهنا املنس ــعة وس واس
ــىل 99،  ــور ع ــل املقب ــف كان حيص ــاب(، وكي ــق االنتخ ــا ح ــامرس فيه األوىل ن
99 باملئــة ؟؟؟!!!!.، مــن يعيــب علينــا أن نعيــش هــذه األجــواء ونكون ســعداء 
ــا، إىل أيــن يذهبــون؟؟!!،  ــة مليــون شــخص هن فليتفضــل ويوجــد حــل لثالث
ويأبــى أي بلــد عــريب اســتقباله وأوربــا أغلقــت أبواهبــا، والداخــل إىل ســوريا 
مفقــود، عــدا عــن ذلــك مل أر أي صــورة للرئيــس فقــط العلــم الرتكــي يرفــرف 

بحريــة متحديــًا اجلميــع.
ــي،  ــوء أي ترك ــا بالس ــرض لن ــنوات ومل يتع ــس س ــذ مخ ــا من ــش هن ــن نعي نح

ــن(. ــا عايش ــة:) كن ــىل مقول ــى ع ــه حت ــالم مل نعش ــش بس نعي
ــق  ــك احل ــفون ال نمل ــن آس ــب ونح ــا مل تنتخ ــة عائلتن ــر ولألمان ــن اآلخ وم
باالنتخــاب لعــدم حصولنــا عــىل اجلنســية، وإال كنــا مارســنا طقــس مل نعتــده، 
ــعادهتم  ــم وس ــاركناهم فرحته ــناها، ش ــات وعش ــة االنتخاب ــا حري ــا رأين ولكنن
ــل  ــم مث ــئ هل ــا أن هيي ــى ألوالدن ــة، نتمن ــدوى اجلميل ــا بالع ــت إلين ــي انتقل الت
ــة  ــاه كبــري وكبــري جــدًا وغــايل، فقــدان األحب ــاة فالثمــن الــذي دفعن هــذه احلي
والبلــد والتهجــري القــري الــذي أجربنــا عليــه مجيعنــا، يــا رب اكتــب لبالدنــا 

ــة. ــدي اخلون ــا بأي ــاة وال تدعه احلي
مــربوك تركيــا وليكتــب لــك اهلل الرخــاء والســالم واألمــان، مــربوك للرئيــس 
الــذي فــرض احرتامــه عــىل اجلميــع بــوده وحمبتــه، مــربوك لــكل فــرد يف تركيــا 
ــس  ــىل نف ــاي ع ــرشب الش ــات ل ــد االنتخاب ــادوا بع ــد ع ــن، لق ــن الطرف م

ــالم. ــة والس ــم الطمأنين ــودة. أدام اهلل عليك ــكل م ــة ب الطاول

تركيا تنتخب

كاتبة وصحفية سورية

إلهام حقي

أســفرت نتائــج االنتخابــات الرئاســية الرتكيــة عــن فــوز الرئيــس احلــايل رجــب طيــب أردوغــان 
بــام يزيــد عــىل نصــف األصــوات يف اجلولــة األوىل بالرئاســة، وفــوز حزبــه العدالــة والتنميــة أيضــًا 

. غلبية بأ
ــة  ــائل املختلف ــه يف الوس ــتطيعون متابعت ــاروا يس ــراء ص ــن الق ــيايس أظ ــري س ــل يف تنظ ــن أدخ ول
ــة،  ــة املقارن ــات السياس ــىل نظري ــاء ع ــأتناول بن ــن س ــع، ولك ــاح للجمي ــرتوين، املت ــرش اإللك للن
األحــداث التــي ســبقت وصاحبــت وتلــت فرتتــن رئيســيتن للحكــم يف تركيــا، األوىل: الســلطان 

ــة: رجــب طيــب أردوغــان. عبــد احلميــد، والثاني
ــرتك  ــًا، مل ي ــرش عام ــة ع ــدز خلمس ــر يل ــة يف ق ــرة الكتاب ــس دائ ــا، رئي ــن باش ــرات حتس يف مذك
ــا،  ــن قراءهت ــدًا م ــتفدت ج ــا، اس ــل فيه ــد إال وفص ــد احلمي ــلطان عب ــن الس ــرية ع ــرية وكب صغ
ومنهــا ســأعرض بعــض املعلومــات هنــا ولتفصيــل أكــرب أقــرتح الرجــوع للكتــاب وهــو مرتجــم 

ــة. للعربي
ــا وفرنســا وروســيا والــوالة الطامعــن،  ــدًا بريطاني ــد( لعــب الغــرب وحتدي ــد احلمي يف عهــد )عب
ــًا هــو كذلــك، عــىل زعزعــة أمــن  ــادة الكنيســة بالطبــع فمهــام زعمــوا ان الــراع ليــس ديني بقي
األرايض التــي حتــت قيــادة الدولــة العثامنيــة، األمــن الغذائــي بنــرش اجلــوع املفتعــل عــرب إغــراق أو 
حــرق املحاصيــل بفعــل جمهــول، والصحــي بنــرش األمــراض والفريوســات املميتــة، واالجتامعــي 
بنــرش اخلــوف عــرب دعــم العصابــات واألعــامل التخريبيــة، والنفــي ببــث الشــائعات عــن هروب 
ــك(  ــص )احلرمل ــدز بقص ــر يل ــات ق ــة أساس ــلطان، وخلخل ــف الس ــوت وضع ــرض وم وم
ورشاء اجلــواري ألداء أدوار اجلاسوســات واســتاملة رجــال الدولــة، وتفاصيــل ســريى مــن 
يتابــع اليــوم مــا حيــدث يف تركيــا يف 2018 مــع أردوغــان اهنــا شــبيهة متامــًا، مــع فــارق حتديــث 
ــع  ــة م ــري املتفق ــرب غ ــدي الع ــض اي ــن بع ــى م ــاون ذوي القرب ــة وتع ــادة اخلون ــاليب وزي االس
ــور اخلامــس يف الداخــل ايضــًا. ــة ومتأســلمي الطاب توجهــات )الطيــب( يف السياســات اخلارجي

ــع  ــرن التاس ــة كان يف الق ــى النهض ــان ـ أن منحن ــد وأردوغ ــد احلمي ــن ـ عب ــن احلكم ــارق ب الف
عــرش يتجــه ألســفل والدولــة العثامنيــة يف أســوأ حقبــة هلــا، بينــام يف القــرن الـــ 21 ومنــذ تســلم 
ــه  ــى النهضــة يف صعــود، وبلــغ قمت ــة ومنحن ــة الرتكي ــة ســدة إدارة الدول ــة والتنمي حــزب العدال
بســداد كامــل الديــن الرتكــي اخلارجــي للبنــك الــدويل، بــل وأصبحــت تركيــا تقــرض الــدول.
ــي  ــن نب ــك ب ــا مال ــدث عنه ــي حت ــي الت ــة ه ــى النهض ــا يف منحن ــدت عليه ــي اعتم ــات الت املعطي
ــرد  ــل الف ــاع دخ ــية وارتف ــة املعيش ــة والرفاهي ــة اجتامعي ــق عدال ــي حتق ــة الت ــه، النهض يف نظريات
ــق  ــأنه حتقي ــن ش ــا م ــتقرار األرسي وكل م ــة، واالس ــدل اجلريم ــة ومع ــب البطال ــاض نس وانخف

ــن. ــة للمواط ــاة املتزن احلي
وبعــرض عاجــل وليــس قــراءة تفصيليــة، فليــس طبيعيــًا وبــال ترتيــب، كــام حــدث يف عهــد عبــد 
احلميــد، نشــوب حربــن، )العــراق وســورية( عنــد احلــدود الرتكيــة أثنــاء حكــم أردوغــان، فقــد 
شــاهدنا وقرأنــا التاريــخ جيــدًا، كيــف يرتبــون للحــروب بيننــا، األمــر الــذي وضــع أردوغــان يف 
ــة بــالده مــن التفــكك القومــي والعرقــي والســيايس، وقــد  وجــه مدفــع أقــى الرباغامتيــة حلامي
ــدالً  ــًا معت ــًا  براغامتي ــة هنج ــة والتنمي ــزب العدال ــرون حل ــول وآخ ــداهلل غ ــع عب ــه م كان تأسيس
ــه نجــم الديــن  إن صــح التعبــري، بتبنــي املحافظــة بــدال مــن مصطلــح )الديــن( الــذي متســك ب
أربــكان كشــعار فــأدى اىل هزائــم متتاليــة لــه وحلزبــه بســبب علامنيــة الدســتور وســيطرة املؤسســة 
العســكرية ومــواالة املحكمــة الدســتورية هلــا، وال ننســى أنــه عندمــا أعلنــت اجلمهوريــة ووقــف 
الشــعب خلــف رائدهــا اتاتــورك، مل تظــن األغلبيــة أنــه ســينتقل مــن حكــم وراثــي لعائلــة )آل 
عثــامن( اىل حكــم وراثــي لنخبــة، فقــد نشــأت طبقــة )املتفرنجــن( الذيــن انســلخوا عــن القيــم 
الدينيــة للدولــة العثامنيــة بعــد إعــالن الغائهــا واالحتفــال بعلامنيــة تركيــا والدســتور، وبــدأ مســري 
الشــعب الرتكــي باجتــاه العــودة للقيــم االســالمية ولكنــه مل يــد مــن يقــوده اليهــا طبقــًا للدســتور.
كانــت الرباغامتيــة هــي الــذكاء الســيايس الــذي أوصــل حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم، ومــن 
ــا  ــي يف تركي ــم االجتامع ــبب يف الظل ــذي تس ــتور ال ــري الدس ــم تغي ــة، وت ــان للرئاس ــم أردوغ ث
ــه  ــم ب ــذي حك ــر ال ــة، والفق ــم قل ــج االورويب وه ــى النه ــة تتبن ــة يف طبق ــب املختزل ــن النخ م
ــة ومتســكها  ــة عــبء لعــدم انســجامها مــع الربنيطــة والبدل ــة عــىل اعتبارهــا مواطن عــىل األغلبي
ــاع  ــة أرب ــش ثالث ــهل أن يعي ــر س ــس بأم ــأ، لي ــن املنش ــربة ع ــة املع ــس املحلي ــوش واملالب بالطرب
الشــعب الرتكــي حتــت قهــر العزلــة عــن دينــه بقــوة القانــون، وان يــرى التنكيــل باإلعــدام ملــن 
أعــاد اآلذان باللغــة العربيــة، والســجن ملــن يســتخدم لفــظ )اســالم( ضمــن برناجمــه االنتخــايب، 
فكانــت اهلبــة التــي قــام هبــا منــذ 2002 للوقــوف مــع العدالــة والتنميــة هــي نتــاج عقــود مــن 
ــذي  ــة هــي مــرشوع القــرن ال ــة احلديث ــة الرتكي ــادة يتمــع حتــت رايتهــا. اجلمهوري االنتظــار لقي
يتبنــاه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة، ومــا النظــام الرئــايس للحكــم 
ــى يف  ــز املنحن ــتكر حاج ــي س ــة الت ــادم، والنهض ــري الق ــل التغي ــة ورأس جب ــا إال بداي يف تركي
2023، وعندئــذ حــق علينــا أن هننــئ الشــعب الرتكــي عــىل درجــة وعيــه التــي مل يبلغهــا شــعب 

ــه!. ــوط وبتضحيات ــس الضغ ــروف ونف يف ذات الظ

تركيا الحديثة بدأت

كاتبة وروائية كويتية مختصة في اإلعالم السياسي

خلود عبد الله الخميس 
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مــن وحــي االنتخابــات الرتكيــة التــي متــت يــوم 24 حزيــران، وتابعهــا 
ــرص وتوّجس. ــوريون بح الس

األقــالُم َدوَرهــا  مُتــاِرُس  وَقَفــت 

ُرؤَيــًة: احلضــارِة  هــاِم  عــىَل  َكتَبــت 

بِرأِيــِه َيبــوُح  َقَلمــي  ِمــْن  َفطَلبــُت 

أصواهِتِــْم يف  األحــراَر  فاســَتحَرَ 

غفلــٍة مــن  اســَتِفق  احلُــرُّ  ــا  أهيُّ يــا 

ــَك وانَتِخــْب       ــْوَق صوتِ ــْق ضمــرَيك َف َعلِّ

إْن ُتعــِط َصوَتــَك يف انتخــاِب َمــِن ازَدهى 

َخراهَبــا للبــالِد  َع  رَشَّ فالغــرُب 

بِناِئهــا هِبَــْدِم  ــيٌس  َقسِّ َلــجَّ  كــم 

َضــت ُقوِّ قــد  آَماُلــُه  ـام  َلِكنَـّ

أنَّــُه أثَبــَت  األرقــاِم  ســيََّد  يــا 

ِه  ِعــزِّ دولــَة  لِِإْســالِم  أحَيْيــَت 

فوَزهــا لِلَعداَلــِة  ُنبــاِرُك  ِجْئنــا 

ِجراِحنــا َبعــَض  َنغتــاُل  وبَِفوِزهــا 

عنبــــرا باملكـــــارِم،  ى  تنــدَّ كــفٌّ 

وإذا عَلت، فســـــــحاُب غــوٍث مثَقٌل

هَتــُب اليمــُن َمــن اســــــــتغاَث أماَنُه

ــى ــق األس ــوِم يف غس ــىل املظل ــو ع حتن

وعــىل ليــايل الالجئــَن لنوِرهــــــــــا

واملؤمنــون شـــــــــــعاُرها هــم إخوٌة

ــا ــة جوِده ــَن غاي ــا الرمحــــ إرضاؤه

وَشــــــمت بخــطِّ الثْلــث يف أعصاهبــا

ولواُؤهــا   ودُم الشـــــــــــهيد َبريقــُه

ــاًل ــري سلس ــام ي ــرياهُنا يف الش ِشــــ

ــه ــوع صبيُب ــَق يف الربـــــــ ــإذا َتَدف ف

ــّدى عاقــٌل ــَر امُلن ال ينكــُر اخليـــــــــ

فالشــــــــــــاُم ملــا النائبــاُت تناوبــت

ــوت ــا َه ــاة هبــــ ــِة والطغ ــُد العامل وي

نفــَث الُطغــاة عــىل براعــم أيِكهـــــــا

ضاقــت عليهــم أرُضهــم وســـــامؤهم

محلــوا عــىل األحــداق أطيــاَف احِلمــى

ملــا املــدى أضحــى خضّمــــــًا للــردى

ــت ــاة   تَغّلَق ــُر للنجــــــــ وإذا املعاب

راحــت تعيــد إىل الفــرات نقـــــــــاَءه

وســــعت إىل رّص الصفــوِف بأمــٍة

فيٌد تلمِلُم ما تشــــــــتَت شــــــــمُله

)غــزٌة( وتذكــُر  هــذا،  يف  غــرَو  ال 

مــن مــد شــــــــــريانًا هلــا مــن قلبــه

وتوعــدوا هــددوا  مــن  ُيثنٍهـــــا  مل 

ــت ــن أطلق ــزٌة( م ــُر )غ ــتظّل تذك س

لتُخــَط فــوق القلــب يف خفقانــــــــه

ــورٍة ــى ص ــا اهللُ أهب ــٌد حباهــــــــ بل

ــدًا ــُل حمتِ ــالِق أنب ــن األخ ــعٌب م شـــ

ــٌب( ــِر )طّي ــِده امُلَظَف ــعب كقائ شــــ

)عدالــة( أشــاَد  بــام  اجلــامُل  ونــام 

يعــرٍب أمــُة  اهلل،  يف  وشــــــــقيُقه 

ــا ــوُر مدامه ــالُم ن ــعبان واإلســــــ ش

شــــــــــعبان والقلــب املوحــد واحد

ــه ــان مقاُم ــلطاُن الزم ــاك ســـــــ فهن

وأنــا الشــــــآمي الــذي رشــَف الندى

ســــــأقوُل ثــم أعيــُد )شــكرًا تركيــا(

يــا مــن رىض الرمحــن مبعــُث فخركــم

َشــّمرا قــد  زندهــا  ى،  حتــدَّ وملــن 

مُمطِــرا  غيثــًا  للملهــوِف  باجلــوِد، 

ــرى  ــاذا ج ــرى م ــال ت ــامُل ف ــا الشــ أم

ــَتنِرا ــى ُمس ــا أت ــن فيه ــاب َم ــا خ م

ــرا قمــٌر بأنــوار األمــان ُمبشــــِـــــــّ

ــرى ــه الُع ــدُّ ل ــٌو مت ــتكى عض ــى اش أّن

ــرا ــا أن ين ــو بالدعـــــــ ــه تعل وإلي

تــَر دِقــْق،  حافظــًا(  خــرٌي  )اهلل 

الــذرى    يف  يرفــرف  هتــا  ِعزَّ هبــالِل 

ــرا  ــاًل مثم ــبُّ نخ ــراق يص ــىل الع وع

قــاَم الربيــــــُع، وكّل فــرٍع أزَهــرا 

تّبــت يــدا مــن للنـــــــــدى قــد أنكرا   

والبغــي عــن أنيابــه قــد كّشـــــــــــرا

ّدّمــرا ركــٍن  كَل  غــدٍر،  برميــــــَل 

رصرصا باملنايــا    تلّظــى  رحيــــــًا 

ــرا ــكاٍت يف الَعـــ ــايَل حال ــوا لي وقض

ــرى ــل الك ــىل احلم ــُه ع ــُن أثقَل واجلف

مــّدت هلــــــم كــَف األخــوِة )أنقــرا(

فتحــت هلــم بــاَب الســــــالمِة معــربا

ــرا ــى أمح ــر أضح ــراُت اخليــــ ــا ف مل

ــرُبا ــاة جَتَ ــدي الطغ ــا أي ــت هبـــــ عاث

ويــٌد تعيـــــــــــُد هبمـــــــٍة مــا ُدِمرا

ــرا ــاِر لتن ــواَج احلص ــّق أم ــن شـ َم

ــربا ــار لتع ــن احلص ــاة م ــر النج جســ

مل ختــَش قيــَر يف العبــور وخيــربا

ــرا( ــُر )مرم ــا، وتذك ــاء هل ــَف اإلخ ك

ــُكرا( ــد الشــقيُق: )تشــــ ــا أهيــا البل ي

فاحلســـــــُن أّنــى طــاَر طرُفــَك أهبــرا

ســـــبحان مــن وهــب املقــاَم وصــّورا 

املجــُد والتاريــــــــــــُخ عنهــم أخربا 

ــرا ــت( منظ ــحرًا و)طاب ــت س فتكامل

خلــف احلبيــب املصطفــى خــرِي الورى

ــرا ــن ُيقَه ــة ً، ل ــُر( راي و)اهلل أكبــــــ

وأوابــد التاريــــــــخ حتكــي مــا جرى

ــرى ــعار( واراُه الث ــرُؤ األش ــا )ام وهن

شــــــهدًا هنا، والقلُب يرشــُف ُســّكرا

والعفــو إن شــــــــعري قليــاًل قــّرا

أفــال حِيــُق لنــــــــــــا بكــم أن نفخرا 

ــاُم والشَّ ِحرَبهــا  صاُغــوا  ُك  والــرتُّ

األقــزاُم وَيســُقُط  َيفــوُز  َرَجــٌب 

األَحــالُم وُتزِهــُر  َتتيــُه  فبــِه 

األوهــاُم ُد  َتَتَبــدَّ فبَِصوهِتِــْم 

اإلعــالُم َيفــرَتي  مِمــا  وحــذاِر 

َســالُم لآلَخريــَن:  وقــْل  َرَجبــًا، 

اإلســالُم صوَتــه  َيرَفــْع  يــِن  بالدِّ

قامــوا ُع  ُيــرشِّ فيــام  وُغالُتــه 

َحاَخــاُم هَنَجــُه  وبــاَرَك  ِحقــدًا، 

األقــداُم آمالِــِه  عــىل  وَمَشــت 

األرقــاُم دوَنــُه  وذاَبــت  صعــٌب 

ْمصــاُم الصَّ َســيُفها  فيهــا  والعــدُل 

األصنــاُم َتَتحطَّــم  َفبَِفوِزهــا 

األرحــاُم َتتوثَّــُق  وبَِفوِزهــا 

 تركيارأي الصناديق
ً
شكرا

 شاعر وطبيب سوري شاعر وكاتب سوري

د. عبد الناصر الشيخ علي إسماعيل الحمد
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ اســتالم حــزب العدالــة والتنميــة احلكــم يف تركيــا واملعارضــة حتــاول جاهــدة إبعــاد 
هــذا احلــزب عــن احلكــم وبــكل الوســائل املمكنــة يف( نظرهــا )، حيــث كانــت املحاولــة 
ــذ  ــكر لتنفي ــق العس ــن طري ــن( ع ــح اهلل كول ــار )فت ــا أنص ــام هب ــي ق ــلة الت ــة الفاش الدموي
ــاد  ــلوا يف إبع ــات فش ــق االنتخاب ــن طري ــة وع ــا أن يف الديمقراطي ــكري لطامل ــالب عس انق
ــت  ــاهلا يف وق ــا وإفش ــه ملواجهته ــي برمت ــعب الرتك ــف الش ــث وق ــة، حي ــزب العدال ح

ــوز 2015. ــك يف 15 مت ــايس، كان ذل قي
ــد  ــة والتوح ــة الديمقراطي ــود إىل اللعب ــة أن تع ــت املعارض ــل حاول ــالب الفاش ــد االنق بع
ضــد احلــزب يف عمليــة االســتفتاء عــىل تعديــالت دســتورية أقــدم عليهــا حــزب العدالــة 
والتنميــة برئاســة الســيد )رجــب طيــب أردوغــان( التــي جــرت يف 16 نيســان 2017حيث 
نالــت االســتفتاء موافقــة األغلبيــة عــىل التعديــالت بنتيجــة: أرقــام قدمهــا رئيــس اللجنــة 
ــت  ــتفتاء بلغ ــاركة يف االس ــبة املش ــإن نس ــن( ف ــعدي غوف ــة )س ــات الرتكي ــا لالنتخاب العلي
ــن 167  ــر م ــت يف أكث ــم التصوي ــق هل ــب حي ــون ناخ ــوع 55.3 ملي ــن جمم ــًا م 86% تقريب

ألــف مكتــب اقــرتاع يف حمافظــات تركيــا الـــ81.
ــل 23  ــم(، مقاب ــب بـــ )نع ــف ناخ ــًا و763 أل ــتور 24 مليون ــرتاع الدس ــوت يف اق وص
مليونــا و511 ألفــا صوتــوا بـــ )ال( أي نســبة التصويــت بـ)نعــم( عــىل التعديــالت بلغــت 
ــات  ــامدًا عــىل هــذه النســبة اشــتغلت عليهــا املعارضــة لكرهــا يف االنتخاب 51.3% واعت
ــادة  ــك الزي ــة وكذل ــن للرئاس ــدد ممك ــر ع ــيح أكث ــالل ترش ــن خ ــية م ــة والرئاس الترشيعي
ــب  ــس )رج ــول الرئي ــتحالة حص ــوات واس ــتيت األص ــحن لتش ــم املرش ــكيل قوائ يف تش
طيــب أردوغــان( عــىل نســبة أكثــر مــن مخســن باملائــة مــن األصــوات، وكذلــك مرشــحيه 

ــان. للربمل
كل تلــك املحــاوالت مل تفلــح أمــام املنجــزات التــي قدمهــا حــزب العدالــة والتنميــة لرتكيــا 
ــًا  ــك مرشوع ــو يمل ــة وه ــدول املتقدم ــتوى ال ــا إىل مس ــل تركي ــث أوص ــذ 2003 حي من
ــس  ــام 2023، وأن الرئي ــول ع ــع حل ــامل م ــرشة األوىل يف الع ــن دول الع ــا ب ــون تركي لتك
ــة  ــري الرتكي ــا اجلامه ــة تراه ــة واضح ــار بمنهجي ــل هن ــل لي ــه ويعم ــرٌّ علي ــان م أردوغ

ــوم. ــد ي ــًا بع ــوهنا يوم ويتلمس
أن تركيــا اليــوم تنافــس الــدول املتقدمــة يف العديــد مــن املجــاالت يف الصناعــة والتجــارة 
والســياحة، وكذلــك يف جمــال امتالكهــا لــرشكات عمالقــة يف جمــال البنــاء بفضــل سياســة 
ــرح  ــه ل ــك بنائ ــي، وكذل ــعب الرتك ــها الش ــا يتلمس ــذا م ــة، وه ــة والتنمي ــزب العدال ح
حضــاري ورصفــه ملئــات املليــارات مــن الــدوالرات لتمكــن وتوســيع البنيــة التحتيــة يف 
ــن  ــن ع ــبة العاطل ــن نس ــل م ــالل التقلي ــن خ ــن م ــة املواط ــن معيش ــك حتس ــالد وكذل الب

ــامده للضــامن االجتامعــي العمــل واعت
 )املعيــي والصحــي(، إىل جانــب تبنيــه لسياســة إزالــة الفــوارق والتفرقــة بــن مكونــات 
ــة  ــات العام ــاحة احلري ــة ومس ــرة الديمقراطي ــيع دائ ــالل توس ــن خ ــي م ــعب الرتك الش
للنــاس، كل ذلــك أعتقــد كان كافيــًا ليطمئــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن نتائــج 
ــات  ــة لالنتخاب ــة والدعائي ــة اإلعالمي ــت احلمل ــث كان ــا، حي ــل إجرائه ــات قب االنتخاب
ــتكون  ــي س ــج الت ــح للنتائ ــؤرش واض ــالت م ــك احلم ــع تل ــري م ــاج اجلامه ــدى اندم وم
لصالــح هــذا احلــزب مــن أجــل اســتمراره يف احلكــم وإكــامل مســريته نحــو حتقيــق برناجمــه 

ــام 2023. ــه لع ومرشوع
ــىل  ــاهتا ع ــة وانعكاس ــىل األرض الرتكي ــن ع ــن املقيم ــوريا والالجئ ــة يف س ــت األزم كان
املشــهد الرتكــي بشــكل عــام حــارضة وهــي كانــت عــىل لســان كل املرشــحن للرئاســة، 
إال أن الرئيــس أردوغــان كان دائــاًم إىل جانــب الشــعب الســوري منــذ انــدالع ثورتــه ومــن 
خــالل خطاباتــه املتكــررة يف كل املحطــات كان يؤكــد دعمــه للشــعب الســوري وُيَطْمِئــن 
الســورين عــىل أهنــم أخــوة أعــزاء هلــم كل االمتيــازات التــي ترحيهــم مــن أجل أن يشــعروا 
ــَمْتُهم اجلغرافيــا  بأهنــم يف بلدهــم الثــاين وبــن اخوهتــم الذيــن يشــاركوهم يف التاريــخ َفَقسَّ

السياســية نتيجــة التفاقيــات دوليــة ظاملــة.
ــره كل  ــه، تفتق ــن نوع ــدًا م ــًا فري ــًا ديمقراطي ــل عرس ــهر كام ــوال ش ــنا ط ــا عش ــد أنن أعتق
بلــدان املنطقــة، أمــا مــن حيــث املشــاركة اجلامهرييــة، فتفتقدهــا الــدول املتقدمــة يف العــامل 
ــات  ــده والعملي ــىل بل ــي ع ــعب الرتك ــرص الش ــدى ح ــىل م ــح ع ــل واض ــه دلي ــًا، إن أيض
الديمقراطيــة التــي جتــذرت ثقافتهــا يف فكــره وخُمَيِّلتــه، كــام أثبــت عنــد رفضــه لالنقــالب 
يف 15 متــوز عــام 2015، اليــوم أثبــت مــرة أخــرى بأنــه حريــص كل احلــرص عــىل إنجــاح 

ــه وملســتقبله. ــه خــريًا ل ــار احلكــم الــذي يــرى في ــة واختي الديمقراطي
ــاوزت %87  ــي جت ــة الت ــبة العالي ــذه النس ــات وهب ــذه االنتخاب ــة هل ــاركة اجلامهريي إن املش
ــبة %42  ــه بنس ــن 52% وحزب ــر م ــبة أكث ــان( بنس ــب أردوغ ــب طي ــس )رج ــاح الرئي ونج
مقابــل حصــول منافســه األقــوى )حمــرم إنجــة( عــىل نســبة 30% مــن األصــوات، وحزبــه 
ــه يف  ــتقبله وخيارات ــد مس ــي لتحدي ــعب الرتك ــي الش ــدى وع ــح مل ــل واض ــىل 22% دلي ع

ــاب. ــق االنتخ ــالل صنادي ــن خ ــالده م ــري ب ــر مص تقري
هنيئــًا للشــعب الرتكــي هــذا احلــس الوطنــي وحتملــه ملســؤولياته يف حتديــد مصــريه، وهنيئــًا 
لــه هــذا الرئيــس وحزبــه الــذي أخــذ عــىل عاتقــه خدمــة شــعبه الــذي أعطــاه كل ثقتــه كــي 
ــام  ــة، ك ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن التحدي ــىل م ــي ال خت ــروف الت ــذه الظ ــالد يف ه ــود الب يق
أبــارك لرتكيــا هبــذه النجاحــات وكذلــك بتلــك املعارضــة التــي ختتــار الديمقراطيــة ســبياًل 

للمنافســة مــن أجــل احلكــم يف البــالد وخلدمــة تركيــا وشــعبها.

Ji roja Partîya dad û geşepêdanê (AKP) hate ser desthilatê li Tûrkîya 
rikberî hewl dide bo vê partîyê ji desthilatadarîyê bi dûrxînê û bi her 
amêreyin bedrest di “nêrîna” xwe de. Heta hewla beravêtî ya xwînrêj ya 
ku alîgirin (Fethelah Gulin) pê rabûn bi derbeya leşkerî li roja 15 tebaxa 
2015 piştî dîtin ku bi demuqrasî û haştîyane nikanin Partîya dad bixînin, 
çimkî gel bi tevayî li dij derbê rabûn û ew beravêtî û riswa kirin kirin.
Piştî derbeya beravêtî rikberîyê hewl da vegerê lîstika demuqrasî û bi 
hev re li dijî partîyê di kargêrîya rifrandomê de bo guhertinin hin xalin 
destûr ya ku partîya Dad û geşepêdanê pêşneyar kiribû bi seroketîya 
(Receb Teyib Erdoxan) ewa ku li 16 nîsana 2017 rû da û bi piranîya den-
gan bi serket li gor encama fermi:
Li gor jimara  serokê komîta bilind ya hilbijartinê li Tûrkîyê Seidî Gtin 
dayî rêjeya tevlêbûnî rifrandomê gihîştibû %86 ji tevayî 55.3 milyon 
dengdêr ku mafê wan û dengdanê hebû li 167 hezar bingehin deng-
danê li 81 parêzgehin Tûrkîya. Û 24milyon û 763 hezaran gotin “erê” 
ji guhertinê re, li beramberî 23   milyon û 511hezar deng gotin “na” ji 
guhrtinê re bi rêjeya %51.3 ya li ser erê kirine, û palpiştdana rikberîyê li 
ser vê rêjeyê kar kirin da ku di hilbijartina li pêş de ya seroketî û perle-
manê bişkênînin bi pirkirina kandîdin seroketî û her wehajî lîstin kandî-
din perlemanê bo mehalkirina dengin serketî bo (Receb Teyib Erdoxan) 
û anîna rêjeya bîtirî ji sedî re 50 ji dengan, û her weha kandîdin wî yên 
ji bo perlemanê jî.
Ew hewl bi tevayî bi ser neketin li pêş karpêhatinî rû dayî yên Partîya 
Dad û geşepêdanê pêşkêş kiribûn ji Tûrkîya re ji sala 2003 de ku pê 
Tûrkîya gîhande asta dewletin pêşketî her wehajî xwedî pirojeyeke ber 
li pêşe bo Tûrkîya li sala 2023 bête êjmartin ji deh dewletin pêşketî û se-
rok Erdoxan bi tekeze li ser û kar dike bi roj û şev bi şêwakî pirogramel-
istekî aşkere ku gelê Tûrkîya dibîne û li ber deste roj li dû rojê.
Tûrkîya îro bi dewletin pêşketî re di qoşêda ye di warin pêşesazî û bazir-
ganî û geştûgozarî de, her wehajî di warî bidestxistina mezintirîn kom-
panîyin avakirina bînasazî de bi xêra sîyaseta Partîya Dad û Geşepêdanê.. 
evaya li ber destê gelê Tûrkîya ye, li gel avakirina şaristanîyake pêşketî 
û xerc kirina bi sedan milyar dolar bo bihêz kirina binyadê jêrzemînê 
li welat û geş kirina jiyana welatîyan di rîya kêmkirina rêjeya bêkarîyê 
û pesend kirina parastina civakî ya (berjîyan û tendurustî).. li kêlek li 
xwe girtina siyaseta hilanîna cûdakarî û cûdakirina navbera pêkhateyin 
gelê Tûrkîya de bi ferekirina hawirdora demuqrasî û ferekirina bergehin 
Azadîyê li pêş xelkê… Ev bi tevayî bawer dikim wê bes be ku Partîya Dad 
û Geşepêdanê dilniyabe ji encamin hilbijartinê berî bibê, ew destpêşx-
erîyên raghandin û piropagandin bo hilbijartinê û çendîn tevlêbûnî gel 
bi wan kampînan re nîşaneke aşkere bû ji encaman re ku wê li berce-
wendîya partîyê re be bo berdewamîya birêvebirina Tûrkîya di pêvejoya 
dighêje 2023 û cîbicî kirina pirojeya bi rê ve.
Kirîza Sûrî û penaberin nîştecîbûne li ser qada Tûrkîya û pirkin wê li ser 
rewş-wêneya Tûrkî amadebû û li ser zimanê her kandîdekî serokayetî 
bû.. Lê serok Erdoxan hertim li kêlek gelê Sûrî bû ji destpêka şoreşê 
de li gor peyv û gotinin xwe yên dûbare û li her wêstgehekê tekez dikir 
li ser piştgêrîya xwe ji xelkê Sûrî re û Sûrî dilniya dikirin ku ew birayê 
wanin xwedî her destkeftekê ne û di nav birayê xweyê hevparê dîrokîne 
ku perçekirina cugrafîya sîyasî  ew ji hev qetandine li gor peymanin na-
vdewletî ya setemkar…
Bawer dikim ku me di nava mehekê de bi bûkeke demuqrasî re jiyan kir 
tenhayî bû di nifşê xwe de, li ti dewletin navçeyê peyda nabe, û li gor 
tevlêbûna gelêrî de, li dewletin pêşketî de jî peyda nabe, eva nîşaneke 
aşkereye ku gelê Tûrkîya çendîn pasewandarin li ser welatê xwe û 
kargêrin demuqrasî ya ku hejin xwe yên çandî di raman û mêjîyan de 
hej vedane, evê jî tekez da di dema rarûyî derbeya 15 tebaxa 2015 he-
tin û ew derbeya leşkerî beravêtî kirin, hîrojî tekez kirin ku ew çendîn 
pasewandarin bo serketina demuqrasî û hilbijartina desthilatdarin xwe 
ewên ji xêr û pêşeroja wan re kar bikin.
Ew tevlêbûna gelêrî û bi va rêjeya bilind ku %87 derbas kir û serketina 
serok (Receb Teyib Erdoxan) bi rêjeya bîtirî %52 û partîya wî bi rêjeya 
%42 li beramberî bi hêztirîn rikberî wî (Muherem Înce) ku rêjeya %30 
û partîya wî %22 bi dest xwe ve anî nîşaneke aşkereye ji bîrbûna gelê 
Tûrkîya de çawa kanê pêşeroja xwe sînordar bike û vebjartina çarenûsa 
welatê xwe di rîya sandiqa hilbijartinê re.
Noşeşîn be li gelê Tûrkîya ev hestê niştîmanî û hilgirtina berpirsiyarîyên 
xwe bû çarenûsa xwe, û noşeşîn be ji wan re ev srok û partîya wî ê ku 
bare xizmeta gelê xwe yê bawerdayê rakirî ser milê xwe bo birêvabirina 
welat di van rewşin ne valaye ji kêşeyên herêmî û navdewletî, her weha 
pîroz dikim li Tûrkîya van serkeftinan û ew rikberîya ku berevanîya 
demuqrasî hilbijartî bo çobûna desthilatdarîyê li welat û bo xizmeta 
Tûrkîya û gelê wê.   

مرة أخرى تتخطى تركيا
نحو مستقبل جديد!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Careke din Tûrkîya gav ber bi 
pêşeroja nuh de avêt!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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ــورية  ــه أرسًا س ــتضيف ب ــي تس ــاين يوم ــار رمض ــا إلفط ــل زادة( إقامته ــة )بلب ــادة مؤسس ــىل ع ع
ــاء  ــوم الثالث ــاين ي ــار رمض ــور إفط ــر حلض ــو فج ــة إرشاق ورادي ــاب صحيف ــت كتًّ ــة، دع وتركي
ــو فجــر لعــام، 2018 حــره عــدد  ــام االحتفــاالت بصحيفــة إرشاق ورادي 2018/6/12 يف خت

ــراك. ــورين واألت ــاب الس ــاء والكتًّ ــن األدب ــري م كب
ــوة  ــة واألخ ــم املحب ــأن يدي ــرع إىل اهلل ب ــة والت ــيد الديني ــن األناش ــد م ــم العدي ــه تقدي ــمًّ خالل ت
ــن  ــة واألم ــق املحب ــام يف حتقي ــوغ أهدافه ــن بل ــام م ــوري، وأن يمكنه ــي والس ــعبن الرتك ــن الش ب

ــوريا. ــا وس ــن تركي ــن اجلاري ــتقرار للبلدي واالس
ــل زادة  ــس إدارة )بلب ــس جمل ــري( رئي ــاي ألدم ــتاذ )تورغ ــي األس ــالمي الرتك ــر االس ــب املفك ورح
ــىل  ــول ع ــم يف احلص ــق تطلعاهت ــم حتقي ــًا هل ــور متمني ــا( باحلض ــول يف تركي ــرب األناض ــة من ومنظم
ــع  ــا، م ــدوا بنائه ــي يعي ــان ك ــررة بأم ــوريا املح ــودة إىل س ــن الع ــم م ــم، ومتكنه ــم وكرامته حريته

ــي. ــوري والرتك ــعبن الس ــن الش ــة ب ــات األخوي ــتمرار العالق اس
وحتــدث عــن فضائــل شــهر رمضــان والديــن اإلســالمي وفضائلــه باجلمــع بــن األخــوة وتييــر 

ــاء احلاجــة. أمورهــم ومســاعدهتم إثن
ــا  ــا ورعايته ــا واإلرشاف عليه ــىل إعداداه ــل ع ــي عم ــة إرشاق الت ــة صحيف ــن جترب ــدث ع ــمًّ حت ث
ــرك  ــاح وت ــق النج ــًا وحتقي ــز دوم ــن التمي ــا م ــود لتمكينه ــذل اجله ــتمرار ب ــد باس ــا، ووع ومتابعته

ــرب. ــراد والع ــراك واألك ــا األت ــن قرائه ــب م ــر الطي األث
ــا  ــتطيع أن نفهمه ــن نس ــارج فل ــن اخل ــاكلكم م ــم مش ــراك أن نتفه ــن األت ــا نح ــام حاولن ــال: مه وق
ــدان واألمل  ــعور الفق ــل ش ــل واألوالد، مث ــن واأله ــد الوط ــن فق ــون م ــن تعان ــم الذي ــم فأنت مثلك

ــا. ــؤمل غريه ــا وال ي ــذي يؤمله ــهيد ال ــل الش ــه أم الطف ــذي تعاني ال
هــذه االجتامعــات تســاعدنا لنصــل معــًا إىل وضــع خطــة تــؤدي لتأســيس إرشاقــًا وفجــرًا جديديــن 

كــي يفهــم الشــعبن الســوري والرتكــي معــًا مأســاة الشــعب الســوري العظيــم.
ــد ســوف نجتمــع  ــداء موجــود يف املجتمعــن الســوري والرتكــي، وبعــد العي إرشاق وفجــر دواء ل

ــا القادمــة. ونضــع احللــول معــًا جلميــع املشــاكل الكثــرية املطروحــة يف اجتامعاتن
وقريبــًا ســيتحقق احللــم الكبــري بالفــرج لســوريا وســنجتمع معــًا فيهــا بــإذن اهلل يف عيــد قــادم وكل 

عــام وأنتــم بألــف خــري.
ــعب  ــه للش ــول حمبت ــل زادة(، ح ــة بلب ــس مجعي ــب رئي ــازار نائ ــاج م ــود ق ــيخ )حمم ــدث الش وحت
ــب  ــاء بالنخ ــرية للق ــة كب ــي أمهي ــال: أعط ــبات، وق ــه يف كل املناس ــتميت عن ــه املس ــوري ودفاع الس
ــا  ــاعد بعضن ــي أن نس ــًا، وطلب ــع ربيع ــدة ال تصن ــرة واح ــاًم، وزه ــتمر دائ ــى أن تس ــورية وأمتن الس
ــة  ــات هائل ــة إمكان ــع البرشي ــد أعطــى جلمي ــريًا عــادال يف ســوريا، واهلل ق بعضــًا لكــي نحــدث تغي

ــن. ــة اآلخري ــخرة خلدم ــون مس ــا، وأن تك ــض ومعن ــم البع ــن بعضك ــاركوها ب ــب أن تش ي
ــاكل  ــال مش ــب ب ــان واملذاه ــن األدي ــر ع ــض النظ ــض بغ ــم البع ــن بعضه ــا ب ــاش أجدادن ــد ع لق
ــا ،  ــي تواجهن ــاكل الت ــوال للمش ــع حل ــم لنض ــم ومالحظاتك ــاركونا آرائك ــى أن تش ــروب، أمتن وح
فتغيــري املجتمعــات ليــس باألمــر الســهل ، وأنتــم النخبــة الواعيــة املثقفــة التــي يــب أن تشــاركنا 

ــات.  ــذه املجتمع ــتقرار يف ه ــة واالس ــول إىل العدال للوص
وحتــدث الصحفــي )فاتــح أمــن أوغلــو( املــرشف واملنســق لصحيفــة إرشاق، حــول أمهيــة إرشاق 
ــة  ــاعر الطيب ــذه املش ــىل ه ــع ع ــكر اجلمي ــال: أش ــعوب، وق ــات الش ــن ثقاف ــارب ب ــا يف التق ودوره

trt ــع ــاركتها م ــزة ملش ــوص املمي ــذه النص ــن ه ــع لتدوي ــو اجلمي ــة وأدع والراقي
كــام حتــدث الصحفــي )حممــد عــي أمــن أوغلــو( حــول جتربتــه يف صحيفــة إرشاق وأمهيــة دعمهــا 

لدورهــا اهلــام يف تعريــف قرائهــا بالثقافــات املشــرتكة التــي جتمــع بينهــم.
وحتــدث األســتاذ )مجــال مصطفــى رئيــس منــرب الشــام(، حــول ثــورة الشــعب الســوري قائــال: ال 
خيفــى عــىل أحــد حجــم التضحيــات التــي قدمــت يف ســوريا كــي حييــا مــن ســيأيت بعدنــا يف حريــة 
وكرامــة، وأن الثــورة مســتمرة طاملــا أهنــا موجــودة يف أذهاننــا وقلوبنــا، ومــا حيــدث يف ســوريا هــو 
رصاع لقــوى اخلــري ضــد قــوى الــرش وهــو رصاع لــن ينتهــي وسيســتمر حتــى قيــام الســاعة، ألن 
الثــورة مقاومــة ضــد الفســاد والظلــم واالســتبداد وهــي دعــوة لــزرع فكــر الثــورة يف نفــوس أبنائنا.
ثــم حتــدث حــول تبنــي املنــرب للصحيفــة واملحــاوالت املشــرتكة التــي تبــذل الســتمرارها، وشــكر 
ــة  ــوري ولصحيف ــعب الس ــم للش ــن دع ــه م ــا يقدم ــىل م ــاي ع ــتاذ تورغ ــالمي األس ــر اإلس املفك

ــر. ــو فج إرشاق ورادي
وحتدث )صبحي دسوقي( عن جتربة ارشاق قائال:

يف أمثالنــا القديمــة خبــز الرجــال عــىل الرجــال ديــن وخبــز الرجــال عــىل األنــذال صدقــة، ونحــن 
رجــال ونحمــل كــرم األتــراك ديــن يف أعناقنــا وســنورثه لألجيــال القادمــة.

يف هنايــة عــام 2017 أرســلت يل الســفارة الفرنســية املوافقــة عــىل جلوئــي الســيايس عندهــا فاعتذرت 
وأجبتهــم، لقــد أرغمــت عــىل مغــادرة وطنــي األول ســوريا، وأعتقــد أننــي لــن أرغــم جمــددًا عــىل 

مغــادرة وطنــي الثــاين تركيــا. 
نحتــاج إىل دعــم أكــرب مــن قبــل األســتاذ تورغــاي كــي تتحــول إرشاق إىل صحيفــة أســبوعية وتثبــت 

أهنــا أهــم مطبوعــة عربيــة تصــدر برتكيا.
ــطته إىل  ــرب أنش ــدف ع ــذي هي ــورين ال ــاب الس ــاء والكت ــى األدب ــم مللتق ــامم والدع ــى االهت ونتمن

ــي. ــوري الرتك ــري الس ــايف والفك ــارب الثق ــز التق تعزي
نتمنــى االزدهــار واالســتقرار لرتكيــا شــعبًا وحكومــة ألهنــا أثبتــت بمواقفهــا أهنــا الســند واملدافــع 

عــن الثــورة الســورية، وأننــا أخــوة كنــا معــًا وســنبقى عــىل مــر األزمنــة.

إفطار رمضاني في مؤسسة بلبل زادة حضره كتاب صحيفة إشراق وراديو فجر

جوانا كيالي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Geleneği olduğu üzere Bülbülzade Vakfı, bu Ramazan da bir iftar programı düzenleyerek 
Suriyeli ve Türk aileleri ağırladı. Vakıf, 12.06.2018 Salı günü İşrak Gazetesi ve Fecr Radyo-
su’nun 2018 yılsonu etkinliklerinde gazete yazarları ve radyo sorumluları başta olmak 
üzere, çok sayıda Suriyeli ve Türk edebiyatçı ve yazarı iftar programına davet etti.
İftar programı esnasında birçok ilahi söylenirken, Allahu Teala’ya Türk ve Suriye halkları 
arasındaki muhabbeti daim kılması ve komşu iki ülke olan Türkiye ve Suriye’de güvenlik ve 
istikrarı sağlama konusundaki hedeflerinin gerçekleşmesi için niyazda bulunuldu.
Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Müslüman Türk mütefek-
kir Sayın Turgay Aldemir ise yaptığı açılış konuşmasında, katılımcılara özgürlük ve onur 
taleplerinin hayata geçmesi temennisinde bulundu. Aldemir ayrıca özgür Suriye’ye güven 
içinde dönerek ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri ve Suriye ile Türk halkları arasındaki 
kardeşlik ilişkisinin devam etmesi dileklerini iletti.
Bunlara ek olarak Aldemir, Ramazan ayının ve İslam dinin fazileti, yine din kardeşlerini 
bir araya getirme ve ihtiyaç halinde birbirlerine yardım etmelerini sağlama rolü üzerinde 
durdu. Hazırlanması, danışmanlık yapılması ve takibi konusunda kendisinin de emek ver-
miş olduğu İşrak Gazetesi tecrübesinden de bahseden Aldemir, İşrak’ın sürekli biçimde 
seçkin konumunu koruması, başarı göstermesi ve gerek Türk gerekse de Kürt yahut Arap 
okuyucular nezdinde olumlu izler bırakması yönünde çaba göstermeye devam edecekler-
inin sözünü verdi.
Aldemir şunları söyledi: “Türkler olarak bizler sizin sorunlarınızı dışarıdan ne kadar anla-
maya çalışırsak çalışalım, sizler gibi anlayamayız. Çünkü vatanını, ailesini ve evlatlarını kay-
bedenler sizlersiniz. Bu aynı, şehit olan çocuğunun yokluğu ve acısını yalnızca annesinin 
gerçek manada hissetmesi gibidir. Bu toplantılar hep birlikte Suriye ve Türk halklarının, 
büyük Suriye halkının çektiği acıları anlamasını sağlayacak, yeni bir işrak ve fecri vücuda 
getiren bir projeye ulaşmamıza yardımcı olacaktır.
İşrak ve Fecr, Suriye ve Türk toplumlarındaki derdin dermanıdır. Bayram sonrasında ge-
lecekteki toplantılarımızda ortaya koyacağımız sorunların tamamına hep birlikte çözümler 
getireceğiz. Yakın gelecekte de büyük hayalimiz olan Suriye’nin kurtuluşu gerçekleşecek 
ve Allah’ın izniyle önümüzdeki bayramlardan birinde Suriye’de toplanacağız. Bayramınız 
mübarek olsun.”
Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçmazer ise, Suriye halkına duyduğu büyük 
muhabbetten ve her fırsatta Suriye halkını savunduğundan bahsederek şunları söyledi: 
“Suriye halkının seçkin isimleriyle bir araya gelmek benim açımdan çok önemli. Bu bu-
luşmaların sürekli olarak devam etmesini temenni ediyorum. Zira hiçbir bahar tek bir 
çiçekle gelmez. Dileğim, Suriye’de adil bir dönüşümü gerçekleştirmek için birbirimize 
yardım etmemizdir. Allahu Teala tüm insanlığa aralarında paylaşmaları gereken geniş 
imkanlar vermiştir, bu imkanlar başkalarının hizmetinde kullanılmalıdır. Ecdadımız din ve 
mezhep farkı gözetmeksizin, aralarında savaş veya sorun olmaksızın bir arada yaşamıştır. 
Bizlerle görüşlerinizi paylaşmanızı ve böylece karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabilmem-
izi umuyorum. Çünkü toplumların değişmesi kolay bir iş değildir. Toplumlarımızda adalet 
ve istikrarın sağlanabilmesi için siz bilinçli seçkin isimlerin bize yardımcı olması gerekir.”
İşrak’ın önemine ve halkların birbirine yaklaşmasındaki rolüne vurgu yapan İşrak Gazetesi 
Danışman ve Koordinatörü Fatih Eminoğlu ise şu şekilde konuştu: “Herkese bu güzel ve 
yüce temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi TRT’yle paylaşabilmek için bura-
da yapmış olduğunuz konuşmaları kayda geçirmeye davet ediyorum.”
Mehmet Ali Eminoğlu da İşrak Gazetesi’ndeki tecrübesi üzerinde dururken gazetenin, 
okuyuculara Suriye ve Türk halkı arasındaki ortak kültürün tanıtımını yapmadaki rolünün 
altını çizdi.
Minber El Şam Başkanı Cemal Mustafa ise Suriye halkının devriminden bahsederek şu 
şekilde konuştu: “Suriye’de gelecek nesillerin özgür ve onurlu yaşaması için yapılan fed-
akarlıklar herkesin malumudur. Suriye devrimi, zihinlerimizde ve kalplerimizde varlığını 
sürdürdüğü sürece devam edecektir. Suriye’ye yaşananlar hak ve batıl arasındaki bir 
savaştır. Bu savaş ise asla bitmeyecek, kıyamete kadar sürecektir. Çünkü devrim, fesat, 
zulüm ve istibdada karşı bir direniştir; halkımızın evlatları arasında devrimci düşüncenin 
yerleşmesi için yapılmış bir çağrıdır.”
Ardından Minber’in İşrak’ı ve İşrak’ın devam etmesi için gösterilen ortaklaşa çabaları 
desteklediğini dile getiren Mustafa, Müslüman Mütefekkir Turgay Aldemir’e Suriye halkına, 
İşrak Gazetesi’ne ve Fecr Radyosu’na vermiş olduğu destekten ötürü teşekkürlerini sundu.
İşrak tecrübesi hakkında konuşma yapan Suphi Dsoki ise şunları kaydetti:
“Borç yiğidin kamçısıdır derler. Bizler de yiğitler olarak Türklerin bizlere göstermiş olduğu 
cömertlik borcunu boyunlarımızda taşıyacak ve bu borcu gelecek nesillere aktaracağız.
2017’nin sonunda Fransız Büyükelçiliği siyasi iltica talebime olumlu yanıt verdi. Ancak ben 
onlardan özür dileyerek olumsuz karşılık verdim. Ben zaten ilk vatanım olan Suriye’den çık-
maya mecbur bırakıldım. İkinci vatanım olan Türkiye’den çıkmaya mecbur bırakılacağımı 
ise hiç sanmıyorum.
İşrak Gazetesi’nin haftalık bir gazete haline gelebilmesi ve Türkiye’de hazırlanan en önemli 
Arapça yayın olduğunu ispat edebilmesi için sayın Turgay Aldemir hocamızdan daha fa-
zla destek bekliyoruz. Ayrıca Suriyeliler ve Türkler arasındaki kültürel ve düşünsel yakın-
laşmanın kuvvetlendirilmesi yönünde faaliyet gösteren Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar 
Forumu’na da ilgi gösterilmesi ve çalışmalarının desteklenmesini temenni ediyoruz. Türk 
halkı ve devletinin gelişmesi ve istikrara kavuşmasını diliyoruz. Onlar göstermiş oldukları 
tavırlarla Suriye devriminin yanında olduklarını ortaya koymuşlardır. Aynı şekilde kardeş 
olduğumuzu ve ne kadar zaman geçerse geçsin kardeş kalacağımızı ispat etmişlerdir.

Joana KAYALI

İşrak Gazetesi Yazarları ve Fecr Radyosu Bülbülzade Vakfı’ndaki İftar Programına Katıldı
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دعــت الســيدة الوزيــرة فاطمــة شــاهن رئيســة بلديــة شــاهن الكــربى النخــب الســورية واملجنســن 
ــة  ــاعة الرابع ــن 2018/6/18 الس ــوم اإلثن ــك ي ــدة وذل ــارف ومعاي ــاء تع ــورين إىل لق ــن الس م

عــرًا.
رحبــت يف بدايــة اللقــاء باحلضــور وقدمــت التهنئــة بعيــد الفطــر املبــارك للشــعبن الرتكــي 
والســوري، وحتدثــت عــن ســلطان األشــهر )رمضــان( الــذي أولــه رمحــة وآخــره عتــق مــن النــار 

ــرة. ــذاب اآلخ ــام ع ــوري وأن ينبه ــي والس ــعبن الرتك ــه الش ــمل اهلل برمحت ــت أن يش ومتن
وقالــت للجــار حــق علينــا، وليــس منــا مــن بــات شــبعانًا وجــاره جائــع، وأن اليــد التــي تعطــي 

هــي دومــًا األعــىل، فلنســتمر بالعطــاء مؤكــدة أن الشــعب الرتكــي معكــم يف الــراء والــراء.
ــام  ــا أم ــت أبواهب ــي فتح ــة الت ــدن الرتكي ــي أوىل امل ــاب( ه ــازي عنت ــة )غ ــارت إىل أن مدين وأش
املهاجريــن الســورين الذيــن تركــوا وطنهــم مرغمــن وجــاؤوا إىل وطنهــم الثــاين الــذي مل يبخــل 

ــار. ــة األنص ــي مدين ــاب ه ــيء، وأن عنت ــم ب عليه
ثم توقفت عند فضائل العيد الذي يعني الرمحة واملحبة واللقاء باألخوة وتبادل اهلموم.

وقالــت: نحــن أبنــاء مدينــة واحــدة، فتحنــا بيوتنــا لكــم وتقاســمنا خبزنــا معكــم وباتــت عنتــاب 
رمــزًا للتآخــي واملحبــة، ومهنــا حتســن ظــروف حياتكــم، لقــد فتحنــا مدارســنا ألبنائكــم ومشــافينا 

ملرضاكــم، ووقفنــا مــع أبنــاء شــهدائكم.
ــآت  ــها، واملنش ــم يف مدارس ــون التعلي ــوري يتلق ــل س ــف طف ــه، 70 أل ــذى ب ــوذج حيت ــاب نم عنت
التعليميــة فتحــت لبناتنــا الســوريات لتلقــي التدريــب والتعليــم والــدورات املهنيــة وتعلــم اللغــات 

بــام فيهــا اللغــة الرتكيــة، لكــي يســهل هلــن التعامــل مــع املجتمــع الرتكــي.
وقالت إن مندوب االحتاد األوريب قد قال يف الربملان األوريب:

ــورين،  ــن الس ــام الالجئ ــا أم ــت حدوده ــا أغلق ــها ألهن ــن نفس ــل م ــا أن ختج ــىل أورب ــب ع (ي
ــانيًا). ــن إنس ــع الالجئ ــل م ــب أن نتعام ــف ي ــا كي ــة علمتن ــاب الرتكي ــازي عنت ــة غ ومدين

وأشــارت إىل أن القيــادة السياســية والعســكرية الرتكيــة تعمــل عــىل إيــاد مناطــق آمنــة يف الشــامل 
ــالم  ــن والس ــم األم ــى أن يع ــن نتمن ــم، ونح ــوريون إىل أوطاهن ــقاؤنا الس ــود أش ــي يع ــوري لك الس

ــأيت إليكــم لنعايدكــم يف ســوريا. واالســتقرار يف بلدكــم كــي ن
ــا لكــم  ــًا، ودعمن ــا قوي ــد قــوي كــي يكــون جمتمعن ــة، وإىل قائ ــا قوي ــاج إىل تركي ونحــن وأنتــم نحت
ــخ  ــب، تاري ــد يكت ــخ جدي ــه، تاري ــم ب ــذي نحل ــتقبل ال ــع املس ــىل صن ــاون ع ــب أن نتع ــرب، وي أك
للبنــاء مقابــل مــا يفعلــه البعــض مــن هــدم وختريــب، بوركتــم وبوركــت األخــوة الرتكيــة الســورية.
ثــّم قــدم األســتاذ مجــال مصطفــى مديــر منــرب الشــام شــكره للحكومــة الرتكيــة وللشــعب الرتكــي 
وللســيدة فاطمــة شــاهن عــىل مــا قدمــوه ويقدمــوه للشــعب الســوري، والــذي يــدل عــىل املحبــة 
املتبادلــة بــن الشــعبن الشــقيقن، وأن الشــعب الســوري يثمــن عطــاء الشــعب الرتكــي واحلكومــة 

الرتكيــة، ولــن ينســى مســاندهتم لــه أيــام حمنتــه.
ــوري  ــعب الس ــد أن الش ــوري، وأك ــعب الس ــاندة للش ــة واملس ــة املرشف ــف الرتكي ــهد باملواق واستش
ســيحافظ عــىل هــذه األخــوة واملحبــة، وســتبقى احلــدود مفتوحــة بــن الشــعبن الرتكــي والســوري 

لتســتمر املحبــة بينهــام.
وقال )صبحي دسوقي( رئيس حترير صحيفة إرشاق:

بعدمــا مكــن اهلل األمــري حممــد مــن فتــح مدينــة القســطنطينية أصبــح ســلطانًا إلمرباطوريــة أرعبــت 
كل الطغــاة يف العــامل، وقــد كتــب عــىل بوابــة قــره العبــارة التاليــة:

)السلطان ظل اهلل يف األرض، يؤوي إليه كل مظلوم(.
ــوت،  ــن امل ــارون م ــود الف ــا اليه ــأ إليه ــي جل ــا الت ــة وإرادهت ــل الدول ــا عق ــي وراءه ــة ختف ــا مجل إهن
والنصــارى الذيــن حاولــوا إنقــاذ أرواحهــم مــن حماكــم التفتيــش، واملســلمون الذيــن كانــوا يعانــون 
ــم  ــم وإخوهت ــا وإىل أهله ــاين تركي ــم الث ــأوا إىل وطنه ــوريون جل ــاة. الس ــم الطغ ــم حكامه ــن ظل م
األتــراك املســلمن ألن النظــام الســوري املجــرم أراد قتــل كل مــن وقــف ضــد ديكتاتوريتــه وطالــب 
باحلريــة والكرامــة. مــا حيــدث مــن تآمــر فاضــح عــىل االقتصــاد الرتكــي رســالة اســتعامرية قــذرة 
ــم  ــىل حاك ــرون ع ــم، يتآم ــوض بأوطاهن ــون النه ــن حياول ــن الذي ــكام الوطني ــدول واحل ــكل ال ل
انتشــل بلــده مــن قــاع التخلــف ووضعــه يف قائمــة الــدول العرشيــن األوائــل اقتصاديــًا، وحيتضنــون 

ــن دمــروا بالدهــم ورشدوا شــعوهبم. الطواغيــت الذي
ــورين  ــكل الس ــوة ل ــة إرشاق دع ــاب صحيف ــورين وكتَّ ــاب الس ــاء والكتًّ ــى األدب ــه ملتق ــد وج وق
ومــن حيــب بلــده ووطنــه الثــاين الــذي احتضنــه أن يقــف مــع الشــعب الرتكــي ويدعــم اقتصــاده.
ــن يف  ــه، ونح ــاندوه يف حمنت ــه وس ــوا مع ــن وقف ــراك الذي ــه األت ــوري أخوت ــعب الس ــى الش ــن ينس ل
امللتقــى وإرشاق ســنورث لألجيــال القادمــة هــذا املوقــف اإلنســاين وســنحمله دينــَا يف أعناقنــا حــن 

عودتنــا إىل وطننــا األول ســوريا.
نتمنى الرخاء واالستقرار ألهلنا األتراك، ونحن واثقون أهنم سيتغلبون عىل كل املؤامرات.

ونحن عىل يقن أن من وقف ويقف مع املظلومن واملضطهدين لن خيذله اهلل.
ــن  ــة ب ــق العالق ــول عم ــورين، ح ــن الس ــن واملفكري ــين واالقتصادي ــن السياس ــدد م ــدث ع وحت
ــجام  ــق واالنس ــتمر التواف ــي يس ــاءات ك ــن اللق ــد م ــوا باملزي ــتمرارها، وطالب ــة اس ــعبن وأمهي الش
ووحــدة األهــداف، مــع أمهيــة اســتمرار التعــاون الثقــايف واالقتصــادي بــن الشــعبن ملــا فيــه مــن 
ــدود  ــًا إىل ح ــل يوم ــي نص ــة، ك ــات التجاري ــارب والعالق ــم التج ــعي لدع ــات والس ــن للعالق متت
ــام  ــة في ــث الفرق ــتغاللنا وب ــا اس ــرى مهه ــه إىل دول أخ ــن التوج ــا ع ــذي يغنين ــرتك ال ــاء املش االكتف

ــا.   بينن

السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية شاهين الكبرى تدعو النخب السورية إلى لقاء معايدة بعيد الفطر المبارك

إشراق

Türkçe ي و
عرب

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önde gelen Suriyeli isimleri ve Türk 
vatandaşlığı almış bir grup Suriyeliyi 18.06.2018 Pazartesi günü saat 16.00’da bayramlaş-
maya davet etti.
Buluşma esnasında öncelikle katılımcıları selamlayan Şahin, Türk ve Suriye halklarının Ra-
mazan bayramını tebrik ederken, başlangıcı rahmet ve ortası ateşten kurtulma olan on 
bir ayın sultanı Ramazan ayı hakkında kısa bir konuşma yaptı. Aynı şekilde Şahin, Allahu 
Teala’dan Türk ve Suriye halklarını rahmetiyle kuşatması ve bu halkları ahiret azabından 
koruması niyazında bulundu. Şahin komşunun komşu üzerinde hakkı olduğunu, komşu-
su açken tok yatanın bizden olamayacağını ve veren elin alan elden üstün bulunduğunu 
söyleyerek, vermeye devam edeceklerini ve Türk halkının hem iyi hem de kötü günlerinde 
Suriye halkının yanında olacağını vurguladı. Gaziantep’in ülkelerini terk etmeye mecbur 
bırakılarak, kendilerinden hiçbir şeyi esirgemeyen ikinci vatanlarına gelen Suriyeli muha-
cirlere kapılarını açan Türkiye’deki ilk şehir olduğunun altını çizen Şahin, Gaziantep’in bir 
Ensar kenti olduğunu belirtti. Ardından Şahin, bayramın faziletlerinden bahsederek, bu 
günlerin bir rahmet, muhabbet, kardeşlik ve dertleşme zamanı olduğunu söyledi.
Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Bizler hemşeriyiz. Evlerimizi sizlere açtık, ekmeğimizi 
sizlerle bölüştük. Gaziantep kardeşlik ve muhabbetin sembolü haline geldi. Bizim arzumuz, 
sizlerin hayat şartlarını iyileştirmektir. Bunun için okullarımızı çocuklarınıza, hastanelerim-
izi hastalarınıza açtık. Şehitlerinizin evlatlarının yanında olduk.
Gaziantep benzersiz bir örneklik ortaya koymuştur. 70 bin Suriyeli çocuk Gaziantep’teki 
okullarda öğrenim görmektedir. Suriyeli kız çocukları, mesleki kurslarda ve Türkçe de da-
hil olmak üzere dil kurslarında eğitim almaktadır. Böylece bu çocukların Türk halkıyla et-
kileşim kurmaları kolaylaşacaktır.”
Şahin ardından, bir AB temsilcisinin Avrupa Parlamentosu’ndaki şu sözlerini hatırlattı:
“Avrupa’nın kendisinden utanması gerekir. Çünkü sınırlarını Suriyeli mültecilere kapa-
tmıştır. Türkiye’nin Gaziantep şehri ise bize mültecilerle nasıl insani biçimde ilişki kura-
cağımızı öğretmiştir.”
Türk siyasi ve askeri güçlerinin Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönebilmesi için 
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmaya çalıştığını dile getiren Şahin, güvenlik, 
barış ve istikrarın Suriye’ye hakim olmasını ve böylece kendilerinin de bayramlaşmak için 
Suriye’ye gidebilmesini temenni ettiğini belirtti.
Şahin, “Bizler ve sizler, toplumumuzun ve sizlere olan desteğimizin daha güçlü olabilmesi 
için güçlü bir Türkiye’ye ve güçlü bir lidere muhtacız. Hayalini kurduğumuz gelecek için 
birlikte çalışmalıyız. Yeni bir tarih yazılmaktadır; bazılarının yıkım ve harap getirmesinin 
aksine bu, bir inşa tarihidir. Türk-Suriyeli kardeşliği mübarek olsun” şeklinde konuştu.
Minber El Şam Derneği Başkanı Cemal Mustafa ise, Türkiye Devleti’ne, Türk halkına ve 
Sayın Fatma Şahin’e Suriye halkı için yaptıklarından dolayı teşekkürlerini sunarken, tüm bu 
gayretlerin iki kardeş halk arasındaki muhabbeti gösterdiğini ve Suriye halkının Türk halkı 
ve devletinin göstermiş olduğu çabaları takdir ettiğini, zor günlerinde yanlarında olmalarını 
asla unutmayacağını dile getirdi.
Mustafa ayrıca, Suriye halkının bu kardeşlik ve muhabbeti koruyacağını, Türk ve Suriye 
halkları arasındaki sınırların her zaman bu muhabbet ile açık kalacağını belirtti.
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Doski ise şunları söyledi:
“Allahu Teala Fatih Sultan Mehmet’e İstanbul’un fethini nasip ettiğinde artık o, dünyadaki 
tüm zorbaların kalbine korku salan bir imparatorluğun sultanı haline gelmiş ve sarayının 
kapısına şu sözleri yazdırmıştı:
“Es-Sultân zıllullâhi fi’l-arz, ye’vi ileyhi küllü mazlûmîn”
“Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ve dünyadaki bütün mazlumların da koruyucusudur.”
Bu cümlenin arkasında, ölümden kaçan Yahudilerin, engizisyon mahkemelerinden kaçan 
Hristiyanların ve zorba yöneticilerinin zulmü altında inleyen Müslümanların sığındığı dev-
let aklı ve iradesi yatmaktadır. Suriyeliler ikinci vatanları olan Türkiye’ye ve Türk aile ve 
Müslüman kardeşlerine sığınmıştır. Çünkü katil Suriye rejimi diktatörlüğüne karşı çıkan ve 
özgürlük ile onur talebinde bulunan herkesi katletmek istemiştir.
Türk ekonomisine karşı gerçekleştirilen büyük komplo, ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışan 
tüm devlet ve yöneticilere gönderilen kirli bir sömürgeci mesajdır. Ülkesini geri kalmışlık 
çukurundan çıkararak dünyanın en iyi yirmi ekonomisi arasına yükselten bir yöneticiye 
karşı komplo kurulurken, ülkesini yerle bir ederek halkını topraklarından süren zorbalara 
sahip çıkılmaktadır. Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Forumu ve İşrak Gazetesi yazarları, 
kendilerine kucak açan ikinci vatanlarını seven tüm Suriyelilere, Türk halkının yanında 
durma ve Türk ekonomisini destekleme çağrısı yapmıştır.
Suriye halkı, en zor zamanında yanında olarak kendisini destekleyen Türk kardeşlerini un-
utmayacaktır. Forum ve İşrak olarak bizler, gelecek nesillere bu insani tavrı miras bırakacak 
ve bu borcu ilk vatanımız olan Suriye’ye dönerken omuzlarımızda taşıyor olacağız.
Türk kardeşlerimize refah ve istikrar diliyor, kendilerine karşı düzenlenen tüm komplolara 
karşı galip geleceklerine yürekten inandığımızı vurguluyoruz.
Aynı şekilde Allahu Teala’nın, mazlum ve mağdurların yanında duran ve durmaya devam 
edenlerin yüzünü kara çıkarmayacağını kesin olarak biliyoruz.”
Suriyeli bazı siyasetçi, ekonomist ve mütefekkirler de Türk ve Suriye halkları arasındaki 
ilişkinin derinliğinden ve bu ilişkinin sürdürülmesinin öneminden bahsederken, iki halk 
arasındaki uyum ve hedef birliğinin gerçekleşebilmesi için bu tür buluşmaların artması 
gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ikili ilişkilerin kuvvetlendirilebilmesi için kültürel ve ekono-
mik işbirliğinin devam etmesi ve ticari tecrübe ile ilişkilerin desteklenmesi gerektiğinin altı 
çizildi. Bu sayede iki ülkeyi kullanmak ve halkları arasında tefrika yaymak isteyen başka 
devletlere muhtaç olmaksızın, birbirine yeten devletler haline gelinebileceği belirtildi.

İŞRAK

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin Suriye’nin Önde Gelen İsimlerini Bayramlaşmaya Davet Etti
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أدعــو اهلل أن جتلــب نتائــج االنتخابــات األخــرية اخلــري للوطــن والشــعب، إن قضيتنــا الرئيســية هــي 
ــاء واقفــة عــىل قدميهــا وقدرهتــا عــىل النمــو مقتنصــة كل فرصــة مــن أجــل  ــا عــىل البق ــدرة تركي ق
ــزداد هليبهــا شــيئًا فشــيئًا، يف وســط دويل مــيء بالغمــوض،  ــة التــي ي ذلــك، يف هــذه املنطقــة الصعب
ــية  ــة سياس ــيايس ورؤي ــتقرار س ــة واس ــية قوي ــادة سياس ــل كل يشء إىل قي ــاج قب ــا نحت ــك فإنن ولذل
شــجاعة. وإن نتائــج االنتخابــات هــذه تتيــح لنــا تلــك اإلمكانيــات، وقــد أكــدت تلــك النتائــج عــىل 
ــا  ــد، وأهن ــذا البل ــيًا يف ه ــارًا سياس ــا انتص ــاب أصحبه ــة إلكس ــن كافي ــان مل تك ــة أردوغ أن معارض

ــة السياســية التــي حيملهــا أردوغــان.  بقيــت متأخــرة كثــريًا جــدًا عــن الرؤي
حتمــل هــذه االنتخابــات معنــى واضحــًا بالنســبة لرئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان، فهــي 
امتحــان رضوري مــن أجــل النجــاح يف الوصــول إىل إدارة البلــد بطريقــة ديمقراطيــة، ولذلــك فقــد 
ــه أردوغــان إىل قضيــة بقــاء الدولــة، ورشح للنــاس نمــوذج اإلدارة الــذي صممــه لنظــام احلكــم  نّب
ــامل  ــه أو ك ــرم إينج ــل حم ــامذا فع ــة.  ف ــوده االنتخابي ــه ووع ــن براجم ــع الناخب ــارك م ــد، وتش اجلدي
قلچــدار اوغلــو؟، لقــد كانــت انتخابــات 24 حزيــران وســيلة يســتويل مــن خالهلــا حــزب الشــعب 
ــع  ــل وض ــن أج ــل كل يشء م ــو قب ــدار اوغل ــه وقلچ ــابق إينج ــد تس ــم، فق ــىل احلك ــوري ع اجلمه
ــيتغري  ــل س ــم؟، وه ــبة إليه ــات بالنس ــج االنتخاب ــي نتائ ــاذا تعن ــة، وم ــريس الرئاس ــىل ك ــام ع حزهب

ــزب؟، ومل ال؟. ــم احل ــل سينقس ــوري؟، وه ــعب اجلمه ــزب الش ــس ح رئي
***

ــري  ــن تفس ــف يمك ــه؟، وكي ــرم إينج ــرات حم ــود يف تظاه ــك احلش ــامع تل ــم اجت ــن فه ــف يمك كي
اســتطالعات الــرأي املبالــغ فيهــا والتــي توقعــت ملحــرم إينجــه ضعــف النتيجة التــي حصــل عليها؟، 
ال شــك أن ذلــك كلــه خيــدم خطــة الفــوىض، لقــد كانــوا يعرفــون منــذ البدايــة أهنــم لــن يفــوزوا يف 
االنتخابــات، وقــد عملــوا بشــكل منظــم مــن أجــل إلصــاق الشــوائب والشــبهات باالنتخابــات قبــل 
تنظيمهــا، إهنــم يرغبــون يف خلــق جــو مــن الفــوىض شــبيه بتظاهــرات تقســيم عــن طريــق تأليــب 
النــاس يف الشــارع، لكنهــم لــن يــروا ذلــك حتــى يف أحالمهــم!، فقبــل هــذه االنتخابــات ارتفعــت 
جرعــة الكراهيــة املتصاعــدة مــن اجلنــاح املعــارض بشــكل كبــري، وقــد رأينــا مثــل تلــك الكراهيــة 
يف أيــام تظاهــرات تقســيم، ورأيناهــا بشــكل جزئــي إثــر انتخابــات الســابع مــن حزيــران، وإن تلــك 
ــن  ــة املواطن ــة لكاف ــة إال كراهي ــي يف احلقيق ــا ه ــان، م ــاداة ألردوغ ــا مع ــدو كأهن ــي تب ــة الت الكراهي
الذيــن يدعمونــه، واحلــال أننــا رأيناهــم قبــل تلــك االنتخابــات يوجهــون حقدهــم لعائلتــه ويعــربون 
عــن ذلــك احلقــد بــكل رصاحــة، وعــىل ســبيل املثــال فقــد قــال أحدهــم: )إن والــديت مل تعــد قــادرة 
عــىل الذهــاب إىل مركــز االقــرتاع، وأنــا أمحــد اهلل عــىل أن تلــك العجــوز لــن تنتخــب هــذه املــرة، وإال 
فإهنــا كانــت ســتصوت حلــزب العدالــة والتنميــة، وقــد أردت أن أدفعهــا مــن الســلم كــي ال تذهــب 
للتصويــت، وفكــرت مــرة يف أن أفتــح بــاب الســيارة وأدفعهــا منــه وهــي مرعــة.(. مثــل هــؤالء 

حيتاجــون إىل إعــادة تأهيــل، وأنــا ال أعلــم كيــف يمكــن ذلــك، ولكــن تلــك هــي مهمتنــا.
***

ــون  ــات يكيل ــج االنتخاب ــرون نتائ ــا ي ــة عندم ــن للمعارض ــالم التابع ــوه اإلع ــت وج ــابق كان يف الس
الشــتائم للشــعب، ولكنهــم هــذه املــرة طفقــوا يف الشــتائم دون أن ينتظــروا نتيجــة االنتخابــات، كانــوا 
يصفــون الشــعب باإلنســان البدائــي الــذي رأســه مثــل اجلــرة وهــو حيــّك بطنــه، وهــم اليــوم يّدعــون 
بــأن رائحــة قدميــه قــد فاحــت، فأيــن شــموا تلــك الرائحــة يــا تــرى؟، قبــل هــذه االنتخابــات هتــرب 
زعــامء دول الغــرب مــن التعليــق عــىل السياســة الرتكيــة، ويبــدو أهنــم وضعــوا احتــامل أن أي تعليــق 
ــم مل  ــك أهن ــىل ذل ــل ع ــت، والدلي ــو الصم ــم ه ــكان تكتيكه ــان، ف ــة أردوغ ــيخدم مصلح ــم س منه
يســمحوا بتنظيــم تظاهــرات يف بالدهــم يف إطــار محلــة أردوغــان وحزبــه االنتخابيــة، غــري أن اإلعــالم 
الغــريب قــد واصــل موقفــه املناهــض ألردوغــان، فــامذا ســيحدث اآلن؟، إن الغــرب ســيكون جمــربًا 

عــىل قبــول هــذا الوضــع كواقــع، لتنتــر تركيــا يف هنايــة املطــاف.
ــعواء  ــامت ش ــا هلج ــت تركي ــربى، وتعرض ــد ك ــات ملكائ ــل االنتخاب ــي قب ــاد الرتك ــرض االقتص تع
عــىل الصعيــد املــايل، وحــاول البعــض إدخــال البلــد يف أزمــة ماليــة عــن طريــق رفــع قيمــة العمــالت 
األجنبيــة بشــكل خــاص، ونحمــد اهلل عــىل أهنــم مل يفلحــوا يف ذلــك، وســتكون مهمتهــم أصعــب من 
هنــا فصاعــدًا، فرتكيــا ســتواصل الســري يف طريقهــا عــن طريــق إدارهتــا االقتصاديــة القويــة، لتتجــاوز 

كل الصعــاب.
***

نــرش ت أوپچــن التابــع لتنظيــم گولــن اإلرهــايب صبــاح أمــس تغريــدة قــال فيهــا )انتفــيض يــا تركيــا 
ــة يف  ــالل املتمثل ــة االحت ــوم واحــد مــن حماول ــل ي ــدة قب ــذي نــرش تغري ليتســاقطوا(، وهــو نفســه ال
انقــالب 15 متــوز الفاشــل قــال فيهــا )ســيعتلوهنم يف أرسهتــم ويشــنقوهنم يف الفجــر(، لكــن الشــعب 
ــاه يف  ــم إي ــذي لقنه ــدرس ال ــل ال ــران مث ــات 24 حزي ــدرس يف انتخاب ــة ال ــؤالء اخلون ــن ه ــد لق ق
ــا،  ــداء تركي ــتاين وكل أع ــامل الكردس ــزب الع ــوالن وح ــم گ ــزن تنظي ــد ح ــوز، وق ــة 15 مت ملحم

ــا نحــن واحلمــد اهلل. وفرحن

ماذا تعلمنا من انتخابات 24 حزيران

Seçim sonuçları vatana millete hayırlar getirsin. En temel meselemiz, 
belirsizliklerle dolu bu küresel ortamda, ateşi giderek yükselen bu zor 
coğrafyada Türkiye’nin ayakta kalabilmesi ve önüne çıkan fırsatları 
değerlendirip büyüyebilmesidir. Bunun için de her şeyden önce 
ihtiyacımız güçlü bir siyasi liderlik, siyasi istikrar ve iddialı bir siyasi vizyon. 
Bu seçim sonuçları bize bu imkânı veriyor. Bu sonuçlar bu ülkede Erdoğan 
karşıtlığının siyasi bir başarı elde etmeye yetmediğini, rakiplerinin 
Erdoğan’ın siyasi vizyonunun çok ama çok gerisinde kaldığını tescil 
etmiştir.
Bu seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamı belliydi. Ülke yönetimini 
demokratik yolla elde etmek için başarılması gereken bir sınav. O yüzden 
ülkenin beka meselesine dikkat çekti, yeni sistem için tasarladığı yönetim 
modelini anlattı, projelerini, vaatlerini seçmenle paylaştı. Peki ya İnce için? 
Yahut Kılıçdaroğlu için? Onlar için 24 Haziran seçimleri CHP’de iktidarı ele 
geçirme aracıydı. İnce de Kılıçdaroğlu da her şeyden önce CHP başkanlık 
koltuğu için yarıştı. Onlar açısından bu sonuç ne ifade eder? Partinin 
başkanı değişir mi? Yoksa CHP bölünür mü? Neden olmasın?

***
Peki ya İnce’nin mitinglerini olduğundan kalabalık, anket sonuçlarını da 
2 kat göstermenin amacı neydi dersiniz? Elbette kaosa hizmet etmek. 
Seçimde başaramayacaklarını başından beri biliyorlardı. Daha yapılmamış 
seçimlerle ilgili şaibe oluşturmak için örgütlü biçimde çalıştılar. Sokağı 
hareketlendirip yeni bir Gezi kalkışması ortamı yaratmak arzuları... 
Rüyalarında görürler! Bu seçimler öncesinde muhalefet cenahından 
yükselen nefretin dozu çok yüksekti. Gezi kalkışması günlerinde de 
görmüştük bu nefreti. Kısmen 7 Haziran seçimleri sonrasında da... 
Erdoğan düşmanlığı olarak görülen bu nefret aslında Erdoğan’a destek 
olan bütün vatandaşlara dönük bir nefret. Öyle ki bu seçim öncesinde 
bu nefreti kendi aile bireylerine yöneltenleri ve bunu ifade edenleri 
de gördük. Mesela biri demiş ki “annem oy veremiyor artık gidemiyor 
şükür yoksa akpye veriyordu kepez karı. merdivenlerden itmek istedim 
gidemesin diye, bir kere de giden arabadan kapıyı açıp tekmeleyip attığımı 
hayal ettim...”Rehabilite edilmeliler. Nasıl, bilmiyorum ama bu iş de bize 
düşüyor.

***
Geçmişte muhalefetin medya yüzleri seçimin sonucunu görür millete öyle 
hakaret ederdi. Bu kez sonucu beklemeden hakarete başladılar. Millete 
bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diye seslenenler şimdi de ayak 
koktuğunu iddia ediyor. Nerede kokladılarsa? Bu seçimler öncesi Batılı 
ülkelerin yöneticileri Türkiye siyasetine dair yorum yapmaktan çekindi. 
Öyle zannediyorum ki böyle bir tutumun Erdoğan’ın işine yarayacağını 
varsaydılar. Taktik icabı sustular. Erdoğan’ın ve partisinin ülkelerinde 
propaganda yapmasına izin vermemeleri de bunun göstergesiydi. Nitekim 
Batı medyası da Erdoğan karşıtı tavrını sürdürdü, Şimdi ne olacak? Batılılar 
bu durumu veri kabul etmek zorunda kalacak. Gün sonunda Türkiye 
kazanmış olacak.
Seçimler öncesi Türk ekonomisi üzerinde büyük oyunlar oynandı, ülkeye 
ağır finansal saldırılarda bulunuldu. Özellikle döviz kurları üzerinden 
ekonomi krize sokulmaya çalışıldı. Neyse ki başarılı olamadılar. Bundan 
böyle işleri daha da zor. Türkiye güçlü bir ekonomi yönetimiyle yoluna 
devam edecek ve zorlukların üstesinden gelecek.

***
FETÖ’cü T. Opçin dün sabah “silkele Türkiye, düşecekler” diye tivit attı. 
15Temmuz darbe görünümlü işgal girişiminden bir gün önce de “yatakta 
basıp şafakta asacaklar” diye tivit atmıştı. Bu millet 15 Temmuz ihanetine 
nasıl cevap verdiyse 24 Haziran’da da aynı cevabı verdi. FETÖ üzüldü, PKK 
üzüldü, Türkiye düşmanları üzüldü. Biz sevindik. Şükürler olsun...

24 Haziran seçimlerinden neler öğrendik?

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Fahrettin ALTUN فخر الدين آلطون
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نحــن نصــوت اآلن يف أول انتخابــات رئاســية تــم تنظيمهــا حســب النظــام اجلديــد الــذي تــم إقــراره إثــر 
ــق  ــة، وألن صنادي ــة الرتكي ــم يف اجلمهوري ــام احلك ــمولية لنظ ــر ش ــل األكث ــىل التعدي ــعبي ع ــتفتاء الش االس
االقــرتاع مازالــت مل تفتــح يف الســاعة التــي أكتــب فيهــا هــذه املقالــة، فليــس لدينــا أي معطيــات عــن لــون 
النتيجــة التــي ســتظهر مــن تلــك الصناديــق، واملعطيــات املوجــودة حاليــًا فقــط هــي إقبــال الناخبــن بشــكل 
كبــري ورغبــة عاليــة وإدالؤهــم بأصواهتــم يف أجــواء احتفاليــة بعيــد الديمقراطيــة، وقــد ظهــر أن املشــاركة 
قــد حتققــت هــذه املــرة بنســبة عاليــة جــدًا بالقيــاس مــع دول أخــرى، وأنــا أقــول )هــذه املــرة( ألن نســبة 
املشــاركة العاليــة يف االنتخابــات قــد حتولــت يف تركيــا إىل عــادة اجتامعيــة أعــىل بكثــري مــن نســب املشــاركة يف 
بقيــة الــدول األوروبيــة عــىل حــد علمــي، يف احلقيقــة فإنــه مــن الــروري توضيــح أن الذهنيــة االســترشاقية 
حتــاول أن تنســب الديمقراطيــة إىل الغــرب كمكانــة اجتامعيــة، وبراحــة فــإن نســبة املشــاركة هــذه مــؤرش 
ــالل  ــرت خ ــد ج ــات ق ــم أن االنتخاب ــة، ورغ ــة الديمقراطي ــا للعملي ــتيعاب تركي ــة اس ــىل درج ــح ع واض
ــموا  ــايض وجتش ــبوع امل ــم يف األس ــوا عطلته ــد قطع ــاس ق ــإن الن ــر، ف ــد الفط ــة عي ــية وعطل ــة املدرس العطل
ــذا  ــرب ه ــم، ويعت ــإدالء بأصواهت ــم ل ــرتاع يف مناطقه ــز االق ــول إىل مراك ــبيل الوص ــاب يف س ــريًا الصع كث
املشــهد أمــرًا عاديــًا لــدى شــعب يــرى رشفــه يف صوتــه االنتخــايب، ولكنــه مشــهد يريــد البعــض الــدوس 

عليــه عــن طريــق أحــكام مســبقة اســترشاقية نرشهــا الغــرب عــن الديمقراطيــة الرتكيــة.
حســب نتائــج هــذه االنتخابــات ســيكون مــن الواضــح أننــا نعيــش اليــوم يف تركيــا جديــدة وخمتلفة جــدًا عام 
ســبق،  ومــن الواضــح كذلــك أن لنظــام احلكــم اجلديــد يف تركيــا فوائــد مهمــة مــن ناحيــة متكــن الشــعب 
مــن اختيــار رئيــس اجلمهوريــة بشــكل مبــارش ومشــاركته يف العمليــة الديمقراطيــة دون وســائط، عندمــا تــم 
التوجــه لتعديــل نظــام احلكــم يف تركيــا شــاركت كل األطــراف يف عمليــة انتخابيــة لتعلــن عــن أطروحاهتــا 
ومتــارس نشــاطاهتا بــكل حريــة، وذلــك بعكــس مــا كانــت تدعيــه املعارضــة، أمــا رئيــس اجلمهوريــة رجــب 
طيــب أردوغــان الــذي طاملــا وصفــوه بالدكتاتوريــة، فقــد عمــل أكثــر مــن اجلميــع، وبــذل اجلهــد وســكب 
ــرتة  ــر يف الف ــات أكث ــه صالحي ــعب أن يعطي ــن الش ــب م ــه، ويطل ــن ذات ــاس ع ــرشح للن ــي ي ــرق، ك الع

الالحقــة، وقــد أكــدت جهــوده تلــك أن كل يشء كان يــري يف كنــف املنافســة الديمقراطيــة.
ــاب  ــًا أمــام ب ــة حمــرم إينجــه واقف ــا املرشــح األقــرب ألردوغــان يف ســباق رئاســة اجلمهوري ــل رأين وباملقاب
ــق االقــرتاع يتحــدث بشــكل مســتفز عــن شــبهات شــابت  ــد إغــالق صنادي ــات عن ــا لالنتخاب ــة العلي اهليئ
ــة للتصويــت، وكان كالمــه ذلــك ينطــوي  ــة بشــكل مســبق وقبــل ظهــور النتائــج األولي ــة االنتخابي العملي
ــل  ــا قب ــرب عنه ــي ع ــب الت ــة الغض ــة إىل أن حال ــا، إضاف ــق برتكي ــة ال يلي ــة الرتكي ــار للديمقراطي ــن احتق ع
ــىل  ــدة ع ــه للمزاي ــدى خضوع ــن م ــفت ع ــد كش ــر(، ق ــام كان األم ــأفوز مه ــه: )س ــق بقول ــح الصنادي فت
تلــك االنتخابــات التــي جــرت يف أجــواء طيبــة، وكانــت تلــك احلركــة تعــرب عــن اخلطــة ب التــي حتدثــت 
عنهــا جبهــة املعارضــة يف فــرتة مــا حــول هــذه االنتخابــات، لقــد اختــذ إينجــه موقفــًا إزاء نتيجــة ال يريدهــا 
هلــذه االنتخابــات، فعمــد إىل بــث البلبلــة وقلــب الطاولــة يف الدقيقــة األخــرية بشــكل حييــل عــىل ســلوك 
الصعاليــك واملقامريــن، وتلــك احلركــة تتجــاوز موقفــه الشــخيص، لتثبــت أن األمــر يمكــن أن يكــون جــزءًا 

مــن خطــة تــم إعدادهــا بشــكل مســبق.
ومــن اجلــي الواضــح أن تلــك اإلســرتاتيجيا حمكومــة بالفشــل ال حمالــة، وتلصــق املعارضــة بعــض الشــوائب 
بنتيجــة االنتخابــات احلاليــة مشــريًة إىل وجــود فــرق كبــري يف االنتخابــات الســابقة بــن توزيــع األصــوات 
املعلــن عنهــا يف الســاعات األوىل وتوزيعهــا يف الســاعات الالحقــة، واحلقيقــة أن ذلــك الفــرق موجــود يف 
املــايض وهــو يعــود إىل االختــالف يف ســاعات بــدء التصويــت وانتهائــه بــن الواليــات الرشقيــة والغربيــة، 
واالختــالف الكبــري يف خيــارات الناخبــن بــن املنطقتــن، وبــدء عمليــة الفــرز بالصناديــق القادمــة مــن رشق 

األناضــول واختتامهــا بالصناديــق القادمــة مــن غــرب البــالد.
ويف الواقــع مــن العســري أن نفهــم كيــف يمكــن حلــزب العدالــة والتنميــة االســتفادة مــن ارتفــاع األصــوات 
ــك  ــًا إذ أن ذل ــس متام ــيئًا، وبالعك ــيئًا فش ــوات ش ــك األص ــع تل ــم تراج ــرز ث ــة الف ــا يف بداي ــي حصده الت
الرتاجــع قــد تســبب يف ضيــق نفــي كبــري ملنــارصي حــزب العدالــة والتنميــة، وألنــه قــد تــم إلغــاء الفــارق 
ــرز  ــة الف ــة عملي ــن بداي ــوات ب ــع األص ــن توزي ــريًا ب ــًا كب ــهد فارق ــم نش ــات، فل ــذه االنتخاب ــي يف ه الزمن

وهنايتهــا.
ــة تدخــل فيهــا غريهــم  ــة االنتخابي ــات، ولكــن العملي ــا فقــط يف هــذه االنتخاب ــو تركي لقــد صــوت مواطن
ــريًا  ــاوز كث ــة تتج ــك حقيق ــارج، وتل ــن اخل ــل م ــن التدخ ــرية م ــًا كث ــة أصناف ــهدت العملي ــد ش ــًا، فق أيض
ــده أو  ــي وح ــعب الرتك ــس الش ــات لي ــذه االنتخاب ــة ه ــر نتيج ــن ينتظ ــن م ــرة، ولك ــرو املؤام ــه منظ ــا يبث م

ــط. ــراك فق ــن األت الناخب
ــه  ــهد فإن ــذا املش ــام كان ه ــة، ومه ــية والربملاني ــات الرئاس ــع االنتخاب ــوم م ــر الي ــف ظه ــهد خمتل ــة مش ثم
يصــوغ نصــًا يــب عــىل كافــة رشائــح املجتمــع فهمــه وتأويلــه واســتخراج الــدرس منــه، ومــن الــروري 
كذلــك أن يتــم االطــالع عــىل ذلــك النــص وتأويلــه عــىل أنــه رســالة وجههــا الشــعب الرتكــي مــن خــالل 
ــم األمــر ووضــع يف  ــد قي ــد أخطــأ، فالشــعب ق ــات، وال يمكــن ألحــد أن يفكــر يف أن الشــعب ق االنتخاب
ــر  ــن باألم ــا إىل املعني ــالة ليبعثه ــك الرس ــرر تل ــا، وح ــكل دقائقه ــة ب ــالت الالزم ــات التعدي ــذه االنتخاب ه
ــكل تفاصيلهــا، كــام  ــع أن يتهــد ليســتوعب تلــك الرســالة ب ــق االقــرتاع، وعــىل اجلمي ــق صنادي عــن طري
أنــه مــن الــروري عــىل كل طــرف أن حياســب نفســه عــىل أنــه هــو املعنــي بذلــك التقييــم إذا كانــت هنــاك 
نتائــج ال يســتحقها. وأدعــو اهلل تعــاىل أن يعــل يف نتائــج انتخابــات 24 حزيــران 2018 اخلــري والربكــة عــىل 
شــعبنا وبلدنــا، وعــىل كل مــن ينتظــر تلــك النتائــج بحامســة، وعــىل املظلومــن الذيــن يدعــون ألردوغــان 

ــه يف كل مــكان يف العــامل. ويدعمون

بارك الله لنا في نتيجة االنتخابات

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı yönetim reformunun akabinde 
kararlaştırılan yeni sisteme göre ilk Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Yazımı yazdığım saatlerde sandıklar henüz açılmamış olduğu için 
nasıl bir netice ortaya çıktığına dair hiçbir veri ortaya çıkmış değil. Tek veri halkın 
sandık başına büyük bir coşkuyla gitmiş olduğu ve seçimini adeta bir demokrasi 
bayramı havasında gerçekleşmiş olduğudur.
Katılımın başka ülkelere nazaran çok yüksek düzeyde gerçekleştiği bu sefer de 
görünüyor. “Bu sefer de” diyoruz, çünkü Türkiye’de seçimlerde yüksek katılım 
oranları bir toplumsal-siyasal habitusa dönüşmüş olarak Avrupa ülkelerinin 
bilebildiğim kadarıyla hepsinden daha yüksek. Demokrasiyi bir toplumsal seviye 
olarak Batı’ya mal etmeye çalışan oryantalist anlayışın açıklaması gereken bir 
durumdur bu aslında.
Açıkçası bu, Türkiye’de demokratik katılımın ne kadar içselleştirilmiş olduğunun 
çok açık bir göstergesidir. İnsanlar geçtiğimiz hafta kapanan okullarına ve 
Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu takvime rağmen tatillerini yarıda 
keserek, yani epeyce zahmetlere katlanma pahasına oy bölgelerine giderek 
oylarını kullandılar. Oyunu namus olarak gören bir halk için olağan bir görüntü, 
ama Türkiye demokrasisi hakkında batıda yaratılmaya çalışılan oryantalist 
önyargıları tepetaklak etmesi gereken bir manzaradır bu.
Bu seçimin sonuçlarına göre bugün yepyeni bir Türkiye’de olduğumuz açık. 
Halkın Cumhurbaşkanı’nı doğrudan seçmek suretiyle demokratik sürece 
daha dolaysız dahil olması itibariyle bu sistemin önemli getirileri olacağı da. 
Bu sistem değişikliğine gidilirken muhalefetin iddiasının aksine seçim sürecine 
bütün taraflar bütün tezlerini ve bütün faaliyetlerini özgürce yaparak katıldı. 
Diktatör olmasından dem vurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesten daha 
fazla çalıştı, koşturdu, ter döktü, kendini anlatmaya çalıştı, halktan yeni dönem 
için yetki talep etmeye çalıştı. Onun bu çabası her şeyin demokratik rekabet 
sınırları içinde cereyan ettiğini yeterince gösteriyor.
Buna mukabil Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan’ın en yakın rakibi Muharrem 
İnce’nin sandıklar kapanır kapanmaz soluğu YSK’nın kapısında alarak peşin 
peşin seçim sonuçlarını daha belli olmadan şaibe altına sokmaya çalışan 
provokatif konuşması Türkiye demokrasisinin hiç hak etmediği bir hareket 
oldu. Daha sandıklar açılmadan “ne olursa olsun ben kazanacağım” diyerek 
ortaya koyduğu öfke, nezih bir ortamda geçen seçimlere yaklaşımının ne kadar 
pazarlıklı olduğunu ortaya koydu. Bir zamandır bu seçimlerle ilgili muhalefet 
cephesinin konuşulan B planı söylentisini doğrulayan bir hareketti bu. İstediği 
sonucu vermeyen bir seçim sonucu karşısında son dakikada masayı devirerek 
ortalığı velveleye veren, kabadayı kumarbaz alışkanlığını andıran bu hareket 
İnce’nin kişisel yaklaşımından öte, üzerinde önceden çalışılmış bir planın parçası 
gibi ortaya konuldu.
Ama bunun çaresiz bir strateji olmaya mahkum olduğu da çok açık. Önceki 
seçimlerde ilk saatlerde ilan edilen oy dağılımlarıyla sonradan gelen oy 
dağılımları arasındaki aşırı farka seçim sonuçlarına bulaşan bir şaibe ihtimali 
olarak sarılıyordu muhalefet. Oysa geçmişte Doğu ve Batı oy verme saatlerinin 
farklı olmasından ve her iki bölgenin toplam tercihlerinin çok farklı olmasından 
dolayı ilk saatlerde Doğu’dan gelen oylarla sonradan Batı oylarının katılmasıyla 
oluşuyordu bu büyük fark.
Doğrusu ilk etapta AK Parti’nin oylarının çok yüksek olması ve sonradan sürekli 
düşüş sergilemesinin nasıl bir avantaj oluşturuyor olabileceğini de anlamak 
mümkün değil. Bilakis AK Parti çevrelerinde bu durum büyük bir moral 
bozulmasına bile yol açıyordu. Oysa şimdi saat farkı giderildiği için ilk sonuçlarla 
son sonuçların yansımaları arasında aşırı bir fark da oluşmamış olmalı.
Türkiye’nin seçimlerine oy vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katıldı, ama 
sürece sadece Türkiye seçmeni katılmadı. Dışarıdan bir çok müdahil oldu. Bu, 
komplo teorisyenliğinden çok öte bir gerçekti. Ama seçim sonuçlarını dünyada 
bekleyen de sadece Türkiye halkı veya seçmenleri değildi.
Gerek cumhurbaşkanlığı gerekse parlamento seçimleri konusunda bugün 
ortaya çıkan bir tablo var. Bu tablo her ne olursa olsun ortaya her kesim 
tarafından yorumlanması, anlaşılması ders çıkarılması gereken bir metin 
koymuş bulunuyor. Bu metni halktan gelen bir mesaj gibi görmek ve yorumlamak 
gerekiyor. Halkın hata etmiş olduğunu kimse düşünmemeli. Halk toplamda 
ince bir ayarla bütün değerlendirmelerini yapmış ve bu mesajı yazarak sandık 
yoluyla ilgililere göndermiş bulunuyor. Herkesin bu mesajları aynı incelikle 
anlamaya çalışması ve hak etmediği sonuçlar varsa, bu değerlendirmeye neden 
muhatap olmuş olduğunun muhasebesini yapması gerekiyor. 24 Haziran seçim 
sonuçları milletimize, ülkemize ve bu seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla 
bekleyen, dualarıyla Erdoğan’a destek olan dünyanın her yanındaki mazlumlara 
hayırlı olsun.

Seçim sonuçları hayırlı olsun

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين اكتاي
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الطريــق املــؤدي إىل احلــق دومــًا مــيء باملفاجــآت، وليــس مــن الســهل حتقيــق أي انتصــار، ذلــك ألنــك 
إن حققــت هدفــًا مــا بســهولة فإنــك ال تســتطيع أن تقــول إنــك حققــت اهلــدف، عليكــم أوالً أن تفكــروا 
ــا،  ــاح يف حتقيقه ــىل النج ــادرون ع ــم ق ــوا يف أنك ــا، وأن تثق ــكم هب ــوا أنفس ــدًا، وأن تقنع ــم جي يف أهدافك
بعــد ذلــك عليكــم أن تســامهوا يف أن يفهــم أهداَفكــم تلــك مــن تشــاركوهنم نفــس املســرية، وأن يؤمنــوا 
بتلــك الغايــة، ولــن يكــون مــن الســهل عليكــم أبــدًا التعبــري عــن أنفســكم والوصــول إىل مــن يتابعكــم 
ويشــعر بالثقــة يف العمــل معكــم، عليكــم أن جتتهــدوا وتعملــوا ليــل هنــار، حتــى إذا رأيتــم وصولكــم إىل 
ــه وتناضلــون مــن أجلــه، فإنكــم حينهــا ســتتيقنون أنكــم عــىل الطريــق  ذلــك اهلــدف الــذي تؤمنــون ب

الصحيــح.
ــه  ــن مع ــن آم ــع م ــد م ــر جدي ــىل ن ــتفاق ع ــم اس ــه ث ــن هبدف ــد آم ــان ق ــب أردوغ ــب طي ــس رج الرئي
ــات 24  ــت انتخاب ــدًا، كان ــرية ج ــة خط ــاوزت عتب ــا جت ــىل أن تركي ــريًا ع ــد اهلل كث ــدف، نحم ــك اهل بذل
ــًا  ــالل 16 عام ــا خ ــهدهتا تركي ــي ش ــد الت ــرية التجدي ــة مس ــرار مواصل ــىل ق ــًا ع ــران 2018 تصويت حزي
أو إهنائهــا، وبفضــل االســتقرار يف شــؤوهنا الداخليــة ودورهــا يف تشــكيل اللعبــة يف عالقاهتــا اخلارجيــة، 
باتــت تركيــا قــادرة عــىل حتديــد رؤيــة جديــدة، وقــد حتولــت كذلــك إىل بلــد يتابــع العــامل تطوراتــه بانتبــاه 

بفضــل قــوة التأثــري التــي حــازت عليهــا يف املنطقــة والعــامل.
 كانــت الــدول األوروبيــة تــرى منــذ ســنوات تركيــا كســوق اســتهالكية نوعيــة، لكنهــا يف هــذه املرحلــة 
بــدأت تتابــع بــكل انتبــاه اخلطــوات التــي قطعتهــا تركيــا يف جمــال اإلنتــاج، وتعــرب عــن انزعاجهــا مــن 
ذلــك بشــكل غــري أخالقــي، وقــد نصبــوا ألــف مكيــدة ومكيــدة وحاكــوا )أالعيــب بيزنطيــة( كثــرية كــي 
ــم  ــن مكائده ــة، ولك ــة والتنمي ــزب العدال ــان وح ــب أردوغ ــب طي ــدة رج ــا اجلدي ــدس تركي ــر مهن خي
تلــك بــاءت بالفشــل، وقــد قطعــت تركيــا شــوطًا كبــريًا يف اإلنتــاج، ومــا تلــك اإلنجــازات التــي تنفذهــا 
يف جمــال صناعــة الســيارة الوطنيــة والصناعــات احلربيــة والســالح واالســتثامرات التــي تنفذهــا يف جمــال 
ــدول  ــعرت ال ــد ش ــالت، وق ــك احلم ــة يف تل ــا الثابت ــدى خلطواهت ــا، إال ص ــل والتكنولوجي ــة والنق الطاق
ــا وتصــل  ــة بصــوت تلــك اخلطــوات تقــرتب نحوهــا شــيئًا فشــيئًا لتخــرتق تلــك املســرية أوروب الغربي
إىل هدفهــا املنشــود، ولذلــك فقــد متلكهــم الرعــب، أمــا الواليــات املتحــدة واألمريكيــة فقــد تيقنــت أن 
ــا  ــها إزاء تركي ــا رأت نفس ــًا عندم ــايض، خصوص ــه يف امل ــت علي ــام كان ــري مثل ــن تس ــة ل ــور يف املنطق األم
القــادرة عــىل محايــة املنطقــة التــي تعتربهــا واشــنطن مــن ضمــن أهدافهــا االســرتاتيجية، فبعــد عمليتــي 
درع الفــرات وغصــن الزيتــون فضلــت واشــنطن التفاهــم مــع تركيــا حــول منبــج، وبــدأت تتقبــل حقيقــة 
أن الوجــود األمريكــي يف املنطقــة مرتبــط برتكيــا، وقــد علمــت روســيا وإيــران وبقيــة الــدول كذلــك أنــه 

عليهــم اعتبــار تركيــا عنــرًا فاعــاًل رئيســيًا هنــا إذا أرادوا ممارســة السياســة يف هــذه املنطقــة.
وال شــك أن هــذا الوضــع اجلديــد الــذي شــكلته تركيــا يف الشــؤون اخلارجيــة قــد كشــف عــن سلســلة 
مــن العنــارص الفاعلــة واملؤثــرة يف شــؤوهنا الداخليــة، وإن بعــض األحــزاب السياســية التــي تعتــرب نفســها 
ــد  ــزب اجلي ــي واحل ــعوب الديمقراط ــزب الش ــوري وح ــعب اجلمه ــزب الش ــل ح ــة مث ــة وطني معارض
وحــزب الســعادة، قــد فهمــت اآلن أهنــا لــن تســتطيع أن تصــل إىل مبتغاهــا عــن طريــق ذلــك التحالــف 
ــدول  ــة ال ــا وبقي ــدة وبريطاني ــات املتح ــا والوالي ــع أوروب ــه م ــت في ــذي دخل ــي ال ــري الرشع ــذر وغ الق
التــي تســعى لتنفيــذ عمليــات ضــد تركيــا، ونحمــد اهلل عــىل أهنــم خــروا مــرة أخــرى وخرجــوا مــن 
االنتخابــات هبزيمــة كــربى بعدمــا تعهــدوا للناخبــن بإيقــاف كافــة االســتثامرات التــي أنجزهــا حــزب 
العدالــة والتنميــة بدعــم مــن الشــعب، ووعــدوا هبــدم النظــام اجلديــد الــذي أسســه احلــزب، والعــودة 
ــه مــن املســتحيل رســم خــط مســتقيم باســتخدام  ــا القديــم، وقــد فهمــوا مــرة أخــرى أن إىل واقــع تركي
ــدم  ــو ع ــا ه ــية يف تركي ــة السياس ــه املعارض ــت في ــذي وقع ــرب ال ــأزق األك ــاء، إذ أن امل ــطرة عوج مس
مســؤوليتهم وقلــة التزامهــم باملصلحــة الوطنيــة. ومــن الواضــح أهنــم يغرقــون أكثــر فأكثــر يف كل يــوم ال 

يعــودون فيــه عــن ذلــك الطريــق املســدود.
لقــد فتــح الشــعب الرتكــي بــاب مرحلــة جديــدة مــن االســتقرار ليعيشــها مــع حــزب العدالــة والتنميــة 
ــة  ــق رؤي ــدة مــن أجــل حتقي خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة، وأعطــى الشــعب احلــزب فرصــة جدي
2023، ولذلــك فقــد بــات مــن الــروري اختــاذ اخلطــوات الالزمــة مــن دون تأخــري واســتغالل هــذه 
الفرصــة بشــكل جيــد لينفــذ احلــزب تعهداتــه، حتــى حتقــق تركيــا قفــزة جديــدة عــىل املســتوين املــادي 
ــا جــودة  ــام بمختلــف األعــامل التــي تضمــن لن واملعنــوي، أمــا مــا يــب عــىل الشــعب فعلــه فهــو القي
ــا  ــد مــن جــودة العنــر البــرشي لدين ــدة لنزي ــا اجلدي ــة التــي هــي أهــم متطلبــات تركي ــا البرشي مواردن

ونحافــظ عــىل قيمنــا الوطنيــة والروحيــة.
ــي  ــرتة الت ــذه الف ــالل ه ــح خ ــل ونكاف ــا نعم ــا دمن ــاىل، م ــإذن اهلل تع ــا ب ــن أيدين ــتقبل ب ــكل املس وسيتش

ــة. ــع الدول ــعب م ــا الش ــف فيه يتكات

المستقبل سيتشكل على أيدينا

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Doğruya ve hakka giden yol badirelerle kaplıdır. Hiçbir zafere kolay ulaşılmaz 
zira bir hedefe kolayca ulaştıysanız buna zafer demeyiniz. Evvela hedefinizle ilgili 
düşünüp kendinizi ikna edeceksiniz, başarabileceğinize kendiniz inanacaksınız, 
sonra birlikte yürüdüğünüz insanların hedefinizi anlamasını ve bu gayeye 
inanmasını sağlayacaksınız. Sizi izleyen ve birlikteliğinizden güven duyacak 
kitlelere ulaşmak ve kendinizi ifade etmek hiç kolay olmayacak. Geceyi gündüze 
katıp çalışacaksınız, terleyeceksiniz, inandığınız ve mücadelesini verdiğiniz şeyin 
rüyalarını görmeye başlayacaksınız ki doğru yolda olduğunuz belli olsun… Başkan 
Recep Tayyip Erdoğan inandı ve kendisine inananlarla birlikte yeni bir zafere 
uyandı…
Hamdolsun Türkiye kritik bir eşiği atladı. 24 Haziran 2018 seçimleri Türkiye’de 
16 yıldan beri yaşanan yenilenme sürecinin devam edip etmeyeceği ile ilgili bir 
karar seçimiydi. İç işleyişindeki istikrar ve dış ilişkilerindeki oyun kurucu rolü 
ile yeni bir vizyon belirleyen Türkiye Bölgesinde ve dünyada oluşturduğu etki 
ile dikkatle izlenen bir ülke haline dönüştü. Yıllarca Türkiye’yi nitelikli tüketim 
pazarı olarak gören batı ülkeleri, bu süreçte Türkiye’nin üretimle ilgili attığı büyük 
adımları dikkatle izlerken rahatsızlığını gayri ahlaki bir şekilde ortaya koydu. Yeni 
Türkiye’nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Partinin kaybetmesi için bin 
bir türlü entrikalar çevirdi “Bizans oyunları” tertipledi ama tutmadı. Üretimde 
dev adımlar atarak yerli otomobil, silah ve savaş sanayisinde yapılan hamleler, 
enerji yatırımları, ulaşım yatırımları, teknoloji hamleleri kararlı bir şekilde 
yürüyen Türkiye’nin ayak sesleriydi. Ayak seslerinin gittikçe yaklaştığını fark 
eden batılı ülkeler bu yürüyüşün Avrupa’nın içinden geçip hedefine ulaşacağını 
fark etti ve telaşa kapıldı… ABD ise artık karşısında kendi stratejik hedefleri olan 
bölgesine hamilik eden bir Türkiye görünce bölgede işlerin eskiden olduğu gibi 
gitmeyeceğini anladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra Membiç 
konusunda Türkiye ile uzlaşma yolunu seçerek bölgedeki ABD’nin varlığının 
Türkiye’ye bağlı olduğunu kabul etmeye başladı. Rusya, İran ve diğer ülkeler eğer 
bu bölgede siyaset yapacaklarsa Türkiye faktörünü her zaman birincil mesele 
olarak görmeleri gerektiğini öğrendiler.
Elbette Türkiye’nin dış işlerinde oluşturduğu bu yeni durum iç işlerini de etkileyen 
bir takım faktörler ortaya çıkardı. Sözde yerli muhalefet olarak bilinen CHP-
HDP-İP-SP gibi siyasi partiler Türkiye’ye operasyon yapmak isteyen Avrupa, 
ABD İngiltere ve diğer ülkelerle girdikleri gayri meşru kirli ittifaklarla bir yere 
varamayacaklarını anladılar. Ak Partinin milletin gücü ile yaptığı bütün yatırımları 
durdurmayı, kurduğu yeni düzeni yıkarak eski Türkiye’yi vaat ederek girdikleri 
seçimden büyük bir hezimetle çıktılar ve hamdolsun yine yenildiler. Eğri cetvelle 
doğru çizgi çizilemeyeceğini bir kez daha anladılar. Tutarsızlıkları ve milli 
menfaatlerimize karşı duyarsızlıkları Türkiye’deki siyasi muhalefetin en büyük 
çıkmazıdır. Bu çıkmaz sokaktan geri dönmedikleri her gün biraz daha karanlığa 
batacakları aşikardır.
Gelinen süreçte Türk Halkı Ak Partiye beş yıllık bir istikrar sürecinin kapısını 
aralayarak 2023 vizyonuna ulaşmak için yeni bir fırsat verdi. Bu fırsatın en iyi bir 
şekilde değerlendirilerek verilen vaatlerin yerine getirilmesi maddi ve manevi 
Türkiye’nin yeniden şahlanması için atılması gereken adımların geciktirilmeden 
atılması gerekiyor. Millet olarak bize düşen ise insan kalitemizi artıracak milli 
ve manevi değerlerimizi sahiplenerek yeni Türkiye’nin en önemli gereksinimi 
olan insan kaynaklarımızı nitelikli hale getirecek çalışmalar yapmaktır. Millet 
ile devletin el ele verdiği bu dönemi çalışarak ve mücadele ederek geçirdiğimiz 
zaman gelecek ellerimizde şekillenecektir inşallah…

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Gelecek Ellerimizde Şekillenecek…

Gazeteci - Yazar


