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أردوغان: سنواصل المضي قدما

في السبيل الذي نؤمن به..
دون التنازل عن حريتنا واستقاللنا 

واستقاللية قضائنا

Erdoğan: İnandığımız 
Yolda Özgürlüklerimizden, 
Bağımsızlığımızdan, Yargı 
Bağımsızlığından En Ufak 
Taviz Vermeden Yolumuza 

Devam Edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Tür-
kiye’ye yaptırım uygulama tehdidini sert bir dille eleştirirken, tehditlerin “Siyonist ve evan-
gelist bir yaklaşım” olduğunu belirtti. Erdoğan, “İnandığımız yolda özgürlüklerimizden, 
bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden yolumuza devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

هاجــم الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، نظــره األمريكــي بشــكل حــاد، منتقــداً هتديــدات دوانلــد ترامــب بفــرض 
عقــوابت علــى تركيــا، معتــراً أن هتديداتــه حتمــل )العقليــة اإلجنيليــة الصهيونيــة(، وأضــاف: ) ســنواصل املضــي قدمــاً يف 

الســبيل الــذي نؤمــن بــه، دون أدىن تنــازل عــن حريتنــا واســتقاللنا واســتقاللية قضائنــا(.

] 15 تموز ... تركيا بأيدي أمينة[
15 Temmuz ... Türkiye iyi ellerde
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األمم المتحدة تتاجر بسوريا

Birleşmiş Milletler, dünyanın neredeyse tüm 
bağımsız devletlerini çatısı altında toplayan 
uluslararası bir örgüttür. Açıklamış olduğu hede-
fler arasında uluslararası hukuk, uluslararası 
güvenlik, ekonomik kalkınma, toplumsal iler-
leme, insan hakları ve uluslararası barış konu-
larında işbirliği yapmak yer almaktadır.
BM, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılın-
da Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulmuştur. 
Amacı devletler arasındaki savaşa son vermek ve 
aralarında diyalog ortamı oluşturmaktır. Örgütün 
çatısı altında, kendisine verilen görevleri yerine 
getirmekle sorumlu alt örgütler bulunmaktadır.
BM belgeleri, örgütün başlıca iki hedefinin 
barış ve insanlık onurunu temin etmek olduğunu 
vurgulamaktadır. Buna bağlı olarak dünyanın 
herhangi bir yerinde iki veya daha fazla ülke 
arasında savaş patlak vermesi durumunda, savaşı 
sonlandırma girişiminde bulunmak amacıyla 
müdahale etmesi için BM’ye başvurulabilmek-
tedir. Savaşın sona ermesinin akabinde ise BM, 
savaşın tekrarlanmaması adına gerekli önlemleri 
alma hakkına sahiptir. Ancak BM’nin her şeyden 
önce, savaşa dönüşmeden önce sorun ve çatışma-
ları çözme yükümlülüğü bulunmaktadır. BM’nin 
başlıca hedefleri arasında savaşların sebeplerini 
belirlemek, böylece bu sebepleri ortadan kaldır-
mak için yeterli vasıtaları ortaya koymak yer al-
maktadır.
BM, Suriye meselesi konusunda milletlerarası 
bir taahhüt şirketi haline gelmiştir. Kar elde 
edebilmek için ise katillerle bir arada oturmak-
la yetinmeyip, onları himaye etmektedir. Buna, 
yerle bir hale gelmiş Guta’yı ziyaret ettiği esna-
da Kızılhaç’ın araçlarını tedarik etmesi örnek 
gösterilebilir.
Suriye’ye yardımların girişini denetleyen BM’dir. 
Yardımların katil Esed rejiminin eline geçmesini, 
rejime karşı devrime kalkan halka ulaşmamasını 
sağlama görevini üstlenen de BM’dir.
BM ayrıca dünya ülkelerinin muhalefetin kurum-
larını tanımasına engel olmuş, gurbetteki Suriye 
halkının bulundukları ülkelerde katil Esed reji-
minin konsolosluklarına müracaat etmesini bir 
zorunluluk olarak dayatmıştır.
Öte yandan Suriye halkının, yaşadıkları şehirleri 
yıkımdan koruyabilmelerini sağlayacak gelişmiş 
silahları elde etmelerini önleyecek kırmızı çizgil-
er çizmektedir.
Rejim ve Rusya’nın hür Suriyelileri maruz bırak-
tığı zoraki göçlerin denetimi de BM’nin sorumlu-
luğundadır. Bu sayede Şii milisleri halkın ev ve 
şehirlerini işgal edebilmektedir. Nitekim Uluslar-
arası Koalisyon eliyle yıkıma uğramış Rakka’nın 
kurtarıldığının ilan edilmesinden aylar sonrasın-
da dahi BM, tekrar yaşanabilir hale gelmesi için 
altyapı inşasında kullanılacak gerekli yardımları 
sunmamıştır. Yakın zamanda katil Esed rejimi 
ve işgalci Rusya’nın onayını almasının ardından 
Rakka’ya gelen heyet ise, kentin yalnızca üçte 
ikisinin yıkıldığını ilan etmekle yetinmiştir.
Ne yazık ki Suriye devrimi, BM’nin dünyada 
güvenlik ve istikrarı sağlamaya ve insan haklarını 
korumaya çalıştığı şeklindeki ağdalı sloganların 
yalan ve uydurma olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Rakka’nın göçmenleri halen sokaklarda yaşa-
makta, artık bir hayalet kent haline gelen Rak-
ka’ya geri dönememektedirler. Enkaz altında ha-
len cesetler bulunmakta, hastalıklar yayılmakta, 
şehre geri dönülmesini mümkün kılacak herhangi 
bir yaşam unsuru söz konusu bulunmamaktadır.

األمــم املتحــدة هــي منظمــة دوليــة تضــم مجيــع دول 
العــامل املســتقلة تقريبــاً، مــن أهدافهــا املعلنــة التعــاون 
يف جمــاالت القانــون الــدويل، األمــن الــدويل، التنميــة 
االقتصاديــة، التقــدم االجتماعــي، حقــوق اإلنســان، 

وحتقيــق الســالم العاملــي. 
أتسســت يف عــام 1945 بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
بــن  احلــرب  إليقــاف  األمــم،  عصبــة  حمــل  لتحــل 
البلــدان، وإجيــاد مســاحة مــن احلــوار بينهــم، ويعمــل 
حتــت مظلتهــا منظمــات فرعيــة متعــددة لتقــوم بتحقيــق 

املهــام اخلاصــة هبــا.
وتؤكــد واثئــق األمــم املتحــدة أن هلــا هدفــن رئيســين 
مهــا السَّــالُم والكرامــُة اإلنســانية، فــإذا اندلــع قتــاٌل بــن 
قطريــن أو أكثــر، يف أي مــكان، جيــوز أن يُطلَــب مــن 
األمــم املتحــدة التدخــل حملاولــة وقفــه، وبعــد توقــف 
التدابــر  بوضــع  القيــام  املتحــدة  لألمــم  جيــوز  القتــال 
الالزمــة ملنــع تكــراره مــرة أخــرى، ولكــن األمــم املتحــدة 
والنزاعــات  املشــاكل  قبــل كلِّ شــيء معاجلــة  حتــاول 
قبــل أن تتفاقــم وتــؤدي للقتــال، ومــن أهــداف األمــم 
إلجيــاد  احلــرب  أســباب  حتديــد  األساســية  املتحــدة 

الوســائل الكفيلــة إبزالتهــا.
األمــم املتحــدة يف معاجلتهــا للقضيــة الســورية، حتولــت 
إىل شــركة مقــاوالت أمميــة، ومــن أجــل حتقيــق األرابح 
ال تكتفــي ابجللــوس مــع القاتــل بــل تقــوم حبمايتــه كمــا 
حــدث حــن ســخرت لــه ســيارات الصليــب األمحــر 

حلمايتــه خــالل زايرتــه للغوطــة املدمــرة.  
دخــول  علــى  تشــرف  مــن  هــي  املتحــدة  األمــم 
تتكفــل  الــي  ســوراي،  إىل  اإلنســانية  املســاعدات 
عــن  ومتنعهــا  اجملــرم،  األســدي  النظــام  إىل  إبيصاهلــا 

األســد. نظــام  علــى  اثر  الــذي  الشــعب  بقيــة 
مبؤسســات  االعــرتاف  مــن  العــامل  دول  ومنعــت 
املعارضــة، وفرضــت علــى الشــعب الســوري املهجــر 
مراجعــة قنصليــات األســد اجملــرم يف كل دول العــامل.
األســلحة  وصــول  أمــام  محــراء  خطوطــاً  ووضعــت 
املتطــورة الــي متكــن الشــعب الســوري مــن محايــة مدنــه 

مــن التدمــر.
الــذي  القســري  التهجــر  علــى  تشــرف  مــن  وهــي 
األحــرار،  الســورين  علــى  وروســيا  النظــام  يفرضــه 
بيوهتــم  احتــالل  مــن  الشــيعية  امليليشــيات  لتمكــن 

ومدهنــم.
وبعــد أشــهر مــن إعــالن حتريــر الرقــة بعــد تدمرهــا مــن 
أي  املتحــدة  األمــم  تقــدم  مل  الــدويل  التحالــف  قبــل 
احليــاة  لعــودة  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة  إلعــادة  شــيء 
بعــد  الرقــة  إىل  أخــراً  يصــل  وفدهــا  هــو  وهــا  إليهــا 
حصولــه علــى موافقــة النظــام األســدي اجملــرم وروســيا 

احملتلــة ليكتفــوا إبعــالن أن ثلثــي املدينــة مدمــر. 
لألســف أثبتــت الثــورة الســورية كــذب وزيــف تلــك 
الشــعارات الراقــة الــي خدعتنــا طويــال حــول األمــم 
املتحــدة الــي تعمــل علــى حتقيــق األمــن واالســتقرار 
يف العــامل واحملافظــة علــى حقــوق اإلنســان، النازحــون 
العــراء وال  يعيشــون يف  الرقــة الزالــوا  عــن  واملبعــدون 
يتمكنــون مــن العــودة إىل الرقــة الــي حتولــت إىل مدينــة 
مــع  املدمــرة  األبنيــة  أشــباح، واجلثــث الزالــت حتــت 
للحيــاة  مقــوم  أي  وجــود  وعــدم  األمــراض  انتشــار 

ميكنهــم مــن العــودة إليهــا.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

BM Suriye Üzerinden Ticaret Yapıyor

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

رئيس البرلمان التركي يصف تهديدات ترامب بالرخيصة

الخارجية التركية: سنرد بالمثل على العقوبات األمريكية بحق وزيرينا

أحزاب البرلمان التركي يؤكدون رفضهم للعقوبات األمريكية على 
وزيري الداخلية والعدل

TBMM Başkanı Trump’ın Tehditlerini Ucuz Olarak Niteledi

Türkiye Dışişleri: İki Bakanımıza Yönelik Yaptırımlara Misliyle Karşılık Vereceğiz

TBMM Partileri ABD’nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına Yönelik Yaptırım-
larını Reddettiğini Açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın ül-
kesine geniş çaplı yaptırımlar uygulama tehdidini “ucuz” olarak niteledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika’nın kararını sert bir dille eleştirirken, Ankara’nın ABD’nin 
Türk Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım uygulama kararlarına hemen misliyle karşılık 
vereceklerini ve söz konusu bakanların Amerika’da veya Türkiye dışındaki başka herhangi bir 
ülkede menkul ya da gayrimenkul hiçbir mal varlığının bulunmadığını vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki dört parti, ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararını sert bir şekilde 
reddettiğini açıkladı. Dört parti de kararı reddettiklerini bildirmelerinin, Türk halkının birliğinin 
bir ifadesi olduğunu vurguladı.

وصــف رئيــس الرملــان الرتكــي بــن علــي يلــدرمي، هتديــدات الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب بفــرض عقــوابت واســعة 
علــى بــالده، ابلرخيصــة.

اســتنكرت وزارة اخلارجيــة الرتكيــة وبشــدة القــرار األمريكــي ، وأكــدت أّن أنقــرة ســرتد ابملثــل ودون أتخــر علــى قــرار 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بفــرض عقــوابت علــى وزيــري العــدل والداخليــة الرتكيــن ، ومهــا ال ميتلــكان أي أمــوال 

منقولــة أو غــر منقولــة ال يف أمريــكا وال خــارج تركيــا.

أّكــدت األحــزاب الرتكيــة األربعــة املمثلــة يف الرملــان، رفضهــم الشــديد للعقــوابت الــي فرضتهــا وزارة اخلزانــة األمريكيــة 
علــى وزيــري العــدل )عبــد احلميــد غــل(، والداخليــة )ســليمان صويلــو( الرتكيــن، وأوضحــت االحــزاب األربعــة أّن بيــان 

الرفــض يعــر عــن وحــدة الشــعب الرتكــي. 
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 في سجونه… وسط صمت دولي
ً
نظام األسد يعلن وفاة مئات المعتقلين يوميا

Esed Rejimi Her Gün Hapishanelerde Yüzlerce Tutuklunun 
Öldüğünü Açıklıyor… Dünya İse Sessiz

Halihazırda ülkesindeki savaşı sonlandırma çabası içerisinde olan Esed rejimi, aynı zamanda Cenevre 
ve Astana barış müzakerelerinde tutuklular sorununu gizlemeye gayret ediyor.
Evlatlarını bekleyen aileler artık çocuklarının kesin ölüm haberini almak için nüfus dairelerine gidiy-
or. Ancak burada ne evlatlarının cansız bedenini, ne de nereye defnedildikleri bilgisini alabiliyorlar. 
Kendilerine çocuklarının kalp krizi ve ölümcül astım nöbetleri nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair imza 
attırılıyor. Rejim artık Suriyeli tutukluların isimlerini parça parça açıklarken, yaşamını yitirenlerin ölüm 
sebebinin kalp krizi olduğunu söylüyor. Bu kişilerin yüzlercesi önce emniyet ve muhaberat teşkilatlarının 
hapishanelerinde birer rakam muamelesi görmelerinin ardından, artık nüfus müdürlüklerindeki birer 
isimden ibaret hale geliyor. Ölenlerin cansız bedenlerine ne olduğu ve yaşadıkları mezalim ise yalnızca 
cellatları tarafından biliniyor. Ve tüm dünyada şüphe uyandıran bir sessizlik…

نظــام األســد وابلتزامــن مــع ســعيه حلســم احلــرب يف البــالد، يســعى لطــي ملــف املعتقلــن واســتبعاده مــن مباحثــات الســالم ســواًء 
يف جنيــف أو أســتانة.

والعائــالت الــي انتظــرت أبنائهــا ، أصبــح إبمكاهنــا أن تقصــد مكاتــب الســجل املــدين لتحصــل علــى أتكيــد وفــاة أبنائهــا، دون 
تســليمهم اجلثامــن ، وإخبارهــم مبــكان دفنهــم، مــع إجبارهــم علــى التوقيــع أبن أبنائهــم ماتــوا أبزمــات قلبيــة ونــوابت ربــو قاتلــة.

املعتقلــون الســوريون الذيــن يســرب اليــوم نظــام األســد أمساءهــم ابلتقســيط ، معرتفــاً مبوهتــم علــى أهنــم ضحــااي )أزمــات قلبيــة(، 
وابت املئــات منهــم جمــرد أمســاء يف ســجالت النفــوس، بعدمــا كانــوا أرقامــاً يف معتقــالت أجهــزة األمــن واملخابــرات، أمــا جثــث 
هــؤالء وفظائــع موهتــم فتبقــى ســراً دفينــاً ال يعرفــه إال القائمــون عليــه مــن اجلالديــن، وجيــري كل ذلــك وســط صمــت دويل مريــب. 
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متــت زايرة ملوقــع )تــرك بــرس( حبضــور األســتاذ غــزوان مصــري مديــر املوقــع وعبــد الرمحــن الســراج 
رئيــس حتريــر املوقــع، ومــن صحيفــة إشــراق )إهلــام حقــي -علــي الصــاوي ورئيــس حتريــر صحيفــة 
إشــراق صبحــي دســوقي( وذلــك يف إســطنبول يــوم اجلمعــة 2018/7/13 ، مت تقــدمي إضــاءات 
حــول املوقــع وحــول صحيفــة إشــراق ، والتفاهــم واالتفــاق علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات واملــواد ، 

والنشــر املشــرتك يف صحيفــة إشــراق وموقــع تــرك بــرس.
موقع ترك برس:

 موقع إخباري مستقل يرصد األخبار واملقاالت الرتكية وينقلها للعامل العريب بدقة وموضوعية.
حاز املوقع  على إعجاب  595٬٦8٦  من األشخاص

تتم متابعته بواسطة  ٦15٬139  من األشخاص.
صحيفة إشراق:

صحيفــة )إشــراق( هتــدف إىل حتقيــق إعــالم نوعــي متميــز يشــيد ابإلنســان ودوره يف تعزيــز العالقــات 
الســورية الرتكيــة.

 تصــدر عــن منظمــة )منــر الشــام( وهــي نصــف شــهرية اجتماعيــة ثقافيــة منوعــة، تكتــب بثــالث 
لغــات )الرتكيــة - الكرديــة - العربيــة( ، يطبــع منهــا مخســة آالف نســخة وتــوزع علــى أكثــر مــن ٦5 
بلــداً ، وأوجــدت مراكــز توزيــع اثبتــة هلــا يف )غــازي عنتــاب وأورفــا ومرســن وإزمــر وبورصــة وكهرمــان 
مرعــش وكركهــان - هــااتي( ، وتواصــل اجلهــد مــن أجــل إحــداث مراكــز توزيــع دائمــة يف الداخــل 
الســوري احملــرر يف )إعــزاز وجرابلــس والبــاب وإدلــب(، ولديهــا موقــع الكــرتوين خــاص، وهــي مســتمرة 
 )Turgay Aldemir برعايــة ودعــم مــن قبــل املفكــر االســالمي الرتكــي األســتاذ ) تورغــاي ألدمــر

)رئيــس جملــس إدارة بلبــل زادة ومنظمــة منــر األانضــول يف تركيــا(.
صــدر العــدد األول منهــا يف هنايــة عــام 2015 ، وقــد دخلــت عامهــا الثالــث وصــدر عنهــا ٦0 

عــدداً. 

صحيفة إشراق وموقع ترك برس
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İşrak Gazetesi ve Turk Press

Turk Press haber sitesine gerçekleştirilen ziyarette, site Müdürü Sayın Gazvan Mıs-
ri, site Genel Yayın Yönetmeni Sayın Abdurrahman es-Serrac ve İşrak gazetesinden 
İlham Hakkı, Ali es-Savi ve İşrak Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki hazır bulun-
du. 13.07.2018 tarihinde İstanbul’da yapılan ziyarette haber sitesi ve İşrak gazetesi 
hakkında bilgiler paylaşılırken, karşılıklı işbirliği ve bilgi alışverişinin yanı sıra, 
İşrak gazetesi ve Turk Press web sayfasında ortak yayınlar yapılması hususunda 
anlaşıldı.
Turk Press:
Bağımsız bir haber sitesi olup, Türkiye’deki haber ve makaleleri takip etmekte ve 
bunları titiz ve tarafsız bir biçimde Arap dünyasına aktarmaktadır.
Web sitesi 595686 kişi tarafından beğenilmiş olup, 615139 kişi tarafından takip 
edilmektedir.
İşrak Gazetesi:
İşrak gazetesi, insana ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmedeki 
rolüne değer veren, nitelikli ve seçkin bir medyayı ortaya çıkarmayı hedeflemek-
tedir.
İşrak, Minber El Şam derneği tarafından sosyal ve kültürel konularda iki haftalık 
olarak çıkarılmaktadır. Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç dilde yazıların yer 
aldığı gazete, beş bin kopya olarak basılmakta ve 65’ten fazla şehre dağıtılmaktadır. 
Gazetenin Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Kırıkhan 
ve Hatay’da sürekli dağıtım merkezleri bulunmakta, Suriye’nin kurtarılmış bölge-
leri Azez, Cerablus, el-Bab ve İdlib’de de sürekli dağıtım merkezleri kurmak için 
çalışmalar devam etmektedir. Kendine ait bir web sitesi de bulunan gazete, Bülbülz-
ade Vakfı ve Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Müslüman Türk düşünür 
Sayın Turgay Aldemir’in gözetimi ve desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gazetenin ilk sayısı 2015’in sonunda çıkmış olup, halihazırda üçüncü yılına ulaşmış 
ve toplamda 60 sayı yayınlanmıştır.
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قبــل عــام مــن اآلن، كانــت تركيــا تعيــش أصعــب حلظــة يف اترخيهــا املعاصــر، حلظــة فاصلــة 
بــن ســواد حالــك، حــل كابوســاً يف ظــالم الليــل، علــى مجــوع الشــعب الرتكــي، وبــن عــودة 
الصبــاح الــذي أشــرق ابنتصــار صنعــه األتــراك، يف آخــر ســاعات الليــل، فقــط عندمــا قــرروا 
أن يكتبــوا اترخيــاً جديــداً، ال أن يصبحــوا ضحيــة مــن ضحــاايه، وعــرة مــن عــره املأســاوية. 
حماولــة انقالبيــة عمرهــا الزمــي مل يتجــاوز بضــع ســاعات، لكنهــا كانــت كافيــة ألن تكشــف 
الكثــر مــن احلقائــق، واملعلومــات، والنفــاق، والتضليــل، والبغضــاء، والكــذب، وأشــياء كثــرة 
كنــا جنهلهــا، وأصبحــت واضحــة بعــد بــدء دابابت االنقــالب ابلنــزول إىل شــوارع إســطنبول، 
وأخواهتــا، مــن املــدن الرتكيــة ،يف خطــوة غبيــة، عّجلــت بــزوال مــا بــدا خمططــاً منــذ زمــن طويــل. 
مل تكــن تركيــا وحدهــا مــن عاشــت تفاصيــل اللحظــات الصعبــة، اجلميــع أيضــاً كان يتابــع مــا 
حيــدث، وســط حالــة مــن الدهشــة، والتشــكيك مبجــرايت األحــداث، وتســارعها يف مشــهد 
املنجمــن،  الساســة، وتكهنــات  دراماتيكــي، مل تســتوعبه وســائل اإلعــالم، وال حتليــالت 
الذيــن مسحــوا ألحالمهــم ابلســقوط، بعــد أن هللــوا النقــالب ولــد ميتــاً، ومل يكتــب لــه البقــاء. 
احملاولــة االنقالبيــة بقــدر مــا عــززت مــن وحــدة الشــعب الرتكــي، وكشــفت عــن وعيــه، وإدراكــه 
الكبــر ملــا ميكــن أن حيــدث، فإهنــا ويف نفــس الوقــت، أســقطت األقنعــة عــن كثــر مــن الوســائل 
الــي حتولــت إىل انطقــة ابســم جنــراالت االنقــالب، ومنحتهــم صفــة اجليــش  اإلعالميــة، 
الرتكــي، خــالل تغطيتهــا للحــدث، وتلــك مفارقــة أســقطت مهنيتهــا أيضــاً، لكنهــا اختــارت 
لنفســها ذلــك، فســقطت مهنيــاً، وســقطت ألن اإلنقــالب ســقط أيضــاً، بينمــا ترفعــت عــدة 
وســائل إعالميــة عــن الســقوط املهــي، وتعاطــت مــع احلــدث بعيــداً عــن مكايــدات السياســة، 
وتوجيهــات املخابــرات، فارتفــع رصيدهــا القيمــي يف أعــن اجلماهــر، ألهنــا اختــارت احلقيقــة 

فقــط.
احملاولــة االنقالبيــة، كشــفت أيضــاً عــن مــدى انزعــاج أنظمــة عربيــة مــن أي وجــود للتيــار 
اإلســالمي يف ســدة احلكــم، كالنظــام اإلمــارايت الــذي دفــع مبالــغ ضخمــة إلجنــاح االنقــالب، 
والنظــم األخــرى الــي التزمــت الصمــت، أمــاًل إبزاحــة الســلطان أردوغــان كمــا حيلــو هلــا أن 
تســميه، من ابب الشــتيمة السياســية، لكن فشــل االنقالب، دفع بعضها إلدانتها يف حماولة 

للهــروب إىل األمــام، والتملــص مــن اســتحقاق الغضــب الرتكــي. 
أشــرق صبــاح الســادس عشــر مــن متــوز/ يوليــو، هبزميــة نكــراء، كان املنتصــر فيهــا الشــعب 
الرتكــي، الــذي وقــف بشــموخ أمــام جنازيــر دابابت االنقــالب، ومروحياتــه الــي أفســدت 
األجــواء، وتســببت بقتــل وإصابــة املئــات مــن املدنيــن، علــى أن ذلــك مل خيُِفهــم، بــل زادهــم 
قــوة وثبــااتً، غــر أن الالفــت يف ذلــك الصبــاح، واملخــزي، واملضحــك يف نفــس الوقــت، 
الــي تصــدرت واجهــات الصحــف املصريــة، وهــي حتتفــل ابنقــالب مل  العريضــة  العناويــن 
ينجــح، وحاولــت إظهــاره، كتاريــخ أصبــح واقعــاً، يف حــن كانــت تغالــط نفســها ال أكثــر، 
التاريــخ ال تكتبــه األقــالم املخادعــة، وال التحليــالت املنمقــة، وال العناويــن الضخمــة، وشــتان 

بــن مــن يقــول وبــن مــن يفعــل. 
لقــد أدرك الشــعب الرتكــي، أن املســألة ال تتعلــق إبســقاط شــخص الرئيــس أردوغــان، أو 
بقــدر ماهــي اعتــداء علــى حــق الشــعب، فيمــا  العدالــة، والتنميــة احلاكــم،  إزاحــة حــزب 
قــرره واختــاره، وجتــاوزاً مرفوضــاً إلرادة الشــعب، وتعــدايً علــى مكتســباته، وكان الفتــاً أن 
اجلماهــر الــي نزلــت إىل الشــوارع محلــت معهــا العلــم الرتكــي فقــط، وحــوت مجيــع التوجهــات، 
واألطيــاف السياســية يف تركيــا، ومل تكــن احلشــود ســوى تعبــراً عــن حالــة الرفــض الشــعيب 

جلميــع االنقــالابت الســابقة، وألي انقــالب حمتمــل يف قــادم األايم.
احملاولــة االنقالبيــة كانــت بنتائجهــا، حمــض خــر لرتكيــا، لتطهــر املؤسســة العســكرية مــن 
جنــراالت العلمانيــة العقيمــة، ومؤسســات الدولــة، مــن أتبــاع الكيــان املــوازي، الــذي استشــرى 
علــى  شــعبياً  انقــالابً  صنعــت  االنقالبيــة،  احملاولــة  فــإن  عــام  وبشــكل  فيهــا كالســرطان، 

االنقالبيــن أنفســهم، وينطبــق عليهــا املثــل القائــل: رب ضــارة انفعــة.
 -------

- خاص ترك برس

مل تدخــل تركيــا عهــًدا جديــًدا مــع انتخــاابت 24 يونيــو فحســب، بــل إهنــا انتقلــت أيًضــا إىل نظــام 
حكــم جديــد.

مت إحلــاق هيئــة األركان بــوزارة الدفــاع يف الذكــرى الســنوية الثانيــة للمحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة يــوم 
15 يوليــو، الشــعب يومهــا مل حيبــط االنقــالب فقــط بــل أنقــذ دولتــه يف الوقــت ذاتــه.

العهد اجلديد
أثنــاء انتخــاابت رائســة الرملــان، كنــت مــع الكتلــة النيابيــة حلــزب العدالــة والتنميــة، يف مثــل هــذه 
اجللســات اهلامــة كان الــوزراء يذهبــون وجييئــون، لكــن للمــرة األوىل مل يكــن هنــاك وزراء يف الرملــان.
مل يكــن هنــاك داٍع لوجودهــم يف الرملــان يف العهــد اجلديــد ألهنــم ليســوا نــوااًب فيــه، بيــد أين شــعرت 
ابلدهشــة ألنــي عملــت ســنوات طويلــة مراســاًل يف الرملــان، وعشــت حلظــات تســاءلت خالهلــا »هــل 

مــن املمكــن أن يكــون الرملــان بــال حكومــة؟«، حاولــت أن أأتقلــم مــع النظــام اجلديــد.
كان الــوزراء الســابقون، الذيــن ســلموا مهــام مناصبهــم إىل نظرائهــم اجلــدد، يعيشــون أيًضــا مشــاعر 

غريبــة، فالــوزراء اجلــدد غــر موجوديــن علــى مقاعــد الرملــان كمــا جــرت عليــه العــادة يف املاضــي. 
مشروا عن ساعد اجلد

هــذه هــي الناحيــة السياســية لألمــر طبًعــا، لكــن هنــاك جانــب عملــي أيًضــا، حتدثــت مــع الــوزراء 
اجلديــد، الذيــن بــدأوا العمــل بعــزم كبــر مــن أجــل النجــاح يف مهامهــم.

ملســت فيهــم عزميــة شــديدة مــن أجــل تطبيــق املشــاريع الــي خططــوا هلــا، دون االلتفــات إىل أمــور 
أخــرى، هــم يدركــون أن الــوزارة أشــبه مــا تكــون آبلــة تطحــن الرجــال، وهلــذا ليــس لديهــم النيــة أبن 

يذهبــوا ضحيــة هلــذه اآللــة.
يــدرك الــوزراء اجلــدد أمهيــة الفرصــة املتاحــة أمامهــم وهــم بعــد يف ســن الشــباب، وبنــاًء عليــه يتحركــون 

مــن منطلــق أن »أي عــذر ال ميكــن أن يــرر عــدم حتقيــق النجــاح«.
عهــد جديــد يبــدأ يف تركيــا، ويبــدو أن الــوزراء الشــباب ســينطلقون كالعاصفــة حتــت قيــادة أردوغــان، 
فقــد مشــروا فــورًا عــن ســواعد اجلــد، تركيــا حباجــة حقًّــا ملثــل هــذه احلكومــة، وأعتقــد أن مــن بــن هــؤالء 

الــوزراء الشــباب مــن سيســطع جنمهــم مســتقباًل.
يف املقابــل، ســيكون جــزءاً مــن الــوزراء الســابقن ذوي اخلــرة رؤســاء جلــان يف الرملــان، بينمــا سيســتلم 

جــزء آخــر منهــم مناصــب قياديــة يف احلــزب مــع انعقــاد املؤمتــر العــام لــه يف 18 أغســطس.
قانون مكافحة اإلرهاب

يبــدأ العهــد اجلديــد بشــكل إجيــايب مــع رفــع حالــة الطــوارئ، وتســعى القيــادة الرتكيــة لتجنــب حــدوث 
فراغ قانوين يف فرتة يتواصل فيها خطر تنظيمي )غولن ويب كي كي(، وتســتمر العمليات العســكرية 

يف ســوراي ومشــال العــراق.
وهلــذا مــن املنتظــر تقــدمي مقــرتح إىل الرملــان خبصــوص مكافحــة اإلرهــاب يتألــف مــن 30 مــادة، 

ويشــبه القانــون الــذي أصدرتــه فرنســا عندمــا ألغــت حالــة الطــوارئ.
ال أدري إن كان هــذا املقــرتح، يف حــال تقنينــه، سيســتمر بعــد عــودة األمــور إىل طبيعتهــا، لكــن 
هنــاك أحــكام مــن قبيــل إعــالن حالــة طــوارئ جزئيــة، وفــرض حظــر جتــوال مؤقــت، وإلغــاء املظاهــرات 

واملســرات يف املــدن لــدواٍع أمنيــة، ومتديــد مــدة التوقيــف واحلبــس.
ومــن املنتظــر أن تقــدم احلكومــة املقــرتح املذكــور األربعــاء القــادم إىل الرملــان، الــذي يناقشــه ويبــت 

فيــه األســبوع القــادم. 
 ------

- ترمجة وحترير ترك برس

تركيا تعقد أملها على وزرائها الشبابانقالب األتراك.. رب ضارة نافعة

كاتب وصحفي في صحيفة حريتكاتب وصحفي يمني

عبد القادر سلفي منذر فــؤاد 
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برملــاين إىل  مــن  تركيــا  نظــام احلكــم يف  تغيــر  أردوغــان يف  جنــاح 
تســتعيَد ســيادهتا بوصفهــا دولــة  بــدأت  تركيــا  أّن  يعــي  رائســي، 
مســتقلة ذات ســيادة، هــذه الســيادة الــي مت االنتقــاُص منهــا منــذ 
ظهــور الدولــة الرتكيــة احلديثــة، دولــة كّلفــت األتــراك القبــول ابلعلمنة 
نــزع الشــعب الرتكــي مــن حميطــه  أو العلمانيــة الســلبية، وكذلــك 
اإلســالمي، وإلغــاء عاصمتــه بعــد أن كانــت إســطنبول عاصمــة 

اخلالفــة أربعــة قــرون، وإحــدى عواصــم القــرار الــدويل.
تغيــر مل يكــن ليغــر يف واقــع تركيــا فقــط، بــل ســينعكس علــى احمليــط 
العــريب واإلســالمي وجــوار تركيــا والعمــق األورويب، وســيرتك يف كل 

جــزء منــه صــورًة منطيــة تعززهــا أحــداث اترخييــة مضــت!
مل يكن إهناء الدولة العثمانية سهاًل بل استوجب استدعاء أعداء 
اخلــارج واالســتعانة أبعــداء الداخــل، حــى ســّهل »وايل مصــر« 
املهمــة حيــث صنــَع دولــًة داخــل الدولــة، دولــة تّولــت فرنســا بناءهــا 
على منط الدولة احلديثة، دولة ستنمو وتكر على حساب الدولة 
األم، ومن مث ستكون عامل هدم هلا، ولكْن ممنوع على الوايل أن 

يكــون البديــل أو اخلليفــة، وعلــى 
يلجــأ  أن  العثمــاين  الســلطان 
إىل أعدائــه التقليديــن بوصفهــم 
ليبــدأ  املتمــرد،  الــوايل  حلفــاء 
مسلســل الســقوط احلقيقــي منــذ 
»حممــد  أُوقــف  حيــث   1830
طموحاتــه  أُوقفــت  أو  علــي« 
لتتمــدد معهــا طموحــات الغــرب 
العثمانيــة،  الدولــة  داخــل كيــان 
ابالمتيــازات  تكتفــي  تعــد  فلــم 
ختطّــت  بــل  األقليــات،  ومحايــة 
ذلــك لتصــل لتغيــر قوانــن الدولــة 
مهايــون  خــط  ويظهــر  نفســها 
الســنون  ومضــت  وكلخانــة، 
داخــل  واقًعــا  التغريــب  ليصبــح 
الدولة، حى كان النزاع يف فرض 
الدســتور أو املشــروطية زمــن عبــد 
تلــك  رافــق  ومــا  الثــاين،  احلميــد 
املرحلــة مــن حــروب كان أقســاها 
دائمــاً مــع عــدو تقليــدي شــرس 
ممتلــكات  علــى حســاب  توســع 

روســيا! العثمانيــة،  الدولــة 
أهنــت احلــرب العامليــة األوىل عمليــاً الدولــة العثمانيــة، فلــم تكــن 
اهلزائــم العســكرية ســبًبا لســقوطها، بقــدر مــا تداعــى عليهــا األعــداء 
مــن كل حــدب وصــوب، وابت عليهــا أن ختــوض حــرب اســتقالل 
يف بقعــة جغرافيــة ســتكون فيمــا بعــد أرًضــا للجمهوريــة الرتكيــة الــي 
رأت النــور فعليــاً 1923، ومــن مثّ ختلــت عــن ممتلكاهتــا يف آســيا 
وأفريقيا وأورواب قبل أن تتخلى عن اخلالفة نفســها وتنأى بنفســها 
عــن العــامل اإلســالمي، بــل زادت عليــه أبن صنعــت قطيعــة معــه 
وقّدمــت التغــرب وســيلًة حنــو التطــور الــذي يضــارع التطــور الغــريب!
لكنهــا كانــت  األتــراك،  خيرَتهــا  ومل  املنتصــرون،  فرضهــا  قطيعــة 
كلمــة الســّر يف تقــزمي تركيــا، وهلــذا حافــظ الغــرب عليهــا، فاألتــراك 
مســلمون، ولكــن اإلســالم ليــس نظــام حيــاة أو جــزًءا مــن الدولــة 
الرتكيــة، فلــم تكــن الدولــة الرتكيــة تطبــق مبــدأ احليــاد مــن الديــن، 

زمــن  األول يف  التغيــر  معــه، حــى كان  عــداء  علــى  بــل كانــت 
»عــدانن مندريــس« والــذي انتهــى بــه املطــاف ابنقــالب عســكري 
دمــوي أهنــى حيــاة مندريــس، لكنــه أحيــاه يف قلــوب األتــراك، لتبــدأ 
مرحلــة جديــدة يف اســتعادة اهلويــة اإلســالمية علــى يــد جنــم الديــن 
أسســت  »أربــكان«  أسســها  سياســية  أحــزاب  أربعــة  أربــكان، 
لقاعــدة عريضــة مــن األتــراك تؤمــن أبفــكاره، حــى أفــاد تالمذتــه 
مــن التجربــة وأســباب وأدهــا يف كل مــرّة، وأجــروا مراجعــات شــاملة 
متّخضــت عــن والدة حــزب العدالــة والتنميــة، حــزب خــاض التجربة 
االنتخابيــة يف انتخــاابت 2002 وجنــح هبــا ليقــود التغيــر اهلــادئ 
يف تركيــا، تغيــر اتبــع فقــه األولــوايت والتــدرج والواقــع، ويف غضــون 
القمقــم، فتوالــت  مــن  الرتكــي ابخلــروج  املــارد  بــدأ  قليلــة  ســنوات 
النجاحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة دون املســاس ببنيــة الدولــة 

الرتكيــة أو نظامهــا القائــم.
العدالــة  قــادة  لتغيــب عــن ذهــن  العســكرية  مل تكــن االنقــالابت 
والتنميــة، وهلــذا كان االجتــاه حنــو اإلنســان الرتكــي فبنــاء اإلنســان 

بوصفــه البنيــة الفوقيــة يف بنــاء الــدول، فكلمــا حــاز اإلنســان الرتكــي 
علــى احتياجاتــه األساســية فضــاًل عــن التعليــم والصحــة والضمــان 
االجتماعــي ســيكون أكثــر متســًكا ابحلكــم القائــم وســيعيد انتخابــه 
مــرّة أخــرى، وهــذا مــا فعلــه حــزب العدالــة والتنميــة وانعكــس إجيــااًب 

علــى املواطــن.
شــّكل النموذج الرتكي إهلاًما للشــعوب العربية، فتغّنت بنجاحات 
حــزب العدالــة والتنميــة، وســّرعت هــذه النجاحــات يف انــدالع 
الثــورات العربيــة، فــكّل ثــورة قامــت كانــت حتمــل يف ضمرهــا نقــل 
التجربــة الرتكيــة، أمــر يبــدو يف ظاهــره ممكــن احلــدوث، ولكــن يف 
ابطنــه يشــكل هتديــًدا حقيقيــاً للغــرب، فرتكيــا الــي بــدأت تتفلــت 
األطلســي  مشــال  حلــف  يف  الوظيفيــة  والدولــة  لــوزان  قيــود  مــن 
أخــذت  تســتعيد دورهــا التارخيــي يف قيــادة األمــة، وهلــذا كان ال بــّد 

مــن كســر الربيــع العــريب فضــاًل عــن تشــويه »األحــزاب اإلســالمية« 
أو مــا ابت يُعــرف ابإلســالم السياســي، وصــواًل لضــرب التجربــة 
الرتكيــة ذاهتــا، وكل األحــداث الــي مــّرت هبــا تركيــا ســواء أبحــداث 
فضــاًل   201٦ الفاشــلة  االنقالبيــة  احملاولــة  أو   2013 تقســيم 
عــن إحاطــة تركيــا جنــوابً بعصابــة )البــككا( حتــت مســمى ســورية 
الدميقراطيــة املدعومــة أمريكيــا وصهيونيــاً، وممولــة عربيــاً تصــّب يف 

هــذا املنحــى.
وبعــد فشــل االنقــالب وحــرب اللــرة وجــّر تركيــا إىل نــزاع داخلــي 
وخارجــي مــع )البــككا( وتنظيــم داعــش يف إســقاط حــزب العدالــة 
فضــاًل عــن جنــاح أردوغــان يف تغيــر النظــام مــن برملــاين إىل رائســي، 
وجناحــه يف االنتخــاابت املبكــرة كلهــا مؤشــرات واضحــة إىل أن 
تركيــا بــدأت أتخــذ دورهــا يف أن تكــون دولــة كــرى يف العــامل وليــس 
يف حميطهــا فقــط، وهــذا رمبــا يعجــل ابلورقــة األخــرة وهــي احلــرب 
العســكرية، هــذه احلــرب الــي ســتخوضها أمريــكا عــر وكالء وليــس 
جبيوشها، وسيكون الوكيل املرشح لذلك حلف متنوع يضم إيران 
و)البــككا(  الطائفــي  وحلفهــا 
وبقــااي جيــش النظــام الســوري 
وروســيا، والغايــة تقســيم تركيــا 
التجربــة،  إهنــاء  فقــط  وليــس 
الــذي  اللقــاء  حقيقيــة  ولعــل 
مجــع بوتــن ترامــب كان يــدور 
الصعــود  إهنــاء  ســيناريو  حــول 

الرتكــي!
مســتبعًدا  يبــدو  قــد  ســيناريو 
إيــران  بــن  االتفاقــات  بســبب 
التعــاون  وكذلــك  وتركيــا، 
أن كاد  بعــد  الرتكــي  الروســي 
بــن  يقــع  العســكري  الصــدام 
الطائــرة  إســقاط  بعــد  البلديــن 
 ،2015 هنايــة  يف  الروســية 
فضــاًل عــن كــون تركيــا عضًوا يف 
حلــف مشــال األطلســي، لكــّن 
االبتعــاد  حنــاول  الــي  احلقيقــة 
احلقيقــي  الصــراع  أن  عنهــا 
عــر  ولكــن  أمريــكا،  تقــوده 
ذكــران،  ابلوكالــة كمــا  حــرب 
األرض  منطلقهــا  يكــون  ورمبــا 
الســورية، حيــث تقــدم النظــام إىل إدلــب بدعــم روســي إيــراين يعــي 
بــكل وضــوح أن تركيــا أصبحــت حماطــة فعليــاً حبلــف متنــوع، فــإّن 
مل تبــادر تركيــا لدعــم الثــّوار الســورين ومنــع ذلــك التقــدم، فقــد 
الــي  الدولــة  إهنــاء  منهــا  الغايــة  نفســها يف حــرب مفروضــة  جتــد 
يؤّمــل أن تكــون قائــدة للعــامل اإلســالمي، وهــذا يصــّب يف مصلحــة 
إيــران، وكذلــك وضــع إســطنبول حتــت إدارة دوليــة مــع إعــادة آيــة 
صوفيــا كمركــز ديــي أرثودكســي حتــت إدارة الــروس، فضــاًل عــن 
إعــادة إحيــاء الكيانــن الكــردي واألرمــي كمــا كانــت تنــّص علــى 
ذلــك معاهــدة ســيفر الــي حّطمهــا الكماليــون واســتبدلوها بلــوزان 
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صادفت والدة عثمان بن أرطغرل يف عام 656هـ/1258م 
ســقوط عاصمــة اخلالفــة اإلســالمية “العباســية” بغــداد بيــد 
هوالكــو وجيشــه املغــويل، فمنــذ البدايــة، ولــد عثمــان خــان 
أصــاب  الــذي  والضعــف  االضطــراب  أجــواء  وســط  وَكــُر 
احلكــم اإلســالمي، ليــس هــذا فحســب، بــل تفتحــت عينــاه 
على وجود اإلمارات الصليبية على أطراف سلطنته الناشئة.
إًذا، كان اخلطــب عظيًمــا واحلــدث جليــاًل، واألمــة ضعفــت 
عليهــا  ســلط  ولذلــك  ومعاصيهــا  ذنوهبــا  بســبب  ووهنــت 
املغــول، فهتكــوا األعــراض، وســفكوا الدمــاء، وقتلــوا األنفــس، 
وهنبــوا األمــوال، وخربــوا الــداير، يف تلــك الظــروف الصعبــة 
والوهــن املستشــري يف مفاصــل األمــة ولــد عثمــان مؤســس 
الدولــة العثمانيــة، وهنــا معــى لطيــف أال وهــو بدايــة األمــة يف 
التمكــن هــي أقصــى نقطــة مــن الضعــف واالحنطــاط تلــك 
هــي بدايــة الصعــود حنــو العــزة والنصــر والتمكــن، إهنــا حكمــة 

هللا وإرادتــه ومشــيئته النافــذة.
قال تعاىل:

 }ِإنَّ ِفْرَعــْوَن َعــال يف اأَلْرِض َوَجَعــَل َأْهَلَهــا ِشــَيعاً َيْســَتْضِعُف 
طَائَِفــًة ِمنـُْهــْم يَُذبِـّـُح أَبـَْناَءُهــْم َوَيْســَتْحِي ِنَســاَءُهْم ِإنَّــُه َكاَن ِمــْن 
اْســُتْضِعُفوا يف  الَِّذيــَن  َعلَــى  مَنُــنَّ  َأْن  َونُرِيــُد  اْلُمْفِســِديَن )4( 
ــًة َوجَنَْعَلُهــْم اْلَوارِثِــَن )5( َومُنَكِّــَن هَلُــْم يف  اأَلْرِض َوجَنَْعَلُهــْم أَِئمَّ

اأَلْرِض{ )القصــص، آيــة: 3-6(. 
وال شك أن هللا تعاىل قادر على أن ميكن لعباده املستضعفن 

يف عشية أو ضحاها، بل يف طرفة عن قال تعاىل: 
فـََيُكــوُن{  ُكــْن  لَــُه  نـَُقــوَل  َأْن  أََرْداَنُه  ِإَذا  ِلَشــْيٍء  قـَْولُنَــا  َــا  }ِإمنَّ

.)40 )النحــل: 
بعــض  لنــا  تــرز  األول  عثمــان  ســرة  يف  نتأمــل  وعندمــا 
ورجــل  عســكري،  شــخصيته كقائــد  املتأصلــة يف  الصفــات 

الصفــات: هــذه  أهــم  ومــن  سياســي، 
الشجاعة: عندما تنادى أمراء النصارى يف بورصة ومادانوس 
وأدره نوس وكته وكســتله يف عام 700هـ/1301م لتشــكيل 
حلــف صليــيب حملاربــة عثمــان بــن أرطغــرل وحتالفــوا للقضــاء 
علــى الدولــة الناشــئة تقــدم عثمــان جبنــوده وخــاض احلــروب 
بســالة  منــه  وظهــرت  الصليبيــة  اجليــوش  وشــتت  بنفســه 

وشــجاعة أصبحــت مضــرب املثــل عنــد العثمانيــن.
احلكمة: بعد ما توىل رائســة قومه رأى من احلكمة أن يقف 
مع الســلطان عالء الدين ضد النصارى، وســاعده يف افتتاح 
مجلــة مــن مــدن منيعــة، ولذلــك انل رتبــة اإلمــارة مــن الســلطان 

الســلجوقي عالء الدين صاحب دولة ســالجقة الروم.
االخــالص: عندمــا ملــس ســكان األراضــي القريبــة مــن إمــارة 
معــه  والوقــوف  ملســاندته  حتركــوا  للديــن  إخالصــه  عثمــان 
لتوطيــد دعائــم دولــة إســالمية تقــف ســداً منيعــاً أمــام الدولــة 

واملســلمن. لإلســالم  املعاديــة 
شــرع  عندمــا  شــخصيته  يف  الصفــة  هــذه  وظهــرت  الصــر: 
يف فتــح احلصــون والبلــدان، وقــد تــوج فتوحاتــه هــذه بفتــح 
مدينة بروســة يف عام 717هـ/1317م، وذلك بعد حصار 
شــديد دام عــدة ســنوات، حيــث حدثــت بينــه وبــن قائــد 
حاميتهــا اقرينــوس صــراع شــديد حــى استســلم وســلم املدينــة 

لعثمــان، قــال تعــاىل:
َواتّـَُقــوا اللََّ  َورَاِبطُــوا  َوَصابِــُروا  اْصــِرُوا  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  أَيُـَّهــا  }اَي 

عمــران:200(. آل  )ســورة  تـُْفِلُحــوَن{  َلَعلَُّكــْم 
بــه  احتــك  عندمــا  الصفــة  هــذه  وتظهــر  االميانيــة:  اجلاذبيــة 
الســلطان  أعطــاه  اإلســالم  واعتنــق  بروســه  قائــد  اقرينــوس 
العثمانيــة  الدولــة  قــادة  مــن  وأصبــح  )بــك(  لقــب  عثمــان 
البارزيــن فيمــا بعــد، بــل إن كثــراً مــن اجلماعــات االســالمية 
اخنرطــت حتــت لــواء الدولــة العثمانيــة كجماعــة )غــزايروم( أي 
غــزاة الــروم، وهــي مجاعــة إســالمية كانــت ترابــط علــى حــدود 
الــروم وتصــد هجماهتــم عــن املســلمن منــذ العصــر العباســي، 

أهــل  مــن  وهــم مجاعــة  اإلخــوان(  )أي  )اإلخيــان(  ومجاعــة 
اخلــر يعينــون املســلمن ويســتضيفوهنم ويصاحبــون جيوشــهم 
خلدمــة الغــزاة وكان معظــم أعضــاء هــذه اجلماعــة مــن كبــار 
التجــار الذيــن ســخروا أمواهلــم للخدمــات اإلســالمية مثــل: 

الفنــادق. والتــكااي و”اخلــاانت”  املســاجد  إقامــة 
العــدل: تــروي معظــم املراجــع الرتكيــة الــي أّرخــت للعثمانيــن 
العثمانيــة  الدولــة  مؤســس  عثمــان  البنــه  عهــد  أرطغــرل  أن 
االســتيالء  بعــد  قــره جــه حصــار  مدينــة  القضــاء يف  بواليــة 
عليهــا مــن البيزنطيــن يف عــام 684هـــ/1285م وأن عثمــان 
حكــم لبيزنطــي نصــراين ضــد مســلم تركــي، فاســتغرب البيزنطــي 
وســأل عثمــان: كيــف حتكــم لصاحلــي وأان علــى غــر دينــك، 
فأجابــه عثمــان: بــل كيــف ال أحكــم لصاحلــك، وهللا الــذي 

نعبــده، يقــول لنــا :
 } ِإنَّ اللََّ َيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم 

بـَْنَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل { )سورة النساء، 58( 
وكان هــذا العــدل الكــرمي ســبباً يف اهتــداء الرجــل وقومــه إىل 

اإلســالم.
فعندمــا  ابلعهــود،  ابلوفــاء  االهتمــام  شــديد  كان  الوفــاء: 
اشــرتط أمــر قلعــة أولــوابد البيزنطيــة حــن استســلم للجيــش 
العثمــاين، أن ال ميــر مــن فــوق اجلســر أي عثمــاين مســلم إىل 
قــال  التــزم بذلــك وكذلــك مــن جــاء بعــده،  القلعــة  داخــل 
)ســورة  َمْســُئواًل{  َكاَن  اْلَعْهــَد  ِإنَّ  اِبْلَعْهــِد  }َوأَْوفُــوا  تعــاىل 

اإلســراء(.
التجــرد هلل يف فتوحاتــه: فلــم تكــن أعمالــه وفتوحاتــه مــن أجــل 
مصــاحل اقتصاديــة أو عســكرية أو غــر ذلــك، بــل كان فرصــة 
أمحــد  املــؤرخ  دينــه ولذلــك وصفــه  دعــوة هللا ونشــر  لتبليــغ 
رفيــق يف موســوعته )التاريــخ العــام الكبــر( أبنــه )كان عثمــان 
متدينــاً للغايــة، وكان يعلــم أن نشــر االســالم وتعميمــه واجــب 
مقــدس وكان مالــكاً لفكــر سياســي واســع متــن، ومل يؤســس 
عثمــان دولتــه حبــاً يف الســلطة وإمنــا حبــاً يف نشــر اإلســالم(.
ويقــول قديــر مصــر أوغلــي: “لقــد كان عثمــان بــن أرطغــرل 
يؤمــن إميــاانً عميقــاً أبن وظيفتــه الوحيــدة يف احليــاة هــي اجلهــاد 
بــكل  يف ســبيل هللا إلعــالء كلمــة هللا، وقــد كان مندفعــاً 

حواســه وقــواه حنــو حتقيــق هــذا اهلــدف”.
مثــرات  والــي كانــت  األول  عثمــان  صفــات  بعــض  هــذه 
طبيعيــة إلميانــه ابهلل تعــاىل واالســتعداد لليــوم اآلخــر، وحبــه 
ألهــل اإلميــان وبغضــه ألهــل الكفــر والعصيــان وحبــه العميــق 

للجهــاد يف ســبيل هللا والدعــوة.
لقــد كانــت شــخصية عثمــان متزنــة وخالقــة ومنهــج تربــوي، 
بســبب إميانــه العظيــم ابهلل تعــاىل واليــوم اآلخــر، ولذلــك مل 
تطــغ قوتــه علــى عدالتــه، وال ســلطانه علــى رمحتــه، وال غنــاه 
علــى تواضعــه، وأصبــح مســتحقاً لتأييــد هللا وعونــه، ولذلــك 
وهــو  والغلبــة  التمكــن  أبســباب  ابألخــذ  تعــاىل  أكرمــه هللا 
تفضــل مــن هللا تعــاىل علــى عبــده عثمــان، فجعــل لــه مكنــة 
وقــدرة علــى التصــرف يف آســيا الصغــرى مــن حيــث التدبــر 
والــرأي وكثــرة اجلنــود واهليبــة والوقــار، لقــد كانــت رعايــة هللا لــه 
عظيمــة ولذلــك فتــح لــه ابب التوفيــق وحقــق مــا تطلــع إليــه 
مــن أهــداف وغايــة ســامية لقــد كانــت أعمالــه عظيمــة بســبب 
العظيمــة  الفتوحــات  بــن  فقــد مجــع  اىل هللا،  للدعــوة  حبــه 
حبــد الســيف، وفتوحــات القلــوب ابإلميــان واإلحســان، فــكان 
إذا ظفــر بقــوم دعاهــم إىل احلــق واالميــان ابهلل تعــاىل وكان 
حريصــاً علــى األعمــال اإلصالحيــة يف كافــة األقاليــم والبلــدان 
الــي فتحهــا، فســعى يف بســط ســلطان احلــق والعدالــة، وكان 
صاحــب والء وحمبــة ألهــل اإلميــان، مثلمــا كان معــادايً ألهــل 

الكفــران.
 -----

- خاص ترك برس

املثــر  القوميــة  الدولــة  »قانــون  الغربيــة  اإلعــالم  بعــض وســائل  عليــه  تطلــق  مــا  إن 
للجــدل« هــو يف الواقــع تشــريع عنصــري ويدعــم نظــام الفصــل العنصــري الرمســي، إنــه 
املســمار األخــر يف نعــش حــل الدولتــن، وجيــب أن يرفضــه كل مــن يؤمــن ابلعدالــة 

والســالم.
وينــص مشــروع القانــون علــى أن: »إســرائيل هــي الوطــن التارخيــي للشــعب اليهــودي، 
وأن ممارســة حــق تقريــر املصــر يف دولــة إســرائيل حصريــة للشــعب اليهــودي«، وهــذا 
يرســل رســالة مرعبــة إىل األقليــة الفلســطينية يف إســرائيل وإىل املاليــن مــن النازحــن 
الدولــة  يف  رمســي  مــكان  هلــم  ليــس  أبنــه  االحتــالل  حتــت  الواقعــن  والفلســطينين 
اليهوديــة، وإذا كان املواطنــون الفلســطينيون يف إســرائيل يعاملــون ابلفعــل بوصفهــم 

مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة، فــإن هــذا القانــون ســيزيد وضعهــم ســوءاً.
ويقــرر القانــون أن القــدس »الكاملــة واملوحــدة هــي عاصمــة إســرائيل« وهــذه صفعــة 
أخــرى علــى وجــه اجملتمــع الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة الــي ال حتصــى والــي ترفــض 
إدارة  مــن  الفلســطينية. وبدعــم كامــل  للقــدس واألراضــي  القانــوين  االحتــالل غــر 
ترامــب، تســعى حكومــة نتنياهــو بوقاحــة إىل إضفــاء الشــرعية علــى االحتــالل وإاثرة 
العامل اإلســالمي أبســره، لنتذكر أنه يف 21 كانون األول/ ديســمر 2017، رفضت 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أبغلبيــة 128 صــواتً ومعارضــة 9 دول فقــط، القــرار 
األمريكــي االعــرتاف ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، وهبــذا القانــون اجلديــد أظهــرت 

إســرائيل مــرة أخــرى أهنــا تــرى نفســها فــوق القانــون الــدويل.
هنــاك بنــود مقلقــة أخــرى يف هــذا القانــون اجلديــد؛ حيــث تشــر إحداهــا إىل أمهيــة 
»تطويــر االســتيطان اليهــودي بوصفــه قيمــة قوميــة«، وليــس هــذا ســوى إعــالن عــن 
اســتمرار سياســية االســتيطان اإلســرائيلية، أي سياســة االحتــالل، ويظهــر مــن جديــد 
أن حركــة االســتيطان اســتولت علــى دولــة إســرائيل، األمــر الــذي قــوض أي فكــرة 
عــن الدميقراطيــة واملســاواة واحلقــوق املدنيــة، إن الســعي إىل توســيع وإضفــاء الشــرعية 
علــى االحتــالل بوصفــه سياســة قوميــة يف القــرن احلــادي والعشــرين، يكشــف إىل أي 
حــد يســتند النظــام الــدويل احلــايل إىل القــوة وليــس إىل العــدل، وينطــوي هــذا النهــج 
علــى أن أي تســوية سياســية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ســتكون علــى أســاس 
شــروط إســرائيل فقــط، وهــذه وصفــة لكارثــة وفشــل كامــل ألن الســالم ال ميكــن أن 

يكــون دائمــاً بــدون عدالــة.
وهبــذا القانــون اجلديــد، تدخــل اخلطــة الصهيونيــة للقضــاء علــى الشــعب الفلســطيي 
واقتالعــه مــن أراضيــه مرحلــة جديــدة، وبعــد إقــرار القانــون، قــال رئيــس احلكومــة 
اإلســرائيلي نتنياهــو للكنيســت: »هــذه حلظــة حامســة يف اتريــخ الصهيونيــة واتريــخ 
دولــة إســرائيل«، وهــذا اعــرتاف أبن املشــروع الصهيــوين الــذي رفضــه كثــر مــن اليهــود 
أصحــاب الضمائــر احليــة املؤيديــن للســالم، سيســتمر علــى حســاب أرواح الشــعب 

الفلســطيي وحريتــه وأراضيــه.
جيــب علــى العــامل أن يرفــض هــذا القانــون؛ ألنــه يرقــى إىل حمــو الشــعب الفلســطيي مــن 
وطنــه مــادايً وقانونيــاً، ويشــكل ســابقة خطــرة ميكــن مبوجبهــا لقــوة احتــالل أن تدعــي 
األمــم  الدوليــن، وحيــول  النصــر والشــرعية، وينســف أي شــعور ابلقانــون والنظــام 

املتحــدة مــرة أخــرى إىل هيئــة ضعيفــة وغــر ذات صلــة.
مشــروع  األورويب  واالحتــاد  وقطــر  العربيــة  الــدول  وجامعــة  تركيــا  مــن  رفضــت كل 
القانــون، ووصفتــه أبنــه ذو طابــع متييــزي، وســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى حــل 
الدولتــن، وقــد انتقــدت كثــر مــن املنظمــات اليهوديــة يف إســرائيل والــوالايت املتحــدة 
القانــون ووصفتــه أبنــه غــر ضــروري ويــؤدي إىل نتائــج عكســية، هــذه األصــوات 
مهمــة وجيــب دعمهــا، كمــا جيــب علــى مجيــع البلــدان واجلماعــات واملنظمــات املؤمنــة 
بتســوية عادلــة وشــرعية واترخييــة للنــزاع اإلسرائيلي-الفلســطيي أن توحــد قواهــا ضــد 

املدافعــن عــن العنصريــة والفصــل العنصــري.
ال توجــد مأســاة مؤملــة وجائــرة يف العصــر احلديــث تضاهــي األمل والعــذاب الــذي 
معاانهتــم  إســكات  متًّ  لقــد  الحتــالل،  يتعــرض  الفلســطينيون كشــعب  لــه  تعــرض 
والسياســين  املتطرفــن  احملتلــن  املســتوطنن  قبــل  مــن  إرهاهبــم  وحــى  وهتميشــهم 
اإلســرائيلين واألمريكيــن اليمينيــن، قــد يعمــل االضطهــاد والضغــط  لصــاحل السياســة 
الشــعبوية لتحقيــق مكاســب قصــرة األجــل، لكنــه لــن حيقــق الســالم والنظــام واألمــن 
واالزدهــار للشــعوب اإلســالمية واملســيحية واليهوديــة يف الشــرق األوســط، يرتكــب 
لسياســات  مشــروط  غــر  دعمــاً  بتقدميهــم  فادًحــا  خطــًأ  األمريكيــون  السياســيون 
إســرائيل غــر القانونيــة والعنصريــة. كمــا أن الذيــن يلتزمــون الصمــت جتــاه االحتــالل 
والقمــع اإلســرائيلي املســتمرين، فإهنــم مذنبــون أيضــا بتغاضيهــم عــن سياســات دولــة 
الفصــل العنصــري، ولكــن الفلســطينين واإلســرائيلين يســتحقون أفضــل مــن ذلــك.

 -------
- ديلي صباح - ترمجة وحترير ترك برس

قانون الدولة القومية عثمان األول.. المؤسس الغازي
اإلسرائيلي عنصري

الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركيةفقيه، وكاتب، ومؤرخ، ومحلل سياسي ليبي.

إبراهيم كالن د. علي محمد الصالبي
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دعــا املتحــدث ابســم اخلارجيــة الرتكيــة الــوالايت املتحــدة إىل التقــدم يف خارطــة 
طريــق منبــج، هــذه رســالة إىل واشــنطن كــي تــدع املماطلــة يف هــذا اخلصــوص.

منــذ مــدة والقــوات الرتكيــة جتــري دورايت مــع نظرهتــا األمريكيــة علــى طــول الطريــق 
الواصــل إىل منبــج، لكــن قــوات “يب واي دي” مل تنســحب مــن املدينــة حــى 

اآلن.
ومــع أن شــائعات عــن انســحاهبا تنتشــر مــن حــن آلخــر، إال أن عــدم صحتهــا 

يتضــح خــالل فــرتة قصــرة.
بعد مرور كل هذه األسابيع كان من الواجب أن ُيستكمل االنسحاب.

مــن املقــرر إعــادة تشــكيل النســيج االجتماعــي الــذي كان موجــوًدا قبــل احتــالل 
“يب واي دي”، وأتســيس إدارة متثــل كل ســكان املدينــة.

مل تبدأ حى اآلن هذه املراحل.
تســتمر الــدورايت الــي جتريهــا القــوات الرتكيــة مــع نظرهتــا األمريكيــة علــى طريــق 

منبــج هبــدف املراقبــة، ويطــول أمــد هــذه اخلطــوة األوىل.
حبســب شــكوك أنقــرة فــإن اجلانــب األمريكــي رمبــا يعمــل علــى إطالــة هــذه املرحلــة، 

وهــذا ال يعــد حتــرًكا يزيــد الثقــة يف العالقــات الرتكيــة األمريكيــة.
كما أن هناك مؤشرات على تطورات سلبية أيًضا.

هناك أحاديث عن اعتزام “يب واي دي” مكتًبا له يف دمشق.
قبــل انــدالع احلــرب مل يكــن بعــض األكــراد ميلكــون حــى اهلويــة الســورية. بطبيعــة 

احلــال هــذا خمالــف حلقــوق اإلنســان وال ميكــن قبولــه.
لكــن مــن املثــر للقلــق املضــي قدًمــا يف “فتــح مكتــب يف دمشــق”، وهــو مــا يعــي 

“االعــرتاف” بكانتــوانت “يب واي دي” يف مشــال ســوراي.
هذا مبثابة حتذير حول املشاريع املزمعة خبصوص سوراي يف املستقبل.

أي، مشــروع “الدولــة الســورية الفيدراليــة”.، هــذا نتيجــة خطــة رمستهــا الــوالايت 
املتحــدة.

لكــن كيــف مت التوافــق علــى أتســيس مكتــب “يب واي دي” يف دمشــق، وهــو مــا 
ميكــن فهمــه علــى أنــه ضــوء أخضــر مــن النظــام الســوري للخطــة املذكــورة؟

ال أظــن التوافــق حصــل بضغــوط أمريكيــة، ولكــن قــد يكــون بتعليمــات روســية 
لنظــام األســد، فـــ”يب واي دي” لديــه مكتــب يف موســكو نفســها.

مــن هنــا ميكننــا االنتقــال إىل تقييــم القمــة األخــرة بــن الرئيســن األمريكــي دوانلــد 
ترامــب والروســي فالدميــر بوتــن.

فجزء من مباحثات الزعيمن تناول القضية السورية، وكالمها أبداي تفاؤاًل.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو “هــل التقــارب األمريكــي الروســي إجيــايب ابلنســبة 

لرتكيا؟”.
ممــا ال شــك فيــه أن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان علــى تواصــل مــع زعيمــي 

القوتــن العظميــن، وهــذا أمــر إجيايب.
لكــن مــن جهــة أخــرى، مــاذا لــو اتفقــت القــواتن الكبــراتن علــى حــل لألزمــة 
فيدراليــة كرديــة عمادهــا “يب واي دي” يف  يتمثــل يف مشــروع دولــة  الســورية 

ســوراي؟ مشــال 
عندهــا قــد يكــون مــن الصعــب علــى أنقــرة اللعــب بورقــة إحــدى القوتــن العظميــن 

ضــد األخرى.
 ----

- صحيفة ملليت - ترمجة وحترير ترك برس

تباينــت آراء املراقبــن حــول التغيــرات املتوقعــة يف التعاطــي السياســي لرتكيــا يف عــدٍد مــن امللفــات اخلارجيــة، ومــن 
أبرزهــا امللــف الســورّي، بعــد االنتخــاابت الــي جــرت يف: 24/ 6، وفــاز فيهــا أردوغــان، وحزبــه.

فرى عدد منهم أن تركيا أعادت تقييم سياســتها يف الشــرق األوســط، يف الســنوات األخرة، للتأقلم مع احلرب 
يف ســورية، وفشــل الدولــة العراقيــة؛ ونتيجــة لذلــك، أصبحــت سياســتها اإلقليميــة، والســّيما يف اجلــوار املباشــر 
هلــا، أكثــر عســكرة وقــوة، وجنحــت يف حتقيــق أهدافهــا جزئيًــا، يف مشــال ســورية مــن خــالل عــدد مــن التدخــالت 

العســكرية، مثــل عمليــي: درع الفــرات،  وغصــن الزيتــون. 
وأهّنــا قــد انتقلــت يف اآلونــة األخــرة إىل املواجهــة بــداًل مــن االنتظــار داخــل احلــدود؛ ملواجهــة التنظيمــات الكرديــة 

املســلحة، وتنظيم داعش، بعد سلســلة ضرابت كادت أن تعصف ابســتقرارها.
وهــي تشــعر ابلقلــق مــن حماولــة عــدد مــن دول املنطقــة، إقامــة نظــام إقليمــي جديــد يف الشــرق األوســط، إىل 
جانــب حماولــة إيــران بســط هيمنتهــا يف ســورية ولبنــان، وأهّنــا ستســتمر يف التصــدي هلذيــن املشــروعن، وســتواصل 
االخنــراط بشــكل كبــر يف منطقــة الشــرق األوســط؛ نظــرًا الرتباطاهتــا اجلغرافيــة والتارخييــة، واملخــاوف األمنيــة، 

واحتياجــات الطاقــة واالقتصــاد، فــال ميكــن هلــا أن تديــر ظهرهــا للمنطقــة بعــد اآلن.
ويــرى هــؤالء املراقبــون يف إبقــاء مولــود جــاووش أوغلــو علــى رأس وزارة اخلارجيــة، أتكيــًدا علــى اســتمرار تركيــا يف 
هنجهــا ابلعالقــات الدوليــة، مــا يعــي اســتمرار االتفاقــات الدوليــة مــع روســيا وإيــران حــول ســورية، عــر مســار 

أســتاان مــن جهــة، ومــع الــوالايت املتحــدة حــول منبــج وغرهــا مــن املناطــق.
ففــي مقابلــة مــع موقــع مــودرن دبلوماســي، يــرى الصحفــي الرتكــي نظمــي بينــار، أنّــه يف عهــده اجلديــد، ســيبدأ 
أردوغــان مســاراً مغايــرًا مــن مســارات تركيــا، يبحــر يف آمــال جديــدة، وســيواجه أمواًجــا جديــدة، وقــوى سياســية 

داخليــة وخارجيــة، راهنــت علــى إفشــال مســرته طيلــة العقديــن املاضيــن.
ويف حوار نشرته صحيفة برافدا رو، مع “ آمور غاجييف “، الباحث يف الشؤون الرتكية يف معهد الدراسات 
الشــرقية حــول عالقــة تركيــا مبحيطهــا بعــد فــوز أردوغــان، نشــر بتاريــخ: 12/ 7، يــرى أّن أســتاان، منصــة جديــة 
للغايــة، ففــي إطارهــا مّت التوصــل إىل اتفــاق خبصــوص مناطــق خفــض التصعيــد، وبدرجــة مــا إىل حتســن الوضــع 
اإلنســاين يف تلــك املناطــق الســورية، الــي عانــت أكــر الصعــوابت، فعمليــة أســتاان مطلوبــة بدرجــة قصــوى يف 
الوقــت احلاضــر، والنتائــج املتحققــة يف إطارهــا أكــر وزاًن، فالتعــاون مــع روســيا يف إطارهــا مــن مصلحــة أردوغــان، 

علــى خلفيــة سياســته اخلارجيــة.
وفيمــا يتعلّــق ابحلــدث األبــرز، املتمثِّــل يف علــّو نــرة احلديــث عــن التصعيــد ابجتــاه إدلــب؛ فــإّن أنقــرة جتــد نفســها 
أمــام االســتحقاق األكــر، ففــي نقــاط املراقبــة )12( مــن أصــل )13( ينتشــر مــا يزيــد علــى األلــف مــن جنودهــا، 
وهــو مــا جيعــل مــن الصعــب افــرتاض ســيناريو حصــول هجــوم واســع لروســيا والنظــام علــى إدلــب، ويرجــح خيــار 
التوافــق بــن أنقــرة وروســيا علــى حــل وســط يف احملافظــة، أو اهنيــار اتفــاق أســتاان وســحب تركيــا قواهتــا مــن إدلــب.

وهــي قــد هــددت ألول مــرة، الشــهر املاضــي، إبهنــاء مســار أســتاان يف حــال اســتمرار الغــارات اجلويــة، الــي شــنتها 
روســيا والنظــام علــى مناطــق رام محــدان وبنــش وزردان، وأدت إىل مقتــل وإصابــة العشــرات، وهــو مــا أحرجهــا 
بصفتهــا الضامــن هلــا، وليــس يف وارد روســيا أن ختســر تركيــا كضامــن عســكري وسياســي للفصائــل، مثلمــا ليــس 

يف واردهــا أن ختســر إيــران كحليــف سياســي وعســكرّي مــواٍل للنظــام.
ولذلــك تذهــب الرتجيحــات إىل اإلبقــاء علــى احلالــة يف إدلــب كمنطقــة خفــض تصعيــد، إن مل تتطــور لتصبــح 

حالــة وقــف دائــم إلطــالق النــار، متهيــًدا للولــوج يف عمليــة سياســية، ابتــت معاملهــا شــبه واضحــة.
وأّن اهلجمــات األخــرة الــي شــنتها روســيا علــى إدلــب، ال تعــدو رســالة مباشــرة مــن موســكو إىل أنقــرة، لتســريع 
العمــل علــى إهنــاء ملــف إدلــب، إبنشــاء نقطــة املراقبــة األخــرة، رقــم )13( يف املدينــة، وبــدء املرحلــة املقبلــة مــن 

التوافقــات، املتعلقــة بدرجــة أساســية إبهنــاء تواجــد هيئــة حتريــر الشــام هنــاك.
فهــي اتفقــت مــع روســيا علــى مواجهتهــا، بصفتهــا تنظيًمــا إرهابيًــا، جيــب التخلــص منــه يف أســرع وقــت، إال أّن 
روســيا فضلــت اخليــار العســكري املباشــر، يف حــن طرحــت أنقــرة خيــارات أخــرى، وطلبــت الكثــر مــن املهــل 

مــن موســكو، حلــل القضيــة بشــكل مل تنجــح بــه حــى اآلن.
فخيــارات أنقــرة تتمثــل يف عــدم الدخــول مبواجهــة عســكرية مباشــرة مــع اهليئــة، واســتنزافها تدرجيًيــا، مــن خــالل 
بنــاء تشــكيالت عســكرية جديــدة، واســتقطاب العناصــر غــر املتشــددة فيهــا، وعزهلــا تدرجييــاً وصــواًل إلضعافهــا، 
وإهنــاء وجودهــا أبقــل اخلســائر، وعــر عمليــات عســكرية “جراحيــة “، ال توقــع خســائر يف صفــوف املدنيــن 

العــزل.
لكــن ومــع عــدم جنــاح هــذه االســرتاتيجية بشــكل كبــر حــى اآلن، يتوقــع املراقبــون أن تضطــر تركيــا، وبضغــط 
روســي، لتســريع خطواهتــا يف هــذه االجتــاه خــالل الفــرتة القريبــة املقبلــة، مــن أجــل عــدم منــح روســيا ذريعــة التوجــه 

إىل إدلــب.
وإّن علــو التلويــح بعمــل عســكرّي حنوهــا، يصــّب يف خانــة مســاعي تركيــا، لتجنيــب إدلــب مــآالٍت غــر مرضيــة، 
مــن خــالل إقنــاع اهليئــة ابالنســحاب منهــا، ضمــن اتفــاق معــن، يعــزز ســيطرة أنقــرة علــى املدينــة، ورمبــا يشــمل 

تســليم الســالح الثقيــل مــن عمــوم الفصائــل، علــى غــرار مــا جــرى يف درعــا.

أنقرة تطالب واشنطن
بعدم المماطلة في منبج

  قراءة في آفاق تعاطي تركيا
مع الملف السورّي في العهد الرئاسّي 

كاتب في صحيفة ملييت

د. محمد عادل شوكغونري جيوا أوغلو 
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يف لقــاء حضــره عــدٌد مــن الصحفيــن واإلعالميــن العــرب، عقــد 
بيــت اإلعالميــن العــرب إبســطنبول نــدوة بعنــوان »تركيــا مــا بعــد 
حــزب  أوهــان« عضــو  »أيهــان  األســتاذ  االنتخــاابت« حبضــور 
العدالــة والتنميــة احلاكــم، ورئيــس منظمــة التعــاون املــدين برتكيــا، 
النقــاط  بعــض  علــى  الضــوء  أســلط  أن  أردت  وأثنــاء حضــوري 

املهمــة الــي جــاءت ابلنــدوة. 
* يف البــدء كانــت احلماســة واضحــة علــى الضيــف أثنــاء إلقائــه 
النــدوة ممــا يشــر إىل التناغــم األســلويب املشــابه ألعضــاء العدالــة 
والتنميــة أثنــاء حديثهــم عــن جتربتهــم يف احلكــم، والــذي ينــم عــن 
إخــالص شــديد وجديــة يف الشــرح كمــا يف األداء أســوة برئيــس 
احلــزب والرئيــس احلاكــم أردوغــان، وهــذا حيمــل دالالت كثــرة 
منهــا، أن جتربــة العدالــة والتنميــة تعيــش يف وجــدان مجيــع أعضائــه 

إلقــاء  يف  أو  العمــل  ميــدان  يف  ســواء 
النــدوات، وهــذا أول مــا رأينــاه علــى وجــه 

الضيــف.
دورا  تركيــا  لعــب  عــن  حديثــه  بــدأ  وقــد 
وأن  القــدس  قضيــة  يف  وهامــا  حمــوراي 
اهتمامــا كبــراً  يوليهــا  أردوغــان  الرئيــس 
يليــق  ال  عــريب  تراجــع  ظــل  يف  خاصــة 

القضيــة. مبســتوى 
* وهــذه النقطــة تبــن أن النظــام الرائســي 
ســيكون لــه انعكاســات قويــة علــى قضيــة 
القــدس وســوف تتصــدر سياســات تركيــا 
مــا  وهــذا  املقبلــة،  املرحلــة  يف  اخلارجيــة 
الــدول العربيــة وتــل  أقلــق زعمــاء بعــض 
أبيــب، الــي قالــت إن هــذا النظــام ســوف 
القضيــة  علــى  الرتكــي  النفــوذ  مــن  يعــزز 
نفــوذا  أردوغــان  وســيعطي  الفلســطينية 

أكــر وحاضنــة شــعبية واســعة.
االنتخــاابت  عــن  حديثــه  مســتهل  ويف 
وأهنــا  أمهيتهــا  إىل  أشــار  فقــد  الرتكيــة، 

مــن  بصــورة مشــرفة  بعدمــا ظهــرت  العــامل  اهتمــام  كانــت حمــط 
النزاهة والشــفافية تعكس روح الدميقراطية الي حيظى هبا الشــعب 

أو خارجيــة. داخليــة  أي ضغــوط  مــن دون  الرتكــي 
الرتكــي  فالشــعب  الرائســية،  االنتخــاابت  جنــاح  يكمــن  وهنــا   *
أصبــح واعيــا يف الفــرتة األخــرة ومل تؤثــر عليــه خطــاابت الكراهيــة 
والدعايــة اإلعالميــة يف اســتقطابه، فاحلــس الوطــي الكبــر وأثــر 
سياســة العدالــة والتنميــة طيلــة 1٦ســنة خلقــت لديــه وعيــا كافيــا 
مبــن يســتحق إدارة الدولــة، مــن دون النظــر إىل أي اختالفــات 
فكريــة أو أيديولوجيــة، ففــي إطــار احلقــوق والواجبــات يتعامــل 
مببــدأ  وليــس  جديــد  سياســي  حــراك  مــع كل  الرتكــي  الشــعب 

االنتمــاء أو العاطفــة، وهــذه مســة الشــعوب الواعيــة.
ومــن ضمــن مــا قالــه أوهــان أن التجربــة الرتكيــة ميكــن إنتاجهــا 
اخلارجيــة  الضغــوط  مــن  تتخفــف  أن  بشــرط  العربيــة  البــالد  يف 
وتتحــرر مــن التبعيــة السياســية الــي تؤثــر علــى املســار السياســي 

واالقتصــادي، وهــذا مــا اســتطاعت أن تصــل إليــه تركيــا خــالل فــرتة 
حكــم العدالــة والتنميــة.

ونــّوه أوهــان إيل ضــرورة الفهــم اجليّــد للتجربــة الرتكيــة ألن جناحهــا 
الشــعبية وقوهتــا يف  احلاضنــة  مــن خــالل  أوال  الداخــل  مــن  بــدأ 
أتييــد حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي نقــل البــالد نقلــة حضاريــة 
واقتصاديــة مزدهــرة منــذ أن تــوىل حكــم البــالد، وهــذا مــا ظهــر أثــره 

علــى صــوت الناخــب يف كل مرحلــة انتخابيــة مــّرت هبــا تركيــا.
وقــال أيضــا: إن اإلميــان بنجــاح التجربــة أهــم مــن التجربــة نفســها 
وهــذا مــا نصحــت بــه حــزب النهضــة التونســي عندمــا كنــت يف 
زايرة إىل تونــس وشــعرت أهنــم ليــس عندهــم إميــان ابلنجــاح، وهــذه 
آفــة األنظمــة العربيــة خبــالف العدالــة والتنميــة الــذي كان يؤمــن 
ابلنجــاح مهمــا واجــه مــن صعــوابت، ألن الشــعب الرتكــي كان 

منتظــرا النجــاح مّنــا واإلحســاس ابلفــرق، لذلــك مل يتخــل عنــا يف 
دعمــه الدائــم، وهــذا مــا نصحتــه هلــم، أن عليكــم التخلــص مــن 
أي أفــكار ســلبية قــد تتســبب يف إعاقتكــم حنــو حتقيــق أهدافكــم.
* يؤكــد أوهــان هنــا أن التبعّيــة لــن حتقــق ســيادة أو انفــرادا بقــرار، 
فحــن تكــون الدولــة رهينــة سياســات دول خارجيــة فلــن تســتطيع 
صناعــة هنضــة، فــأول خطــوات الســر حنــو بنــاء هنضــة حديثــة هــو 
التحــرر مــن اهليمنــة اخلارجيــة، وقــراءة جتــارب اآلخريــن بشــيء مــن 
العقــل واملوضوعيــة وحماولــة تطبيقهــا وعــدم اختزاهلــا يف دائــرة ضيقــة 
مــن املســميات كمــن يقــول أن العدالــة والتنميــة حــزب إســالمي، 
متوازنــة  أبيدولوجيــة  يعمــل  مجاهــري  حــزب  احلقيقــة  يف  وهــو 
هدفهــا األول واألخــر مصلحــة الشــعب الرتكــي بــكل توجهاتــه، 
وهــذا مــا جيــب أن تفهمــه األنظمــة األخــرى، أن جنــاح أي مشــروع 
حضــاري يبــدأ مــن العمــل مــن أجــل اجلميــع مواليــا كان أو معارضــا 

ففــي النهايــة كلنــا أبنــاء وطــن واحــد. 

أنــه  اجلديــد  النظــام  عــن  الشــائعة  األســئلة  أحــد  علــى  رده  ويف 
نظــام الرجــل الواحــد، رّد قائــال: حنــن نتابــع تلــك اإلشــاعات الــي 
تــروج هلــا وســائل إعــالم معاديــة، فالنظــام اجلديــد ليــس نظامــا 
ديكتاتــوراي مركــزاي يتحكــم يف كل شــيء كمــا يّدعــون، لكنــه نظــام 
إرادة شــعب، نظــام اإلرادة املؤسســية أو االنقــالب الدميقراطــي 
فيهــا،  الرتكيــة وشــكل احلكــم  السياســة  مــن فلســفة  الــذي غــّر 
بعدمــا هدمــت البروقراطيــة القدميــة الــي كانــت تُبقــي علــي الرمــوز 
احلاكمــة لســنوات طويلــة بدعــم أمريكــي أورويب، لكــن هــذا النظــام 
ســوف يتيــح للشــعب أن خيتــار كل مخــس ســنوات مــن ميثلــه أمــام 
العــامل بــكل حريــة، فبإمكانــه أن خيلــع النظــام عــن آخــره وينتخــب 

نظامــا آخــر إذا كان يــرى فيــه األفضليــة للحكــم.
* ويف حمــاوالت لدحــض تلــك الشــائعات كنــت قــد اتبعــت كثــر 
مــن قــادة الــرأي قبــل االنتخــاابت الرائســية 
النظــام  مــزااي  لشــرح  العــام  الــرأي  ختاطــب 
اجلديــد ومــدى فائدتــه علــى اســتقرار الدولــة 
االقتصاديــة،  الرؤيــة  واســتكمال  الرتكيــة 
مــن  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى  ودوره  بــل 
اخلارجيــة  القضــااي  مــع  التعاطــي  خــالل 
بفاعليــة وإجيابيــة أكثــر مــن ذي قبــل، وهــذا 
لــدي  وعــي مجعــي  ســاهم يف صناعــة  مــا 
الناخــب الرتكــي، فجــدد الثقــة يف احلــزب 
احلاكــم علــى أن يرتقــب فوائــد هــذا النظــام 
السياســية  احليــاة  علــى  وتداعياتــه  اجلديــد 

الدميقراطيــة.  وممارســة 
ومــن ضمــن مــا أشــار إليــه أوهــان أن مــن 
أسباب فوز حزب العدالة والتنمية، جبانب 
مــا قــدم للشــعب مــن خدمــات، هــو العمــل 
مــع كل  واضحــا  يبــدو  الــذي  امليــداين، 
حــراك انتخــايب برتكيــا والــذي يشــرتك فيــه 
مجيــع أعضــاء احلــزب للقــرب مــن املواطــن 
الرتكــي، لذلــك كان قــد قــدم مقرتحــا إىل 
احلــزب أنــه جيــب علينــا التعامــل مــع أقســام علــم االجتمــاع يف 
اجلامعــات، وننســق معهــا يف معرفــة الطبقــات الــي تدعــم حــزب 
العدالــة والتنميــة، فهــذا يســّهل علينــا التوجــه إليهــا بســهولة ويســر 
ويعــزز مــن جنــاح محالتنــا االنتخابيــة ويكــون مقيــاس مهــم ملتابعــة 

شــعبية العدالــة والتنميــة بشــكل دائــم وحصــر عددهــا.
قُربــه  والتنميــة،  العدالــة  جنــاح  يف  األســباب  أهــم  مــن  وهــذه   *
مــن املواطــن ومعايشــة مشــاكله وعــدم انفصالــه عــن واقــع شــعبه 
ممــا أكســبه الكثــر مــن التأييــد الشــعيب، خبــالف أنظمــة أخــرى 
حتجــب نفســها عــن مواطنيهــا وتلقــي مبشــاكلهم يف ســلة اإلمهــال 
الرتكيــة جتربــة تصلــح ألن تكــون نراســا  التجربــة  والنســيان، إن 
النجــاح  حنــو  أويل خطواهتــا  املتأخــرة  الــدول  مــن خاللــه  تنســج 
والتقــدم، بشــرط أن ختلــص المتهــا وختلــع عنهــا عبــاءة التبعيّــة.

 --------
خاص ترك برس

تركيا ما بعد االنتخابات

كاتب وصحفي مصري

علي الصاوي 
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أواًل: يف هــذه األايم متــر الذكــرى الثانيــة لالنقــالب الفاشــل علــى 
الشرعية والدميقراطية الرتكية، الذي حصل يف 15/ متوز/201٦، 
والــذي حتــول إســقاطه إىل عيــد للدميقراطيــة، وتوحــد قــوى الشــعب 
االنقالبيــة  القــوى  مواجهــة  يف  والعســكرية  السياســية  الرتكــي 
الداخليــة واخلارجيــة، وعلــى رأســها مجاعــة غولــن، والــدول الــي 
انتصــرت دميقراطيتهــا، ووقوفهــا صفــاً  تقــف خلفهــا، وأن تركيــا 
طيــب  رجــب  للرئيــس  السياســية  والقيــادة  دولتهــا  وراء  واحــداً 
أردوغــان، وحــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي، الذيــن يقــودون الدولــة 

الرتكيــة يف هــذه املرحلــة.
إىل  أردوغــان  رأســه  وعلــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب  جــاء  اثنيــاً: 
مــع كل  للتعاطــي  أجنــدة كاملــة  حامــاًل  تركيــا،  يف  الســلطة 
املشــكالت الداخليــة واخلارجيــة للدولــة الرتكيــة، التعامــل اجلــدي 
مــع القضيــة الكرديــة وحّلهــا، وضــع اخلطــط للتقــدم االقتصــادي، 
وتوســيع التنميــة لتشــمل كل تركيــا وخاصــة الريــف، خلــق فــرص 
والتجــارة  والصناعــة  الزراعــة  إعطــاء  اجلديــد،  للجيــل  عمــل 
الرتكــي  التاريــخ  مــع  واملصاحلــة  االهتمــام،  اخل كل  والســياحة.. 

)العثمــاين(، بصفتــه اترخيــاً جيــب االعتــزاز 
بــه بغــض النظــر عــن النظــرة النقديــة لــه، 
اجملتمعــي  اإلســالم  مــع  التعامــل  إعــادة 
وختفيــف  األتــراك،  أغلــب  روح  بصفتــه 
كانــت  الــي  الرتكيــة،  العلمانيــة  غلــواء 
التقــدم  اإلســالم،  ضــد  وكأهنــا  تظهــر 
جبديــة حلــل املشــكلة الكرديــة، واعتبارهــا 
مشــكلة وطنيــة تركيــة ، وليســت مشــكلة 
للمواطنــة،  االعتبــار  أعــادة  فقــط،  أمنيــة 
الديــي  بتنوعــه  الرتكــي  الشــعب  وأن كل 
واالثــي واملذهــيب واجملتمعــي، هــم مواطنــن 
وفعــاًل،  قــواًل  ابلقانــون  متســاوون  أتــراك 
مــع  العالقــة  علــى  ذلــك  وانعكــس 
مناطــق  يف  وخاصــة  األكــراد  املواطنــن 
تواجدهــم الكثيــف ســكانياً، ومت العمــل 
حلل مشــاكلهم االجتماعية واالقتصادية، 
ومت فــك االرتبــاط -املدعــى- بــن حــزب 
العمــال الكردســتاين اإلرهــايب )ب ك ك( 
وبــن احلــراك الكــردي الداخلــي، وتطــور 

التفاعــل ليصبــح لألكــراد حضــوراً يف الرملــان الرتكــي الحقــاً عــر 
حــزب الشــعوب الدميقراطيــة، ولــو أن التدخــل التخريــيب اخلارجــي 
العربيــة وحقهــا  العــريب وموقــف تركيــا مــع الشــعوب  الربيــع  بعــد 
األعمــال  تفعيــل  أعــاد  والدميقراطيــة،  والكرامــة  والعدالــة  ابحلريــة 
اإلرهابيــة ضــد تركيــا ســواء عــر حــزب العمــال الكردســتاين )ب ك 
ك(، أو عــر اجلماعــات اإلرهابيــة األخــرى وأمههــا تنظيــم الدولــة 
االســالمية داعــش، واســتطاعت الدولــة الرتكيــة مواجهــة ال )ب 
ان  املهــم  تقريبــاً.  تركيــا  داخــل  تصفيتهــم  ومت  داعــش(  و  ك  ك 
تركيــا وعــر ســنوات قليلــة بــدأت ابلنهــوض الداخلــي وعلــى كل 
املســتوايت، وهــذا انعكــس علــى تركيــا دولــة وشــعباً، ممــا جعــل 
حزب العدالة والتنمية الرتكي وعلى رأســه رجب طيب أردوغان، 
حيظــون ابلقبــول الشــعيب والنجــاح بــكل االســتحقاقات االنتخابيــة 

دائمــاً. البلديــة ابألغلبيــة  واجملالــس  والرملانيــة  الرائســية 
اثلثــاً: وكمــا كان للملفــات الداخليــة الرتكيــة اهتمامــاً عنــد أردوغــان 
فقــد  للملفــات اخلارجيــة ذات االهتمــام،  وحزبــه، كذلــك كان 
دول  مــع  املشــاكل  تصفــر  نظريــة  مــن  وحزبــه  أردوغــان  انطلــق 
اجلــوار والعــامل، كمــا قــرروا أن يتخــذوا موقفــاً عــاداًل مــن أغلــب 

قضــااي املنطقــة، فتــمًّ إعــادة النظــر مــن أغلــب املواقــف اإلســرائيلية 
وكذلــك  غــزة،  ضــرب  اســتنكار  ومت  الفلســطينية،  القضيــة  جتــاه 
لــآن ابلنســبة  لبنــان يف 2004 و200٦ ومــا بعدهــا  جنــوب 
لغــزة والقضيــة الفلســطينية، وكان آخرهــا املوقــف مــن نقــل أمريــكا 
ســفارهتا للقــدس ، ودعــوة تركيــا ملؤمتــر لرفــض ذلــك وقيــادة احلــراك 
ضــّده، وظهــر أن لرتكيــا مواقــف مســتقلة ومل تعــد اتبعــة أوتوماتيكيــا 
ألمريــكا، أو داعمــاً إلســرائيل علــى طــول اخلــط، بــل كان موقفهــا 
منــدداً، واختــذت مواقــف ردعيــة  خاصــة بعــد مهامجــة ســفينة مرمــرة 
اإلغاثيــة الرتكيــة مــن قبــل اإلســرائيلين وســقوط شــهداء أتــراك، 
عــن  كالتعويــض  الرتكيــة،  ابلشــروط  إاّل  املوضــوع  حــل  وعــدم 

الشــهداء ورفــع احلصــار عــن غــزة.
رابعــاً: أمــا الثــورة الســورية فقــد اســتمرت تركيــا تدعــم حــق الشــعب 
وبقيــت  الدميقراطيــة،  دولتــه  وبنــاء  االســتبداد  الســوري إبســقاط 
تركيــا الدولــة احلاضنــة لكثــر مــن انشــطي الثــورة الســورية السياســية 
والعســكرية، وأهــم مــن ذلــك مــا زالــت تركيــا حتتضــن مــا يزيــد عــن 
ثالثــة ونصــف مليــون إنســان ســوري  جلــأ إليهــا ، مــع مــا يســتدعي 

الدولــة  بــل ســاعدت  وتبعيــات،  أعبــاء  مــن  الدولــة  علــى  ذلــك 
الرتكيــة إبعــادة أتهيــل هــؤالء النــاس ضمــن تركيــا، جتنيــس البعــض، 
إعطــاء فــرص عمــل، وفــرص اســتثمار جتــاري وصناعــي، اســتيعاابً 
كامــاًل ابملؤسســات الطبيــة والتعليميــة، وتقــدمي املســاعدة املاديــة 
ملــن حيتــاج، الســوريون يف تركيــا يعتــرون أنفســهم يف وطنهــم الثــاين، 

حقــوق وواجبــات.
إعــادة  مســؤولية   وحزبــه  أردوغــان  أمــام  لقــد كان  خامســاً: 
زال  مــا  الرتكــي،  الدســتور  الرتكــي؛  الداخلــي  البيــت  ترتيــب 
الــذي حيــول تركيــا وشــعبها  دســتور االنفصاليــن منــذ 1980، 
رهينــة بيــد الدولــة العميقــة وواجهتهــا قيــادة اجليــش، وحيــث ســن 
أردوغــان وحزبــه قوانــن تقلــل مــن عيوبــه، ودعــا لتغيــره وجنــح يف 
ذلــك، وكذلــك االنتقــال إىل النظــام اجلمهــوري، رئيــس منتخــب 
بصالحيــات، وبرملــان منتخــب يشــرع وحيكــم، وهــذا مــا توصلــت 
لــه تركيــا أخــراً، كانــت معركــة إقــرار الدســتور دميقراطيــاً مــن أهــم 
مــا مــر علــى تركيــا، كمــا معركــة انتخــاب الرئيــس يف املرتــن اللتــن 
مــن أول دورة ، مؤشــراً  حصــل فيهمــا أردوغــان علــى األغلبيــة 
حلضــوره الشــخصي عنــد الشــعب الرتكــي وحضــور وقبــول حزبــه 

وسياســاته.
سادســاً: لقــد كانــت أهــم عقبــة داخليــة يف وجــه سياســة أردوغــان 
وحزبــه، هــو نشــاط مجاعــة اخلدمــة -التنظيــم املــوازي- مجاعــة فتــح 
هللا غولــن االرهابيــة، وهــذه اجلماعــة األخطــر يف تركيــا، ومنســوبيها 
اجليــش واألمــن  املســؤولية،  الــوزارات ومواقــع  أغلــب  تغلغلــوا يف 
والشــرطة والتعليــم.. اخل، وأهــم مساهتــم التصــرف وفــق نظريــة التقيّــة 
لتنظيــم ســري حمكــم العمــل، للســيطرة علــى الدولــة الرتكيــة، وفــق 
أجنــدة مصــاحل قّلــة مــن قيادتــه والقــوى الدوليــة واالقليميــة ، الــي 
مل تعــد ترضــى عــن تركيــا وسياســاهتا اجلديــدة يف مرحلــة أردوغــان 
وحزبــه، فقــد افــرتق فتــح هللا غولــن ومجاعتــه عــن أردوغــان وحزبــه، 
ولبنــان  فلســطن  يف  العامليــة  املظلوميــة  أردوغــان  واجــه  عندمــا 
وســوراي ودول الربيــع العــريب، وكان أردوغــان يوطّــد نفســه علــى 
إصــالح كل مرافــق الدولــة، ومنــع إمــكان التغلغــل فيهــا وإمكانيــة 
االنقــالب عليهــا جمــدداً، وألن القــوى الدوليــة واالقليميــة راعيــة 
أردوغــان يف سياســته  اســتمرار  ان  اكتشــفت  قــد  مجاعــة غولــن 
تعــي إســقاط أي امتــداد هلــم داخــل تركيــا، فقــررت مســاعدة غولــن 
 ،201٦ متــوز   15 يف  ابنقالبــه  ليقــوم 
الــذي كان دمــوايً وشــاماًل، لكــن الشــعب 

الرتكــي وكل قــواه السياســية 
وابلتكاتــف مــع الرئيــس أردوغــان والدولــة 
االنقــالب،  يســقط  أن  اســتطاع  الرتكيــة، 
اإلرهابيــة  للجماعــة  تطهــر  عمليــة  ويبــدأ 
التاريــخ  يف  واألوســع  واألعمــق  األكــر 

الرتكــي.
ســابعاً: لقــد متيــز أردوغــان وحزبــه بكونــه 
عمليــاً مؤسســاتياً، يعتمــد اخلطــط وينفذهــا 
ويراجــع  أعمالــه،   ويراكــم   ، الواقــع  يف 
ومل  أبول،  أواًل  ويطــّوره  ويصلحــه  مســاره 
تكــن العقبــات الــي تقــف أمامــه لتجعلــه 
خططــه  يف  يقّصــر  أو  يتنــازل  أو  يرتاجــع 
للتقــدم  خطــط  وتنفيذهــا،  واســرتاتيجياته 
والسياســي  واالجتماعــي  االقتصــادي 
بــه،  وعــد  مــا  وحقــق  والتقــي  والعلمــي 
جســور  حقيقــة:  أحالمــه  وأصبحــت 
وشــبكات  مطاراهتــا،  وتوســع  اســطنبول 
مســتوى  علــى  العمــراين  التوســع  األرض،  وفــوق  األنفــاق  مــرتو 
تركيــا، التقــدم االقتصــادي املتصاعــد لدولــة أصبحــت مــن الــدول 
العشــرين األكثــر تقدمــاً يف العــامل، يضــاف إليــه التــدرج يف تنفيــذ 
علــى  تركيــا  أصبحــت  اآلن  تركيــا،  يف  الداخليــة  االســتحقاقات 
ســكة تنفيــذ كل أحــالم بنــاء املســتقبل األفضــل، بعــد إزالــة كل 
العقبــات ووضــع تركيــا علــى املســار األصــح علــى كل املســتوايت.

 ، الســوري  للشــعب  انتمائنــا   موقــع  مــن  نســتطيع  ال  أخــراً: 
وثورتــه املشــروعة مــن أجــل احلريــة والكرامــة والعدالــة والدميقراطيــة، 
الــي  تركيــا  إننــا يف  موقــع  ومــن  ســوراي،  االســتبداد يف  وإســقاط 
حــق  بعضنــا  وأعطــت  مــا حنتاجــه،  لنــا كل  وقدمــت  احتضنتنــا 
املواطنــة، ومازلنــا أنمــل أن يقــدم الرئيــس أردوغــان ودولــة تركيــا 
املزيــد مــن املســاعدة املمكنــة لصــاحل الشــعب الســوري وثورتــه، 
ويقــدم لنــا يف تركيــا املزيــد مــن الفــرص لالنغــراس  يف وطننــا الثــاين 
تركيــا، إىل أن نتمكــن مــن العــودة لســوراي وبنائهــا جمــدداً، وخلــق 
دولتنــا الدميقراطيــة فيهــا، فــإن تركيــا ابلنســبة لنــا حنــن كســورين يف 
لنســتحق  الــذي يرعــاان ونعمــل أقصــى إمكانياتنــا  تركيــا، وطننــا 

شــرف هــذا االنتمــاء.

تركيا تصنع مستقبلها

كاتب وباحث سوري

أحمد العربي 
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اتحاد طلبة األناضول ينظم زيارة إليبرو أوزقان

 استشاريا في عموم تركيا
ً
اتحاد طلبة األناضول ينظم مخيما

 للعائالت الشقيقة
ً
ممثليتنا في غازي عنتاب تقدم دعما غذائيا

مقهى فيدان للكتاب ينظم تظاهرة 15 تموز

AÖB’den Ebru Özkan’a Ziyaret

AÖB Türkiye Geneli İstişare Kampı Kocaeli’de Yapıldı

Gaziantep Temsilciliğimizden Kardeş Ailelere Gıda Desteği

Fidan Kitap Kafe’den 15 Temmuz Etkinliği

Anadolu Öğrenci Birliği heyeti, İsrail tarafından Kudüs’te gözaltına alınan ve bir ay cezaevinde kaldıktan 
sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ebru Özkan’ı evinde ziyaret etti.
Ziyarette Ebru Özkan yaşadığı süreçle ilgili anılarını AÖB heyetiyle paylaştı. Özkan, zorlu bir süreçten 
geçtiğini, ancak her şeyi bir tecrübe olarak görüp Allah’a her gün şükrettiğini belirtti. Özkan, sabrını 
tazelemek istediği anlarda duvarlara yazılmış “Sabret! Yusuf’u hatırla!” sözlerine bakarak ve Allah’a dua 
ederek direnç kazandığının altını çizdi.

Anadolu Öğrenci Birliği, “Umut Üstümüze Vazife” başlıklı Türkiye Geneli İstişare Kampı’nı 09-12 Tem-
muz tarihleri arasında Kocaeli Diriliş Kampı’nda gerçekleştirdi.
Kampın ilk gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen kız ve erkek üniversite öğrencileriyle tanışma 
ve kaynaşma programı yapıldı.
Kampın ikinci günü, Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça ve Dış İlişkiler Birimi Başkanı 
Muhammed Fatih Eren’in selamlama konuşmasıyla başladı.
Daha sonra Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar erkek öğrencilere, AKADDER Başkanı 
Rabia Aldemir de kız öğrencilere “Teşkilat Anlayışımız ve Çalışma Prensiplerimiz” başlıklı konuşma-
larını gerçekleştirdi.İyilikder Gaziantep Temsilciliği, Uluslararası İslami Yardımlaşma Derneği (ULİSYAR) işbirliği ile Gazian-

tep’te 1500 adet gıda paketi dağıttı.

Fidander tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı 
kapsamında desteklenen “Fidan Kitap Kafe” projesinin sona ermesi dolayısıyla ve 15 Temmuz’un yıl 
dönümü sebebiyle öğrenciler tarafından Fidander’de bir etkinlik düzenlendi.

نظــم وفــد مــن احتــاد طلبــة األانضــول زايرة إىل الفتــاة الرتكيــة إيــرو أوزقــان يف بيتهــا بعــد أن أطلقــت الســلطات اإلســرائيلية ســراحها 
إثــر حبســها شــهراً كامــاًل لتواصــل حماكمتهــا يف حالــة ســراح. وحتدثــت إيــرو للوفــد عمــا تعرضــت لــه أثنــاء االعتقــال. وذكــرت أهنــا 
مــرت أبايم عصيبــة، وأهنــا كانــت جتربــة صعبــة، وقالــت أهنــا تشــكر هللا تعــاىل كل يــوم علــى جناهتــا مــن االعتقــال. وذكــرت إيــرو 
أهنــا كانــت تســلي نفســها يف املعتقــل ابلنظــر إىل كلمــات مكتوبــة علــى جــدار الزنزانــة مفادهــا أن »اصــر وتذكــر يوســف عليــه 

الســالم«. وأكــدت أهنــا كانــت تســتمد قــدرة علــى املقاومــة مــن الدعــاء هلل تعــاىل.

حتــت عنــوان »مهمتهــا بــث األمــل« نظــم احتــاد طلبــة األانضــول بــن التاســع والثــاين عشــر مــن متــوز 2018 خميمــاً استشــارايً 
يشــمل عمــوم تركيــا يف خميــم ديريليــش مبدينــة كوجــا إيلــي. ومت ختصيــص اليــوم األول مــن أايم املخيــم للندمــاج والتعــارف بــن طلبــة 
اجلامعيــات القادمــن والقادمــات مــن خمتلــف أحنــاء تركيــا. ويف اليــوم الثــاين انطلقــت أعمــال املخيــم بكلمــات ترحيــب ألقاهــا كل 

مــن رئيــس احتــاد طلبــة األانضــول مســعود چاچــا، ورئيــس وحــدة العالقــات اخلارجيــة حممــد فاتــح أرن.
وبعــد ذلــك ألقــى كل مــن رئيــس منظمــة منتــدى األانضــول غــازي قلچ اپرلــر علــى الطلبــة، ورئيســة مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة 

رابعــة آلدمــر علــى الطالبــات كلمــة حتــت عنــوان »نظرتنــا التنظيميــة ومبادئنــا يف العمــل«.

ابلتعــاون مــع مجعيــة أوليســيار للتعــاون اإلســالمية الدوليــة نظمــت متثيليــة مجعيــة إييلكــدر يف واليــة غازي عنتــاب محلــة لتوزيــع 
1500 ســلة غذائيــة ملســتحقيها.

نظــم عــدد مــن الطلبــة نشــاطاً يف مقــر مجعيــة فيدانــدر مبناســبة الذكــرى الثانيــة لفشــل انقــالب 15 متــوز، ومبناســبة اختتــام مشــروع 
»مقهــى فيــدان للكتــاب« الــذي أطلقتــه مجعيــة فيدانــدر يف إطــار برانمــج املشــاريع الشــبابية الــي ترعاهــا وزارة الشــباب والرايضــة.
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فعاليات اختتام المدرسة الصيفية

حملة حالقة شعر ألف طفل سوري

Yaz Okulu Bitirme Etkinliği Yapıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllü berberleri, Suriye’nin Türkiye 
sınırındaki kamplarda yaşayan yaklaşık bin çocuğu ücretsiz tıraş etti.

Bülbülzade Vakfının her yıl “Eğlenerek Öğreniyoruz” başlığı altında düzenlediği yaz okulunun bitirme 
programı yapıldı.

Suriye’deki krizin başladığı ilk günden bu yana Suriyelileri yalnız bırakmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 
9 koordinasyon merkezinde 850’ye yakın personel ve gönüllü ile mazlumlara hizmet vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda İHH’nın gönüllü berberleri Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde 
yer alan kamplardaki çocukların saçlarını kesti. İHH’nın desteğiyle Türkiye’den gelen gönüllü berberler-
in gayretleriyle bine yakın Suriyeli çocuk tıraş edildi.

نظم وقف بلبل زاده برانجماً خاصاً ابختتام املدرسة الصيفية الي ينظمها كل عام حتت شعار »نتعلم وحنن منرح«.

شــارك عــدد مــن احلالقــن املتطوعــن مــع وقــف IHH لإلغاثــة اإلنســانية يف محلــة للحالقــة اجملانيــة اســتفاد منهــا زهــاء ألــف طفــل 
يعيشــون يف خميمات الالجئن الســورين املتامخة للحدود الرتكية.

مل يتخلف وقف IHH عن دعم السورين منذ انطالق األزمة يف سوراي. ويواصل حنو 850 موظفاً ومتطوعاً يف تسعة مراكز 
تنســيق اتبعــن للوقــف تقــدمي املســاعدات للمظلومــن. ويف هــذا اإلطــار تطــوع عــدد مــن احلالقــن األتــراك حلالقــة شــعر األطفــال 
الذيــن يعيشــون يف املخيمــات الواقعــة يف بلــدة إعــزاز الســورية املتامخــة للحــدود الرتكيــة. وقــد بلــغ عــدد األطفــال املســتفيدين مــن 

هــذه احلملــة ألــف طفــل.

أطفال الالجئين يلتقون في تظاهرة »أنا أعرف تركيا«
Mülteci Çocuklar “Türkiye’yi Tanıyorum” Etkinliğinde Buluştu

Kızılay’ın Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi ve Toplum Merkezleri ile Yunus 
Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’yi Tanıyorum” projesiyle 100 çocuk düzenlenen 
etkinliklerde buluştu. Etkinlik, çocukların İstanbul, Bursa ve Nevşehir’in ardından gerçekleştirilen An-
kara ziyareti ile son buldu.
Türkiye vatandaşı çocuklar ile yabancı uyruklu çocuklar arasındaki sosyal uyumu sağlama, Türkçe 
pratik yapma imkânı sunma ve ziyaret edilen şehirlerin tarihî ve turistik mekânları aracılığıyla 
kültürümüzü yerinde tanıtma amacı taşıyan etkinlikle İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Ankara’da etkin-
likler düzenlendi.

التقــى 100 طفــل يف برانمــج »أان أعــرف تركيــا« الــذي نظمــه فــرع مجعيــة اهلــالل األمحــر الرتكــي يف العاصمــة أنقــرة، ابلتعــاون مــع 
مركــز أونــدر ســرحد حلمايــة الطفولــة وعــدد مــن املراكــز االجتماعيــة ومعهــد يونــس أمــره. وبعــد زايرة كل مــن إســطنبول وبورصــا 

ونوشــهر، اختتــم هــذا النشــاط بــزايرة للعاصمــة أنقــرة.
وقــد احتضنــت إســطنبول وبورصــا ونوشــهر وأنقــرة هــذا النشــاط اهلــادف إىل حتقيــق االندمــاج االجتماعــي بــن األطفــال األتــراك 
واألطفــال األجانــب، وتوفــر فرصــة لتطبيــق احملادثــة ابللغــة الرتكيــة، والتعريــف ابلثقافــة الرتكيــة ابلتعــرف علــى األماكــن التارخييــة 

والســياحية الــي متــت زايرهتــا.
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أردوغان لم يستفد من 
ديموقراطية الجيران

كاتب وباحث سوري من مدينة الرقة

حمصي فرحان الحمادة

إن أنســى لــن أنســاك اي وطــي مــا دمــُت حيــاً أشــهق ُ حبــك وأعشــق رملــك األمســر، لــن مينعــي أحــد مــن العبــور إليــَك 
ألضمــك إىل صــدري وأقبّــل ترابــَك الطاهر.

----
» تركيــا ــــ أزمــر«، » منطقــة كــوانك«، »الســاحة ــــ الســاعة الكبــرة«، »وقــت الظهــرة ــــ الســاعة الواحــدة«، »وائــل 

يف مكاملــة هاتفيــة مــع صديقــي الدكتــور صــالح«
وائل: » هبدوء« .. دكتور صالح أان ابالنتظار ريثما أتيت

دكتور صالح: إن شاء هللا سأكون هناك يف املوعد احملدد الواحدة والنصف.
» الدكتــور صــالح ســوداين اجلنســية شــخصية تعمــل يف جمــال اإلغاثــة منــذ ســنوات يتمتــع بنظــرة اثقبــة لألمــور الــي 
تــكاد تكــون مســتعصية وميتلــك القــدرة علــى حلهــا بطــرق أكثــر حيويــة، شــخصية جتــاوزت اخلمســن مــن العمــر«.

»وائــل شــاب ســوري اجلنســية كاتــب معــارض نــزح مــن وطنــه جمــراً يقتــي يف جعبتــه معــاانة وطــن وبســمة أمــل، 
يصــدم يف بــالد املنفــى ابألســالك الشــائكة الــي اعرتضــت طريــق تواصلــه عــر الزمــان واملــكان اجلديديــن دون تقــدم 

يف احلصــول علــى عمــل يعينــه وعائلتــه ملتابعــة مشــواره الطويــل الــذي ُرســم لــه مــن أجــل احلريــة واخلــالص«،
يعــر وائــل خطــوط ســره علــى وقــع منظــر رائــع الشــمس والــرودة، واليمــام تســبح يف الفلــك اخلــايل مــن الشــظااي 
والبــارود لتتمايــل يف حركتهــا األنســابية يف الصعــود واهلبــوط لتلتقــط مــا تيســر هلــا مــن قــوت يومهــا الــذي مت نثــره عــر 
الســياح القادمــن مــن هنــاك إهنــا منطقــة حيويــة تعــجُّ ابلقاصــي والــداين ألمهيــة موقعهــا األثــري علــى شــكل ســاحة 
قدميــة غــرزت فيهــا بصمــة األجــداد األولــن مــن خــالل صناعــة ســاعة حجريــة أزليــة هلــا عمقهــا التارخيــي واألثــري، 
ومســجد صغــر يرتــدي بزتــه األصليــة حمافظــاً علــى شــكله العمــراين وحبجارتــه املزخرفــة الــي تعاقبــت عليــه جيــوش 

شــى وبقــي علــى حالــه ومكانــه شــاخماً ولتحــط اليمــام رحاهلــا عنــد مئذنتــه. 
يدنــو وائــل لينتصــب بقامتــه الطويلــة يف املنتصــف بــن اجلامــع والســاعة لرنــو إىل حالــة جتــذرت لديــه وتوغلــت يف 
خميلتــه، اإلنســان واحلضــارة والتاريــخ والطيــور واحملبــة  احليــاة وعبــق املاضــي، تــذوب بذاكرتــه بــن تلــك املكــوانت الــي 

اجتمعــت معــاً، فجــأة ختتلــج جوارحــه حالــة مــن االحتجــاج والتمــرد للوحتــن متناقضتــن إحدامهــا فــوق 
واألخــرى حتــت، يلتفــت ميينــاً فيشــاهد اليمــام قــد أعطــت شــارة االســتجمام مــن خــالل جتمعهــا علــى شــكل أســراب 
فــوق مبــى حكومــي قــدمي لتأخــذ قســطاً مــن الراحــة بعــد وجبتهــا الدمســة والتلــذذ مبــا طــاب هلــا مــن طعــام، وعلــى حــن 

غــرة تنتفــض شــجرة مالصقــة للمبــى وتتعــاىل أصواهتــا ولتــرح اليمــام مكاهنــا وإذ ذاك هــو الغــراب.
وعلــى يســراه يلمــح مجــوع مــن األطفــال تعــدو وراء اليمــام حتــاول اإلمســاك هبــا والفرحــة تغمــر وجوههــم تبــدو يف كل 
حركــة عفويــة يصطنعوهنــا غــر مكرتثــن، وائــل يف حالــة مــن الدخــول لعــامل الذاكــرة والعبــور بــن طياهتــا وتســاؤالت 
شــى ضربــت خميلتــه حــاول أن جيّســدها علــى أرض الواقــع لوطــن هجــره كالطيــور الــي ترســم بوصلــة اجتاهاهتــا حنــو 
هجــرة مومسيــة مــن أجــل البقــاء، فجــأة يصحــو وائــل مــن شــروده علــى وقــع صــوت خفيــف هفــا مــن األعلــى جعلــه 
جيمــد يف مالمــح املشــهد ووجهــه قــد جتهــم وعــرات شــقت طريقهــا عندمــا رأت اجلرميــة تطعــن الوطــن بــال عقــاب، 
ميامــة بــال رأس وجســد مضــرج ابلدمــاء، يبحــث وائــل عمــا هــو حاصــل يرفــع رأســه فيلمــح رأس اليمامــة قــد تــدىل 

مــن فــم الغــراب.
» حالة من الصمت«

ويف اجلهة املقابلة يرى وائل أن الطفلة قد أمســكت اليمامة وأخذت تداعبها وتدغدغها لتزيل عنها شــبح اخلوف 
القــادم مــن اجملهــول، لتشــعرها ابألمــان أن اإلنســان مهمــا طــال بطشــه وســفكه للدمــاء كالغــراب هنــاك جيــل يعشــق 
احلريــة كاليمــام، يــرح وائــل املــكان ليتخــذ ذاك الينبــوع القريــب مــن الطــرف اخللفــي للســاعة مــكان إقامتــه املؤقتــة 
وهــو مــازال ميعــن النظــر ملســألة جتّســدت فيهــا حالــي احليــاة واملــوت عــر نبضــات الزمــان، األول مــن فــوق غــراب 
يالحــق اليمــام، والثــاين مــن األســفل طفلــة تالحــق اليمــام مــا بــن القتــل ومل الشــمل تكمــن قصــة اليمــام مــع الســالم. 
والســؤال الــذي بــن األانم جعــل وائــل حــران، ملــاذا يعشــق اجلــالد قتــل األطفــال ؟، ملــاذا يبطــش ابلطفولــة قبــل 

وبعــد والدهتــا؟
يصحــو وائــل مــن صمتــه العميــق علــى صــراخ صــوت امــرأة تعــدو ابجتاهــه تنــادي طفلــي.. طفلــي أدار وائــل ظهــره 
فشــاهد الطفلــة نفســها شــارفت علــى الســقوط يف البحــرة، وبلمــح البصــر ميســك هبــا قبــل أن هتــوي يضمهــا لصــدره 
ويعــود هبــا ألمهــا، تقــف األم مذهولــة أمامــه مل تصــدق كيــف اســتطاع أن ينقــذ ابنتهــا وهــي تعلــم أن طفلتهــا قــد 
ســقطت وانتهــى األمــر، قالــت لــه: »أنــت أنقــذت الفــؤاد قبــل أن ينشــطر بــن راحــي وال أدري مــا مصــري عنــد رب 

العبــاد »، أمســكت بيــد طفلتهــا وهــي مازالــت غــر مقتنعــة كيــف ابنتهــا جنــت أبعجوبــة.
يقــف وائــل حائــراً متســائالً يف نفســه: كيــف جتــاوزت الــردى؟، يُهمــس يف أذنــه: اي ابــن آدم ال حتــّدث ابألقــدار 
أكثــر إن للكــون إلــه أكــر. ينظــر وائــل لســاعته الــي شــارفت الثانيــة بعــد الظهــر ومل ييت الدكتــور صــالح يف موعــده، 
حمــداثً نفســه مــا علينــا الغائــب عــذره معــه يســتعد وائــل للرحيــل، والعــودة مــن حيــث أتــى، ولكــن مــازال الســؤال الــذي 
غــاب عــن العيــان يعيــد الذاكــرة لطرحــه حلالــة تكــررت ملــاذا خاطــرت الطفلــة بنفســها وكادت أن تــودي حبياهتــا مــن 

أجــل اللحــاق ابليمــام؟
وائل حمداثً نفسه: اي سبحان هللا.. اي هلا من صدفة ولكن بال ميعاد.

لرائســة  الرتكيــة، ســتة مرشــحن  االنتخابيــة  احلملــة  العــامل ابهتمــام ســر  اتبــع 
األمــة. جمللــس  آالف  وعــدة  اجلمهوريــة، 

املهرجــاانت يف كل مدينــة وقريــة، وحريــة الــكالم متاحــة جلميــع املرشــحن، صــور 
والفتــات وســيارات مبكــرات صــوت ووســائل اإلعــالم بكافــة أنواعهــا متاحــة 

للجميــع، ومئــات املاليــن مــن اللــرات ســتنفق وغرهــا الكثــر الكثــر.
أمــا حنــن يف ســوراي فعلمنــا النــاس الدميوقراطيــة اهلادئــة الــي جتمــع وال تفــرق، 
وتؤلــف القلــوب وال تنفرهــا، رئيــس واحــد مــدى احليــاة، جنــدد لــه البيعــة كل 
عــدة ســنوات، نســبة املشــاركة دومــاً مئــة ابملئــة، ونســبة النجــاح دومــاً كذلــك مئــة 
ابملئــة، تــويف الرئيــس وحــل حملــه ابنــه مباشــرة، وتســتمر حياتنــا الدميوقراطيــة بنفــس 
الزخــم وبنفــس الوســيلة، وتبقــى القلــوب صافيــة، وروح احملبــة هــي الســائدة، مــا 

يقولــه الرئيــس هــو الصحيــح دومــاً.
أمــا جملــس الشــعب فلقــد تكفلــت )قائمــة اجلبهــة الوطنيــة التقدميــة( ابنتخــاابت 
حــرة نزيهــة، ال مشــاحنات وال خالفــات، كل الشــعب يصــوت لقائمــة اجلبهــة 

الوطنيــة التقدميــة، وطبعــاً كالعــادة الــكل ينجــح وال جمــال للخســارة.
احلمــد هلل عشــنا يف ثبــات ونبــات وخلفنــا بنــن وبنــات، ســائرون علــى درب 

املســرة، إىل حافــظ الســادس عشــر وبشــار الســابع عشــر، ومــن بعدهــم.
الرئيس أردوغان:

لــو اســتفدت مــن جتربــة اجلــران ألرحــت وارحتــت، وتركــت الشــعب يعمــل   
وينتــج خــراً مــن هــذه املهرجــاانت )اللــي ال تــودي وال جتيــب(، وكمــا قــال أحــد 

املعلقــن اللبنانيــن:
 )التجربــة الدميوقراطيــة الســورية تــدرس حاليــاً يف أرقــى اجلامعــات العامليــة( أشــهد 

هللا رأيتــه ومسعتــه علــى القنــاة الفضائيــة الســورية ذات يــوم.

نسمات تركية تعيد الذاكرة

الغراب والطفلة واليمام 

كاتب وصحفي سوري مقيم في إزمير

هائل حلمي سرور
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مــن  الكثــر  أاثر  الــذي   2018 10لعــام  رقــم  املرســوم  صــدر 
الســوريون خيافــون  بــدأ  والقانونيــة حيــث  اجملتمعيــة،  التســاؤالت 
أمالكهــم،  علــى كل  خيافــون  مث  ومــن  أكثــر،  مســتقبلهم  علــى 
وماجناه كل إنسان على مدى عمره، وراح الناس يتساءلون عن 
أمهيــة توقيتــه هــذا األايم، وعــن أهدافــه اخلفيــة، حيــث صــدر عــن 
ســلطة فاجــرة، وعصابــة حتكــم البلــد، مبعايــر ال إنســانية، فتهــدر 
إنســانية االنســان الســوري، وتســرق قــوت يومــه، بــل وقبــل كل 
ذلــك تقتلــه ابلراميــل، والنــاابمل، والصواريــخ، والكلــور وكل أنــواع 
الكيمــاوي، وال مــن ملتفــت أو جميــب، ليــرتك الشــعب الســوري 

يالقــي مصــره لوحــده، ويعــاين مايعانيــه. 
مــن كل ذلــك وحولــه فقــد التقينــا ابحملامــي األســتاذ أمــر إبراهيــم 
تريســي الــذي أكــد لنــا أن » إصــدار هــذا القانــون وأمثالــه مــن قبــل 
رأس العصابــة احلاكمــة بدمشــق بــذات اللحظــة الــي ميــارس فيهــا 
أبشــع وأقذر أعمال القتل والتدمر بكافة أنواع األســلحة مبا فيها 
أســلحة التدمــر الشــامل واألســلحة الكيمائيــة. وأعمــال التهجــر 
القســري املمنهــج بقــوة احلديــد والنــار وأعمــال االعتقــال والتغييــب 
الدميوغــرايف،  والتغيــر  واملذهــيب  الطائفــي  والتجييــش  القســري، 
والتجنيــد والتســليح االجبــاري وزج الشــباب يف االعمــال القتاليــة 
املمنهجــه علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة هبــدف خلــق بيئــة حاضنــة 
بعيــد عــن األســس واملفاهيــم  لــه علــى أســاس مصلحــي  مواليــة 

احلقوقيــة والوطنيــة احلقيقيــة. 
لـــذلك وبنــاء علــى مــا ذكــر فإنــه ال ميكــن ألي متقصــي ســواء 
كان ابحثــاً اجتماعيــاً أو اقتصــادايً أو سياســياً أو حقوقيــاً، ويف 
ظــل األوضــاع املشــار اليهــا واملعروفــة للقاصــي والــداين النظــر إىل 
هــذا القانــون، وتفســر أحكامــه وحتديــد أبعــاده ومعرفــة أهدافــه، 
القريبــة منهــا والبعيــدة ومعرفــة وحتديــد مــا يرمــي اليــه يف املســتقبل 
القريــب والبعيــد. مبعــزل عــن جممــوع القوانــن واملراســيم التشــريعية 
األخــرى ــــ القائــم منهــا ومــا ميكــن أن يصــدر عــن رأس النظــام. 
وخاصــة قانــون الســجل العقــاري رقــم 188ل. ر لعــام 192٦ 
اخلــاص   2008 لعــام   15 رقــم  مبرســوم  والقانــون  وتعديالتــه. 
82لعــام 2010  رقــم  والقانــون  العقــاري  واالســتثمار  ابلتطويــر 
107لعــام  رقــم  مبرســوم  والقانــون  العرصــات  إبعمــار  اخلــاص 
بــوزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، والقانــون مبرســوم  اخلــاص   2011
اخلــاص  23لعــام 2015  رقــم  والقانــون  ٦٦لعــام 2012  رقــم 

مكمــل  القوانــن  هــذه  ان  ابعتبــار  املــدن  وعمــران  ابلتخطيــط 
بعضهــا لبعــض، “وأضــاف تريســي » مــع األخــذ بعــن االعتبــار 
والتعاميــم  التنفيذيــة  والتعليمــات  واإلجــراءات  القــرارات  كافــة 
املعمــول هبــا، والــي ال ميكــن حصرهــا ومعرفتهــا كلهــا، خاصــة 
وأن الكثــر منهــا ارجتــايل، وأن بعضهــا ســري وال يســتند اىل أي 
أصــول قانونيــة والصــادرة عــن الــوزرات واإلدارات العامــة األمنيــة 
تلــك  منهــا  األمنيــة صاحبــة االختصــاص. وخاصــة  منهــا وغــر 
الصــادرة عــن كل مــن وزيــري العــدل والداخليــة املتعلقــة مبــا يســمونه 
ابملناطــق الســاخنة يف ســورية. وكذلــك األحــكام الــواردة يف القــرار 
)1٦( م، ولعــام 2007، وعليــه وبذلــك فقــط ميكــن لنــا فهــم 
القانــون رقــم 10 وحتديــد غاايتــه وأهدافــه والــي هــي كمــا نراهــا 
تتمثــل بتقويــة البيئــة احلاضنــة املواليــة لــه، الــي ســبق وأن كوهنــا 
علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة ومصلحيــة ودفعهــا لالســتمرار يف 
دعمــه و تبــي مواقفــة و آرائــه و أتييــد أعمالــه الشــنيعة يف القتــل 
و التدمــر و التهجــر و ذلــك عــن طريــق اصــدار القوانــن ذات 
البيئــة  هــذه  الفاعلــة يف  القــوى  متكــن  الــي  االقتصــادي  الطابــع 
املؤيــدة لــه مــن االثــراء غــر احملــدود عــن طريــق ســن التشــريعات الــي 
متكنهــا مــن حتقيــق ذلــك علــى حســاب املصلحــة الوطنيــة و ابلتــايل 
تعويضهــا عــن اخلســائر الــي حلقــت هبــا جــراء مــا فاهتــا و مــا حلــق 

هبــا مــن خســائر جــراء دعمهــا الالمتناهــي لــه.  
كذلك استغالل فكرة إعادة االعمار وتوظيفها يف خدمة القوى 
الفاعلــة ســواء كانــت مــن بيئتــه احلاضنــة الداخليــة أو اخلارجيــة 
)الدوليــة( وجعلهــا وســيلة إلثــراء هــذه القــوى وحتقيــق مصاحلهــا 
ومــن أجــل دفعهــا لالســتمرار يف دعمــه والوقــوف اىل جانبــه ودعــم 
اســتمراره يف اغتصاب الســلطة وهتيئة الظروف الواقعية والتشــريعية 
الــي تســمح هلــا يف الســيطرة علــى أكــر قــدر ممكــن مــن عمليــة 
إعــادة االعمــار و هــذا مؤيــد أيضــا مبــا منحــه لبعــض الــدول و 
امتيــازات و حقــوق  مــن  الفــرتة  العامليــة خــالل ذات  الشــركات 
اســتثمار يف الكثــر مــن اجملــاالت العســكرية منهــا و السياســية و 

االقتصاديــة و علــى كافــة األصعــدة.
مث قــال تريســي » ومــن أجــل متكــن هــذه القــوى مــن الســيطرة 
ســيتم  الــي  االعمــار  إعــادة  مــن صناديــق  األكــر  احلصــة  علــى 
إنشــاءها يف املرحلــة القادمــة وحرمــان أصحــاب احلقــوق األساســية 
مــن االســتفادة احلقيقيــة منهــا عــن طريــق مصــادرة نســبة %80 

مــن أمالكهــا بــدون أي تعويــض حتــت مســمى املشــيدات العامــة 
واخلدميــة واخلريــة وفــق التســميات اخلاصــة هبــا يف القوانــن املشــار 
دخــول  ببــدء   10 القانــون  عليــه  نــص  مبــا  مؤيــد  وهــذا  اليهــا. 
الشــركات الروســية واإليرانيــة واإلماراتيــة - املتخصصــة أبعمــال 
البناء وإعادة االعمار، اىل ما يسمى زوراً وهبتاانً بسورية املفيدة، 
/أي األرض السورية الي هي حتت سيطرة النظام وروسيا وإيران/ 
ومتكينهــا مباشــرة ومســتقبال وعــن طريــق التشــريعات القائمــة والــي 
ســيصدرها يف املســتقبل، مــن فــرض ســيطرهتا الكاملــة علــى هــذا 
القطــاع وابلتــايل متكينهــا مــن اهليمنــة والســطو علــى صناديــق إعــادة 
اســم // عمليــة ســرقة  نطلــق عليــه  لنــا أن  مبــا ميكــن  االعمــار. 

وســطو علــى هــذه الصناديــق بشــكل ممنهــج ومشــرعن //.
االحتــاد  دول   - منهــا  وخاصــة  الــدول  علــى  الضغــط  وأيضــا 
لوجــوده  معاديــة  مواقــف  اختــذت  وأن  هلــا  ســبق  الــي  األوريب- 
وبقائــه يف الســلطة مــن أجــل تغيــر مواقفهــا والتحــول اىل مواقــف 
جديــدة أكثــر دعمــاً لــه يف بقائــه يف الســلطة، وذلــك عــن طريــق 
التلويــح هلــا إبمكانيــة فقــدان مصلحتهــا مــن االســتفادة واملشــاركة 
بعمليــة إعــادة اإلعمــار واالســتفادة مــن االمتيــازات الــي منحــت 
والــي ســتمنح لغرهــا إن هــي مل تبــادر وتســرع لتنفيــذ مــا يريــد 
ابعتبــار أن غرهــا جهــاز، للقيــام هبــذه املهمــة )ان مل يكــن قــد 
بــدأ فعــال( ابعتبــار أنــه قــد فتــح البــاب علــى مصراعيــه لداعميــه 
فقــط مــن أجــل حتقيــق هــذه االســتفادة يف حــن أنــه قــد أغلقــه 
عــن غرهــا وخاصــة تلــك الــدول«، مث انتهــى يف حديثــه إىل القــول 
»وحتقيًقا ألهدافه املبتغاة من القانون 10 املذكور فقد أوهم أبنه 
إمنــا يقــوم بتعديــل أحــكام القانــون رقــم ٦٦ لعــام 2012 املتعلــق 
جنــوب  منطقــة  تنظيــم  مــن:  تنظيميــة يف كل  منطقــة  إبحــداث 
شــرق املــزة مــن املنطقتــن العقاريتــن مــزة - كفرسوســة. وهــذ ا غــر 
صحيــح ابعتبــار أنــه إذا مــا قــرأت مــواد القانــون ٦٦بعــد التعديــل 
الــوارد عليهــا يف القانــون 10 وبداللــة املادتــن 1 و٦منــه جنــد أبن 
مــا فعلــه النظــام حقــا هــو تعميــم أحــكام هــذا القانــون علــى كل 
األرض الســورية وخاصــة منهــا مــا يســميه هــو وداعميــه بســورية 
املفيــدة خاصــة إذا مــا أخــذان بعــن االعتبــار التعريــف الــوارد يف 
القانــون رقــم 107لعــام 2011 للوحــدة اإلداريــة بنــص املــادة 1 
منــه والتعريــف اخلــاص مبناطــق التنظيــم الــوارد يف القانــون رقــم 23 

لعــام 2015. »

أمير إبراهيم تريسي: القانون 10 شرعنة لدخول الشركات الروسية واإليرانية 

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو
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أقول للبعض .....
الثورة ال جتعل منك إنساانً حى لو استمرت دهراً.

اإلنســانية تولــد ابلفطــرة وإذا اكتشــفت أبنــك ال متتلكهــا فلــن تكتســبها حــى ولــو 
شــاركت يف كل ثــورات الكــون.

قلت إن قليب يؤملي على الرقة وقال البعض أبنه أمر عادي فهي تتحرر.
إذاً فهو أمر عادي أن ميوت األطفال والنساء ومتوت احلياة بذريعة أهنا تتحرر.

املــوت هنــا مــرر، مــوت الذيــن ولــدوا يف فنــدق جنمــة واحــدة ابلنســبة لكــم، لكــن هــذه 
النجمة هي كل النجوم ابلنســبة هلم.

أحدهــم يقــول ملــاذا تكتــب عنهــا؟؟، وآخــر يقــول مــدن كثــرة ماتــت، وآخــر يقــول 
مــاذا تقصــد. 

ماذا تقصد أنت وملاذا أنت خائف من تضامي مع هذه املدينة الضحية.
أكتــب عنهــا ألن يف هــذه املدينــة بشــر مثلــي، ميلكــون أطرافــاً وعيــوانً وقلــوابً وروحــاً 
حتــب احليــاة، بشــر ميشــون مثلــي ويضحكــون ويبكــون، يشــبهون أهلــي وهلــم أهــل، 
لديهــم أطفــال وهلــم أعمــام وأخــوال وخــاالت وعمــات، يشــبهوني يف كل شــيء، وال 

أشــعر أبنــي أمتلــك ميــزة تقومــي عليهــم.
وإذا كانــت هنــاك مــدن ماتــت هــل يعــي أن نــرتك النــاس متــوت هكــذا حــى دون 

موقــف منــا، هــل حنــن بشــر؟؟!!، هــل ننتظــر أكثــر لنعــرف أيــن وصلنــا؟؟!!.
إذا كنــت فقــدت حالــة التعاطــف مــع األبــرايء فأنــت مصــاب ولــن تصنــع لــك الثــورة 

أي شــيء.
كيــف تكــون إنســاانً وتبكــي علــى مــواتك وال تــرى مواتهــم ؟؟، كيــف تكــون إنســاانً 

وتتعامــل مــع الضحــااي حســب العــرق والديــن؟؟؟!!! .
آالف اهلاشــتاغات ملدينــة ختصــك عرقيــاً أو طائفيــاً وال يتحــرك قلمــك ملدينــة عشــت 

معهــا كل هــذه الســنن داخــل وطــن واحــد.
الثورة ال تستطيع أن تصنع إنساانً واحداً لكنها تستطيع أن تصنع آالف الوحوش.. 

إنه حظك أن تعيش بدوهنا وتشعر هبا فقط جتاه من خيصوك.
ال للقتل ال ألعداء اإلنسانية.

احلرية للرقة مدينة األحرار.

الرقة الجريحة

كاتب وشاعر سوري

محمد سليمان زادة

ىف ظــل محلــة فرنســية قادهــا رؤســاء وزراء فرنســين ســابقن ضــد االســالم للمطالبــة حبــذف آايت مــن القــران 
وهــى احلملــة الــي نشــرت بياهنــا صحيفــة لوابريــزاين الفرنســية يــوم 22 أبريل/نيســان 2018، ومشلــت 
التوقيعــات شــخصيات سياســية ميينيــة ويســارية، أبرزهــا الرئيــس األســبق نيكــوال ســاركوزي، ، ورئيــس حتريــر 
صحيفــة “شــاريل إيبــدو” الســابق فيليــب فــال الــذي قــام بتحريــر البيــان، “وإميانويــل فالــس” وهــو رئيــس 
وزراء ســابق، وجــون بيــار رافــاران وهــو رئيــس وزراء ســابق، واملغــي شــاريل إزانفــور، وبــرانر هنريــب ليفــي، 

وهــو أكادميــي وإعالمــي يهــودي فرنســي، واملمثــل الفرنســي جــرارد ديبارديــو.
ظهرت على الســطح الفرنســى شــخصية مســلمة أربكت فرنســا بشــدة ،  إهنا “مرمي بوجيتو” هي فرنســية 
مســلمة ظهــرت يف قنــاة M6 بوصفهــا رئيســة االحتــاد الوطــي لطلبــة فرنســا  يف جامعــة الســوربون ، ومنــذ 

ظهورهــا تعرضــت ملوجــة هائلــة مــن الشــتم واالنتقــاد مــن الفرنســين الــذى يدعــون زوراً احلريــة 
ألهنا حمجبة رغم عدم خمالفتها للقانون واندماجها يف اجملتمع الفرنسي

 لكنه احلجاب.
فقد وصل األمر ملهامجتها من قبل وزير الداخلية الفرنسي “جرار كوملب” 

 املفــرتض أنــه يعمــل علــى تطبيــق القانــون ولكــن عنصريتــه غلبــت عليــه وجعلتــه يتغافــل أن لبــس احلجــاب 
ليــس خمالفــاً للقانــون الفرنســي يف اجلامعــات ممــا جعــل هجومــه علــى الفتــاة مبتــذال وســاقطاً وفاضحــاً لــه 

ولعقليــة دولتــه الــي تزعــم أهنــا عاصمــة النــور واحلــرايت.
فقــد قــال الوزيــر: أان مصــدوم ألن مــرمي هــي رئيســة ال UNEF يف جامعــة الســوربون  وعمرهــا ال يتجــاوز 

ال19 عامــاً وتــرتأس أكــر تنظيــم طــاليب ألكــر وأعــرق جامعــة يف فرنســا والعــامل. 
وقــد ردت مــرمي علــى الوزيــر علــى موقــع “ابزفيــد نيــوز” اإلخبــاري قائلــة “إهنــا عقيــديت، حجــايب ليســت 
لــه وظيفــة سياســية”، وقــد أعلنــت مــرمي أهنــا تلقــت رســائل هتديــد كثــرة مــن فرنســين إال أن احتــاد الطلبــة 

وقــف معهــا ودعمهــا.
مل تــرتك صحيفــة شــاريل أبــدو املوضــوع فقــد ســارعت إىل الســخرية والنقــد والعنصريــة مــن حجــاب مــرمي 

بوجيتــو.
بــال شــك مــا حــدث هــو صــادم لــكل أعــداء اإلســالم احلاقديــن، فجامعــة الســوربون طاملــا أخرجــت الكثــر 
مــن املستشــرقن الذيــن يهدمــون اإلســالم يف قلــوب وعقــول املســلمن خببــث ويتبعهــم العمــالء ومــن العــرب 

تــرتأس اليــوم احتــاد الطلبــة يف الســوربون بنــت مســلمة حمجبــة. 
ومــن املعلــوم أن فرنســا حظــرت احلجــاب يف املــدارس فقــط منــذ عــام 2004 ومبــاح يف اجلامعــات قانــوانً، 

وحظــرت فرنســا النقــاب يف األماكــن العامــة عــام 2011
رمزيــة ظهــور مــرمي ابحلجــاب علــى التلفزيــون وقيــادة احتــاد طلبــة فرنســي ابنتخــاب حــر مــن الطلبــة الفرنســين 
أقلقــت مضاجــع فرنســا،  قلقــاً كان كافيــاً أن يعــري حقيقــة فرنســا ويكشــف ســوءة عنصريتهــا البغيضــة 

وبفضــح للعــامل  زيــف  ادعــاءات املســاواة واحلريــة الــي يروجــون هلــا زوراً.

حجاب مسلمة أربك فرنسا

كاتب وصحفي- رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان المصري

د. ممدوح إسماعيل
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أان الفراُت

أان اجلسُر املعّلق 1--

أان احلزنُ الفرايت

الذي قد شابه الندمُ 

أان األملُ 

حليب الصدر يوجعين

وأحزاين تالحقين

صغاري اليوم قد ُفطـِموا بلحم أخي 

وملوا من حليب األم

فكل أحزاين، وأشجاين، وعنواين

أضحى عويالً  من العدمِ 

فضلعي اليوم أوجعين

وَكسََّر روحي، وأبالين، هبذا اهلمّ 

فصحتُ ابلفراتِ  اي فرات

اي سيد الندم

اي سيد احلنني واألمل

كفاك كفاك تقتلنا

وحننُ  نريد منك املاء

وال نـُريد سوى أمساءَ من رحلوا

ومن ضلوا الطريق إليك

أين ذهبت ابلُسّمار؟

أين ذهبت ابألخيار من بلدي؟

فال أحبابنا ملوا الطريق إليك 

ماذا فعلت بروحك 

حني هاجر األحباب 

واألهُل األحـنَّة؟ 

ثيابك مل تعد مبتلة ابملاء

أين خبأت ماءك اي فرات

فعروق األهل خاوية 

ودماؤهم مل تعد دماءْ 

وصيحة الصغار مل تعد ُمَدويةً 

على جيالنكَ السمحاءْ  

إذاً أعطين من مائك 

ولو قطرةً  من ماء

ألعود أرسم ابملائي ِّ 

لونَ العشب، والنيتول، والربدي 

والصفصاف، والغرب العتيق،

والطرفاء،

وماذا أقول لنهٍر هجََّر أهلهُ 

مهجٌ  من األعداء 

يكرهون لونك النيلي اي فرات 

ويكرهون احلرب والدواة والقلم 

وحيقدون على املرسم والرسام ومن رسم 

وجيهلون أنَّ لونك يف دمائنا 

وماءك السلسبيل يف عروقنا 

اي مورق األشجار واألزهار

ومانح احلياة لألنعام والبشر 

اي سيد اُلمْطَلقاتْ  

اي فراتْ 

سأرسم جسرك القدمي

وجسر الدير أمحيه، بلحم املاء 

وعلى ضفتيك ستزهر احلياةْ 

ويبدأ العشاق ابلغناء

ألن من يكره الفراتْ 

ال وجود له مع احلياةْ 

1-- اجلســر املعلــق يف مدينــة ديــر الــزور يعتــرب روح 
ــة، هدمــه اهلمــج، املدين

ضفــاف  علــى  الــي  احلــدود  هــي   – اجليــالن   --2
النهــر

ق بدير الزور
َّ
الجسر المعل

كاتب وشاعر سوري من مدينة الرقة

راج
ِّ

عايد سعيد الس

أنصنع حلماً .. !! 
إن مل منلك واقعاً، أهنرب إىل اخليال، أم حناول صنع واقع خاص بنا. 
إن وصلــت إىل مرحلــة مــن العمــر، ووجــدت أبنــك مل حتقــق ماكنــت 
حتلــم بــه، ومل تصــل إىل غايتــك يف احليــاة، مل تصنــع لــك هدفــاً يليــق 

جبهــد بذلتــه وأنــت تتقــدم يف العمــر والعمــل.
يف درب كلــل  كبــراً  بذلــت جمهــوداً  أبنــك  جتــد  متامــاً،  العكــس  أو 
ابلنجــاح، لكنــك حتتــاج مــا يتــوج أايمــك هــذه، أتســعى خللــق جوهــرة 

تزيــن اتج حياتــك .. ؟؟
إن افتقــدت احلــب احلقيقــي ، يف ظــل حيــاة رتيبــة خاليــة مــن عطرهــا 
، فتصحــو فجــأة لتجــد أنــك مل تعــش الشــغف حقيقــة، ومل تغــرق يف 
حبــر احلــب حــد النجــاة، ومل تنغمــس يف لذاتــه احملرمــة واحملللــة معــاً كمــا 

ينبغــي هلــا أن تكــون، مــاذا تفعــل .. ؟ 
أتبحث .. أحتلم .. أم تتجاوز كل ذلك .. ؟ 

كل هــذا دار يف ذهــي وأان أقــرأ روايــة “روجــن”، لألســتاذ والفنــان 
أميــن الناصــر. 

وأان ااتبــع حتــرك الدكتــور متعــب حلظــة بلحظــة، إبــن اجلزيــرة الســورية، 
القــادم مــن عمــق الطــن وخــر األرض، الغــارق يف هلفــة النهــر، حــن 
يفيــض، والناجــي منــه حــد املــوت علــى ضفافــه، وبــن فــروع طحالبــه 

الغــادرة والشــرهة دومــاً لدمــاء أبنائــه. 
الرجــل الناجــح والناقــد األديب الالمــع، األب املثــايل والــزوج املســامل، 
والدوجنــوان املثابــر، صنــع حيــاة يشــار إليهــا ابلبنــان، لــكل مــن يراهــا، 
حيــاة أاثرت إعجــاب كل أصدقائــه، معارفــه، وخاصــة أقاربــه، هــؤالء 
البســطاء الذيــن يســبغون اجلمــال والتفــوق علــى كل عمــل قــادم حتملــه 
هلــم رايح املــدن الكبــرة، هــؤالء اجملبولــن ابلبســاطة، املرتويــن ابخلــر، 
املشــبعن ابلعفوية، املبتســمن لكل عابر، واملتعايشــن مع كل آالمهم 

الــي ال يتوقــف النهــر عــن جتديدهــا هلــم كل يــوم. 
هــذا الرجــل بقــي مرتــدايً معطفــه طويــال، قبــل أن يقــرر خلعــه، وقبــل 
أن يفتــح البــاب علــى حياتــه، ليكتشــف أبنــه مل يصنــع الكثــر، وأنــه 
عــاش حيــاة ابهتــة رمستهــا زوجتــه مبباركــة منــه، رغــم أهنــا حيســب هلــا 
أبهنــا أخرجــت أمجــل مــا فيــه، وأبنــه حباجــة لروجــن، روجــن تلــك 
الصبيــة الــي تتدفــق حيــاة ومرحــاً، الــي تــزرع بــذور الفــرح أينمــا حلــت 
وتطلــق الصفــر للدمــاء كــي جتــري ابلشــراين بضحكــة منهــا، فتشــعل 
النــار يف حطــب احليــاة حــد احــرتاق البشــر، روجــن تلــك الــي لطاملــا 
أرقــت أايمــه، وحاصــرت أحالمــه بســياج نســجته رعونــة فتــاة ال تتجــاوز 
خيــال  وســنها،  تتناســب  ال  ذاهتــا  فرضــت  وأنوثــة  عشــر،  السادســة 

داعــب عقــول اجلميــع حــد العشــق .
بــدأ ينبــش عنهــا يف ذاكرتــه، حيتاجهــا هــو كــي يتمــم روايتــه األوىل، كــي 
يصنــع اجلوهــرة الــي ســتزين اتجــه، لتبــدأ رحلــة البحــث الطويلــة، أيــن 
روجــن ؟؟، كيــف انتهــى هبــا احلــال؟؟، أحقــاً هــي قــد دفنــت جبانــب 
أخيهــا؟؟، أم أهنــا هربــت مــن عائلتهــا بعــد مقتــل أخيهــا وتتابــع حياهتــا 
يف مــكان مــا هبــذا العــامل؟؟، روجــن تلــك الــي ال ينتمــي هلــا دينيــا وال 
تنتمــي لــه، والــي جتــاوز كل األعــراف األخالقيــة حــن فكــر هبــا وانصــاع 
جلنوهنــا وهــي أخــت صديقــه املقــرب، فجــأة، ابتــت هــي نقطــة العبــور 
لــه، مــا بــن الواقــع واخليــال، مــا بــن العقــل واجلنــون، مــا بــن احلقيقــة 

والكذبــة. 
أحبهــا، بــكل مــا حيمــل اخليــال لديــه مــن جــوارح، عشــقها حــد الثمالــة، 
حــن قــرر أبهنــا املــراد واألمــل واحلقيقــة واملاضــي األمجــل، لينتهــي بــه 
األمــر يف حمطــة للحافــالت، يف رمزيــة مجيلــة للســفر يف دروب احلقيقــة 
واخليــال، مطلقــاً ضحكتــه العاليــة، مــردداً قــد وصلــت للحــد الفاصــل 

بــن اجلنــون والواقــع. 
ترى أين يتموضع إنسان هذا الزمن .. ؟؟. 

كذبة أم حقيقة ماحنن فيه اليوم .. ؟؟. 
سؤال سيبقى يصهل يف عمق كل منا، ما دمنا نتجرع كؤوس احلياة.
ورواية مجيلة حتاول أن ختران، أن علينا أن نعثر على ذواتنا احلقيقية.

 ..
ً
إن لم نملك حلما

ماذا يعني...؟؟

كاتبة وصحفية سورية من الرقة

جنان الحسن
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تبطــئ حركتنــا  حنملهــا دومــا وفيهــا كل شــيء، ثقيلــة جــداً 
عــن  إنزاهلــا  حاولنــا  هــال  ابهلمــوم،  مثقلــة  تفكــران،  وتشــل 
كاهلنــا حلظــة وأتمــل مــا فيهــا؟، اي إهلــي كيــف اســتطعنا محلهــا 

الســنوات!؟؟.  هــذه  كل 
العبء كبر، رسائل هتديد، فواتر قدمية، ألبومات بال معىن 
، كــؤوس مــن كل البــالد ، وصحــن نقــش عليــه خربشــات ، 
وحــذاء رايضــي مل نســتخدمه يومــاً ، وعلبــة مملــوءة بعمــالت 
معظــم البلــدان ، هنــاك زاويــة حمشــوة هبمــوم هــذه البلــدان، 
ليــس هنــاك فــراغ لفرشــاة أســناننا أو حــى دفــر ذكرايتنــا، 
أو زاويــة آلمــال جديــدة،  لننــزل هــذه احلقيبــة ، ولنفرغهــا 
مــن كل مــا ثقــل محلــه ، هــل طلبــت ذلــك منكــم ابلوقــت 
الغلــط ؟، هــل تشــعرون أنكــم الزلتــم قادريــن علــى محلهــا ؟، 
لنمألهــا مبــا هــو خفيــف ومجيــل مفيــد ومناســب ، الأبس بعطر 
مجيــل وقصــة ممتعــة وذكــرايت أحبتنــا فالذكــرايت املفضلــة أهم 
حلظــات حياتنــا، ومفتــاح لبيتنــا،  وأســرار أطفالنــا،  واحرقــوا 
مــا تبقــى ، ســيخف عــبء مــا محلتمــوه ســنوات ،وكل هــذا 

نســتطيع محلــه ابحلقيبــة دون وهــن. 
وهنــاك منطقــة صغــرة يف رؤوســنا تســاعدان يف احلمــل، تتســع 
لــكل املشــاعر الطيبــة، وابتســامة خالبــة، مــن غــر قيــود، 
ألول مــرة تكــون حركتنــا خفيفــة، ومزاجنــا رائــق، أصبحنــا 
ألــوان مل نراهــا مســبقاً، ونســمع أصــوااتً هتمــس حمبــة  نــرى 
وحنــاانً ، لدينــا وقــت لرتيــب أمــوران، حنــن اآلن علــى قــدر مــن 
املســؤولية، مثــة واثئــق اســرجعناها واخــران األفضــل، أبعــدان 
املفــردات كالفرمتــة  بعــض  اســتعران  أخــرون،  وأضفنــا  انس 
وإعــادة التحميــل ،إال العائلــة فهــم حقيبتنــا املتنقلــة هــم كنــزان 
أفضــل  فاحليــاة  ملســاعدتنا،  متوفريــن  دومــاً  هــم   ، وحياتنــا 
برفقــة األحبــة ، هــم حياتنــا احلقيقيــة ، ال حيتاجــون اعتــذاراً 
يوميــاً ألبســط اهلفــوات ،وال ابتســامة مصطنعــة عندمــا نكــون 
معهــم  نكــرب  قيــود،  غــر  مــن  أمامهــم  نتصــرف   ، غاضبــني 
ونشــيب ســوية ، نالعــب أطفالنــا يف أغلــب الســاعات وال 
نشــعر ابمللــل منهــم وال بغالظــة تصرفاهتــم حــى وإن كانــت 
، نعيــش حيــاة مليئــة ابحليــاة واملفاجــآت ، هنــاك مــن ينتظــر 
فشــلنا ، فقــط لينبــش يف تلــك احلقيبــة ويفســر كمــا يشــاء، 
ورمبــا يعرضهــا ابملــزاد أو ينشــر مــا فيهــا علــى اهلــواء املباشــر، 
ولرمبــا يضيــف عليهــا مــن عنــده بعــض الفضــالت ، لنعــش مــع 
حمبينــا قصــة بقــاء مذهلــة، لنفــرغ احلقيبــة مــن كل الرهــات ، 
ولنعــش شــعار متديــد احليــاة ، يكفينــا مــا ميــر علينــا مــن أحــزان،  
فالقلــب مل يعــد قــادرًا علــى اخلفقــان !، مــاذا لــو عشــنا عمريــن 
بنفــس الوقــت، عمــر حبقيبــة واألخــر بــال حقيبــة ، هــل تعرفــون 
مــاذا خيبــئ لكــم القــدر؟، هــل حنــن قــادرون علــى التغيــر ؟، 
يســبب  فاجلهــل  النــواة،  إىل  والوصــول  اخلــالاي  الخــراق 
الغــوص يف اجلحيــم ، لنطلــق مــن أجســادان إشــعاعاً يقتــل كل 
الكراهيــة ، فهــو أقــوى مــن كل أســلحة العــامل ، إشــعاع ميتــد 
للســماء يكشــف اآلفــاق، يطــل علــى البحــار ويصعــد كل 
اجلبــال ، ويوقــف الزمــن بلمــح البصــر، نــرى أشــياء ال ختطــر 
علــى ابل !، هــا هــو الديناصــور واالنســان الــذي كان قــرداً 
ومــا زال، لرتــدي جســمنا غالفــاً  جــوايً يقــاوم كل رصــاص 
الغادريــن، لتقفــز النجــوم إىل األرض وتبــارك لنــا االنتصــار 
واحــد  دعــاء  فهنــاك  وجتمــدت يف كأس  الســماء  ذابــت   ،
خيــرج مباشــر مــن القلــب ملــون بــكل احلــب ، الوقــت ينفــذ 
وال تنســوا مــن إفراغهــا دومــاً مــن كل مــا ترونــه عائقــاً أمــام 
ســعادتكم ، احلقيبــة مازالــت تالزمنــا هــل الزلتــم تشــعرون 
برابطهــا علــى كتفيكــم،  حــرروا كتفيكــم مــن محــل احلقيبــة، 

ــاً.  فاملــوت ليــس قــراراً صائب

حقيبة ظهراألوجاع الخمسة برحيل مي سكاف

كاتبة وصحفية سوريةصحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

إلهام حقيعدنان عبد الرزاق

مل يــرك مــوت ســوري، منــذ مطلــع الثــورة عــام 2011، مــن 
أمل ووجــع كمــا فقــدان املعارضــة مــي ســكاف، يــوم اإلثنــني 
23/7/2018 يف ابريــس، بــل وقلمــا اتفقــت املعارضــة 
علــى شــخص اتفاقهــا علــى وطنيــة مــي ونضاهلــا وصدقهــا 
االســتبداد  مــن  اخلاليــة  املواطنــة  للحريــة ودولــة  مبســعاها 
الثــورة األوىل،  تعتقــل أبايم  قبــل أن  إْن  والقهــر والظلــم، 
ابريــس،  مث  ومــن  لــألردن  وســفرها  مالحقاهتــا  خــالل  أو 
لـ”هتــرب” وبصمــت، عــن هــذا العــامل املصمــم علــى قهــر 

املظلومــني والداعــم لــكل أشــكال االســتبداد والظلــم. 
أن  ميكــن  ومــاذا  ســكاف،  ملــي  احلــب  هــذا  ملــاذا كل 
خســارة  علــى  الســوريني،  كل  “حــزن”  مــن  نســتخلص 
يــوم  آخــر  حــى  والكفــاح  األمــل  زراعــة  آثــرت  مناضلــة 

. هتــا حبيا
رمبــا النقطــة األوىل، أن مــي ســكاف، وكثــراً مثلهــا، دحضــوا 
أهــم مقــوالت األســد ومربراتــه لقمــع الثــورة، وادعائــه أبن 
الثــورة إســالمية وطائفيــة، فمــي ســكاف “املســيحية” كانــت 
الثــورة،  مطلــع  سوســة  وكفــر  امليــدان  جوامــع  مــن  ختــرج 

وهتتــف إىل جانــب املتظاهريــن: 
“واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”.

ورمبــا النقطــة الثانيــة، مبــا رده الســوريون ملــي وأمثاهلــا، أبن 
محلوهــا علــى األكتــاف، ورأوا فيهــا شــريكة أمــل للوصــول 
للحريــة، فكانــت نــداءات الثــوار حبمــاة “حيــوا الفنــان ايل ما 
خبــاف.. اي هللا حنيــي مــي ســكاف”، وكــذا بدمشــق وريفهــا، 
بــل وابعــراف مــي نفســها، اإلســالميون ليســوا إرهابيــني، 
“بــل هــم مــن ســاعدوين”، كالشــيخ ســارية الرفاعــي ورفاقــه.
وأمــا النقطــة الثالثــة، فهــي أن مــي ســكاف، ومــن قلــة قليلــة، 
مل تنطــل عليهــا “فزاعــة اإلرهــاب وأســلمة الثــورة”، ففــي 
حــني انــزوى كثــرون، بعــد أن أيــدوا الثــورة مبطلعهــا وخرجــوا 
بتظاهراهتــم، وانكفــأوا حتــت أتثــر “فزاعــة  الســوريني  مــع 

اإلســالميني وســنية الثــورة”، قالــت مــي ســكاف:
 “هــل مــن يســاعد امــرأة وممثلــة مســيحية هــم إرهابيــون؟ 
إن كانــت مســاعدة النــاس والوقــوف جبانبهــم إرهــاب، فــإن 

اإلرهــاب علــى رأســي”.
وتــرك  ســكاف  متلكــه  مبــا  رمبــا،  واألهــم  الرابعــة  والنقطــة 

وجعــاً مضاعفــاً بقلــوب الســوريني، أهنــا أيضــاً مــن قلــة اندرة 
مل يطاوهلــا اليــأس ومل تعــرف هبزميــة الثــورة، بواقــع االحنيــاز 
الــدويل لنظــام األســد والســكوت عــن جرائمــه، بــل وبتغــر 
مواقــف الــدول اإلقليميــة، بعــد أن ادعــت نصــرة الثــورة 

والوقــوف إىل جانــب الســوريني.
ولعــل آخــر منشــور هلــا علــى “الفيســبوك” قبــل موهتــا بيــوم، 
الوصــول  حــى  النضــال  علــى  مــي  تصميــم  علــى  دليــل 
للحريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة، والرفــض ملــا يتــم 
حتضــره مــن إعــادة إنتــاج بشــار األســد وعــودة ســرقة ســورية 

وشــخصنتها:
“لــن أفقــد األمــل.. لــن أفقــد األمــل.. إهنــا ســورية العظيمــة 

وليســت ســورية األســد”.
فعلهــم  ورد  األســد  بشــار  أنصــار  مواقــف  ببعــض  ولعــل 
علــى وفــاة مــي ســكاف، هــو الوجــع اخلامــس، ففــي حــني 
نشــر بعــض املؤيديــن لألســد نبــأ وفاهتــا، اهنالــت الشــتائم 
وهتــم التخويــن واإلســاءة بكلمــات، علــى األقــل، ال تليــق 

مبناضلــة كمــي ســكاف، فمــاذا بعــد أن تفــارق احليــاة.
ويشــي هــذا الوجــع ضمــن مــا يدلــل، علــى مــدى احلقــد 
الــذي تراكــم لــدى ضفــة األســد، ومــدى صعوبــة التفكــر، 
مــوروث  يؤكــد  حــني  ففــي  هــؤالء،  مــع  ابلتعايــش  حــى 
الســوريني أنــه ال جتــوز علــى امليــت إال الرمحــة، رأينــا هــؤالء 

يســيئون ويتهمــون، بــل ويعلنــون الفــرح بوفــاة مــي.
هنايــة القــول: رمبــا مــن وجــع ســادس يضــاف ملــوت مــي 
ســكاف املفاجــئ بباريــس، إذ وحــى كتابــة هــذه الســطور، 
مل يتــم الكشــف عــن ســبب الوفــاة، هــل قلــب مــي تعــب ومل 
يعــد قــادرًا علــى النبــض وبــث األمــل واحلــب، بواقــع تســوده 
الكراهيــة ومســاندة الظاملــني، فرحلــت هبــدوء وصمــت، أم 

مثــة أســباب للوفــاة ورمبــا هنــاك مــن يقــف وراءهــا..
مبجمل األحوال، كســر موت مي ســكاف قلوب وخواطر 
الســوريني، ولعــل مــا كتبــه عامــة الســوريني بنعيهــا، يدلــل 
وخيتصــر الكثــر مــن اآلهــات والوجــع والــكالم: “حينمــا 
يســألين أوالدي عــن الثــورة الســورية، لــن أقــول هــي داعــش 
والنصــرة والفصائــل وثــوار الفنــادق، ســأقول ثــورة شــعب 

ومطالــب حريــة، ميكــن اختصارهــا مبــي ســكاف”.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

مــع تسلســل األحــداث الــي أعقبــت احلــرب العامليــة األوىل والتوجــه الغــريب حنــو الدولــة العثمانيــة “ 
الــي وصفــت ابملريضــة يف حينهــا “، وابلتفاهــم مــع شــريف احلســن بــن علــي،  اندلعــت احلــرب بــن 
قــوات التحالــف العــريب - الفرنســي - الريطــاين ضــد القــوات الرتكيــة يف املنطقــة يف 10 حزيــران ســنة 
1916 ضــدَّ دولــة االحتــاد والرتقــي )القوميــن األتــراك( الذيــن ســيطروا علــى الدولــة العثمانيــة منــذ متــوز 
1908، بعــد انقالهبــم العســكري علــى الســلطان عبــد احلميــد الثــاين، فأعقبتهــا العديــد مــن املؤمتــرات 
واللقــاءات واالتفاقــات الدوليــة ابجتــاه تنفيــذ بنــود إتفاقيــة )ســايكس - بيكــو ( املشــهورة، حيــث أعقبهــا 
إعــالن العديــد مــن الــدول املســتقلة يف املنطقــة مــن تركــة الدولــة العثمانيــة ووضعهــا حتــت وصايــة بريطانيــة 
وفرنســية، إال أن تركيــا اجلديــدة الــي أعلنهــا مصطفــى كمــال فرضــت نفســها علــى الكثــر مــن االتفاقيــات 
واملؤمتــرات لتعديــل الكثــر مــن بنودهــا وملحقاهتــا وذلــك هبــدف محايــة حــدود الدولــة الرتكيــة اجلديــدة، 

ولتكــون  شــريكة يف كثــر مــن القــرارات خبصــوص حتديــد مصــر املنطقــة ومســتقبلها.
بــدأت نــواة تشــكل النظــام السياســي للحكــم يف اجلمهوريــة الرتكيــة إبعــالن دســتور دولــة تركيــا عــام 
1921م والــذي أســس الدولــة القوميــة، وينــص الدســتور علــى أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات دون 
قيــد أو شــرط ويديــر الدولــة بنفســه وذاتــه. ومــن مث أعلنــت اجلمهوريــة وفًقــا للقانــون 364 الصــادر عــام 
1923؛ والــذي حــدد شــكل الدولــة ونظامهــا ولغتهــا، وعلــى الرغــم مــن أن دســتور 1921 شــكل 
النــواة األوىل للدســاتر الالحقــة إال أنــه مل يكــن مفصــاًل شــارًحا للنظــام السياســي وكذلــك بنيــة هــذا 

النظــام والســلطات املمنوحــة واختصاصهــا.
مــن دون الدخــول إىل تفاصيــل مرحلــة طويلــة مــن عمــر الدولــة الرتكيــة الــي متتــد إىل مخســة وتســعون 
عامــاً، إال أن هــذه الدولــة مل تتحــرر مــن عقليــة )االحتــاد والرتقــي( وابلتــايل مل تســتطع حكوماهتــا املتعاقبــة 
أن توحــد بــن مكــوانت الشــعب الرتكــي “ القوميــة والدينيــة “ ، حتــت مظلــة الوطــن وإدارة الدولــة 
ابســتقاللية عــن الوصايــة األمريكيــة واألوروبيــة ألســباب جيوسياســية الــي هتــم حلــف )الناتــو( يف مرحلــة 
احلــرب البــاردة ومــا بعدهــا، يعــي ذلــك أبن اســتقاللية الدولــة الرتكيــة كانــت مرهونــة حللــف الناتــو، وأن 
العســكر يف تركيــا لــه الكلمــة العليــا يف اختيــاره لطبيعــة احلكــم يف البــالد مــن دون االكــرتاث إبرادة 

الشــعب ومصلحتــه العليــا.
بعــد تلــك املرحلــة وتعقيداهتــا صعــد الرئيــس )رجــب طيــب أردوغــان( مــن خــالل حزبــه )حــزب العدالــة 
والتنميــة( إىل منصــة احلكــم عــام 2003 عــن طريــق فــوزه يف االنتخــاابت الرملانيــة ليتحــدى كل تلــك 
التعقيــدات الــي كان مــن املتوقــع مواجهتــه يف املســتقبل، وســط اهتــزازات كبــرة يف املنظومــة الدوليــة والــي 
كانــت منطقتنــا مســتهدفة مــن خــالل طــرح مشــروع )الشــرق األوســط اجلديــد(. لقــد ختطــى )أردوغــان( 
كل الصعــوابت الــي واجهتــه طــوال ســتة عشــر عامــاً مــن حكــم حزبــه وخاصــة مرحلــة الثــورة الســورية 
وأزماهتــا املفتعلــة مــن قبــل جمموعــة مــن الــدول، ومــا أفرزهتــا مــن أزمــات الدولــة العراقيــة بعــد إســقاط 
حكومــة البعــث واملــد اإليــراين يف املنطقــة إىل اليــوم، آخــر تلــك الصعــوابت والتحــدايت كان االنقــالب 
العســكري الفاشــل يف 15متــوز 2016، ويذكــر أن أربــع حكومــات اضطــرت إىل تــرك الســلطة جــراء 
االنقــالابت العســكرية منــذ عــام 1960، مبينًــا أن النظــام الرملــاين الــذي صممــه االنقالبيــون مــن أجــل 
قمــع مطالــب اجملتمــع أنتــج علــى مــر عشــرات الســنن حكومــات ائتالفيــة ضعيفــة. وابلتــايل، جــاء طــرح 
حــزب العدالــة والتنميــة علــى الرملــان مشــرع تعديــل دســتوري لثمانيــة عشــر مــادة خيضــع الســتفتاء شــعيب 
بعــد حصولــه علــى موافقــة الرملــان مــن أجــل وضــع حــد لتلــك االنقــالابت مــن خــالل تغيــر النظــام 
الرملــاين إىل رائســي، والــذي ســيكون مرحلــة فصــل بعــد مخســة وتســعون ســنة مــن عمــر تركيــا الــي أعلنهــا 
مصطفــى كمــال )آات تــورك( والــوالدة اجلديــدة لرتكيــا علــى يــد حــزب العدالــة والتنميــة مــع رئيســه الســيد 

)رجــب طيــب أردوغــان(.
ابملختصــر، أن أنظــار العــامل كلهــا متجهــة اليــوم حنــو تركيــا اجلديــدة بعــد تنصيــب رئيســها املنتخــب وســط 
مراســيم شــارك فيهــا العشــرات مــن رؤســاء ورئيــس حكومــات عــر العــامل واآلالف مــن اإلعالميــن لتغطيــة 
مراســيم القســم وكلمتــه املطولــة الــي ألقيــت أمــام القصــر الرائســي علــى احلضــور ابآلالف مــن الرؤســاء 
والدبلوماســين واإلعالميــن واملثقفــن والفنانــن، يعلــن فيهــا عــن برانمــج عملــه للمرحلــة املقبلــة والــي 
ســتكون مغايــرة وسيســحب تركيــا إىل مصــاف الــدول املتقدمــة مــع احلفــاظ علــى املؤسســات الدميقراطيــة 
والتعدديــة الــي اعتــاد عليهــا الشــعب الرتكــي طــوال عمــر هــذه الدولــة، مشــراً يف كلمتــه علــى التحــدايت 
احمليطــة حبكمــه داخليــاً وخارجيــاً وأنــه ســوف يتغلــب علــى تلــك التحــدايت بعــون شــعبه الــذي أعطــى 
لــه ثقتــه ليقــود تركيــا، وإخراجهــا مــن وســط اللهيــب الــي أشــعلت املنطقــة بســالم ودفعهــا حنــو االزدهــار.

حقــاً أن تركيــا تســتحق أن تكــون كمــا رســم هلــا رئيســها املنتخــب )رجــب طيــب أردوغــان( ونتمــى هلــا 
التقــدم بعيــداً عــن احلــروب والفــن وســط هــذه التجــاذابت الدوليــة يف املنطقــة، والصراعــات الدمويــة الــي 

هتــدد أمــن ومســتقبل املنطقــة برمتهــا.

Li dû hev hatina bûyeran piştî şerê cîhanî ya yekem û balkişandina dewleta Osmanlî 
ji hêla Rojava de ya ku bi “nexweş nav lê bibû wê hinge de” û bi lihevkirinekê li Şerîf 
El-Huseyn Bin Elî şer dest pê kir di navbera hevpeymana Erebî-Firensî- Îtalî li dijî 
hêzin Tûrkîya li herêmê di roja 10 cehzeran 1916 de, dij bi dewleta Itîhad û Tereqî 
(netew perestin Turk) yên dest dabûne ser dewleta Osmanlî ji tîrmeha 1908 de piştî 
derbeke leşkerî li ser Sultan Ebdul Hemîd, li dû çendîn kongir û hevpeymanî yên 
navdewletî rû dabûn ber bi cîbicîkirina xalin hevpeymana (Saykis-Pîko) ya navdar, 
ku bi xwe ve çend dewletin serbixwe raghandin di herêmê de û xistine bi rêveberîya 
Birêtanî û Firensî… Lê Tûrkîya nuh ya Mustefa Kemal raghandî xwe ferz kir ser 
gelek hevpeyman û kongire bo guhertinin gelek xal û pêvagirêdanin li dû bi arman-
ca parastina sînorin dewleta Tûrkîya nuh û bibê hevpara gelek biryarin girêdayî bi 
çarenûsa herêmê û pêşeroja wê de.
Navika avakirina sistêma siyasî ya desthilatdarîya komara Tûrkî bi raghandina destûra 
dewleta Tûrkî li sala 1921 dest pê kiri ya ku pê dewleta Tûrkî ya netewî saz kir, ya bi 
xalekê tekez dike ku gel ew jêderê desthilatdarîyê ye bê şert û merc û ew dewletê bi 
rêve dibe bi xwe û ji xwe re. û piştre komar hate raghandin li gor yasaya 364 li sala 
1923, ya ku rengê dewletê sînordar kir tevlî sistêm û zimanê wê.. tevî ku destûra 1921 
bû navka yekemîn ji destûrin di dû re hatina lê ew ne şirovekirî bû ji sistêma sîyasî re 
û her weha ji binyada sazûman û desthilatdarî ya rêdayî û pisporîya wê.
Bê ku em bikevne nava şiroveya qonaxin dirêj ji temena dewleta Tûrkîya ya ku li 
dirêjîya 95 salane, lê ev dewlet ji bîr û hişê (Itîhad û Tereqî) rizgar nebû, lomajî, 
hikometin xwe yên li dû hev nikanibûn pêkhateyin gelê Tûrkîya ji “pir netew û ol” di 
bin sîwana welat de bikirna yek, û rêveberîya dewletê bi serbixweyî û dûrî serdestîya 
Emerîka û Ewropa bi rêva bibira ji ber sedemin ciyopolotîk ya giring ji hevpeymana 
(Nato) di qonaxa şerê sar û pişt re.. tê wê wateyê ku serxwebûna dewleta Tûrkî re-
hînê hevpeymanî yê Nato bû û gotina ordîya Tûrkî ew gotina berz bû di hilbijartina 
çonetîya desthilatdarî li welat bû bê ku giranîyek bidana îrada gel û bercewendîya wî 
ya sereke.
Piştî wê qonaxê û girêkin pê ve serok (Receb Teyib Erdogan) hilkişî ser desthilatê 
bi partîya xwe ve( Partîya dad û perepêdanê) li sala 2003 li riya bi serketina hilbi-
jartina perlemanê û li pêşîya wan girêkên hate pêş rawestî rû bi rû di diwaroja wî de 
li nava hejandinin mezin ya sistêma navdewletî di herêma me de bi armanca bi rêva 
birina pirojeya (Rojhilata naverasta nuh). Erdogan ew hemû çetinahî derbaskirin yê 
rû bi rûyî wî hatin li dirêjîya 16 salan ji desthilatdarîya partîya wî û nemaze qonaxa 
şoreşa Sûrî û kirîzin çêkirî ji hêla komelek dewlet de û her weha tejên ku kirîza Îraqê 
avêtin piştî hilweşandina desthilatdarîya Beis û dest dirêjîya Îranê di herêmê de ta 
îro.. Dawîya wan çetinahîyan rû bi rûyê derbeya leşkerî bû ya bi ser neket di roja 15 
tîrmeha 2016. Tê gotin ku çar hukmetan dest ji desthilatdarîyê berdan ji ber derbeyên 
leşkerî ji sala 1960 de, dide nîşan dan ku sistêma perlemanê ya ku xwedî derbeyan 
dozandine ji bo binpêkirina daxwazin civakê li dirêjîya dehan sal hukmetin hevbend 
û bê hêz avakirine. Loma jî, destpêşxerîya partîya Dad û Perepêdanê hat bi pirojeya 
guhertina 18 xalin destûrê ku avêtine ber giştpirsîna gel piştî lê erê kirina perlemanê 
bo rê li pêş derbeyin leşkerî bibirin bi guhertina sistêma perlemanê bi ya seroketî re.. 
ya ku bibe qonaxeke cihêdar piştî 95 ji temenê Tûrkîya ya Mustefa Kemal (Ataturk) 
raghandibû û zeyandina Tûrkîya nuh li ser destê AKP û serokê wê birêz (Receb Teyib 
Erdogan).
Bi kurtî, çavin tevayî dunyayê ber bi Tûrkîya nudane îro piştî  seroketî radestî sero-
kê hilbijarte kirin bi merasîmin yasa lê bi dehan serok dewlet û hikomet li dorderê 
dunyayê û bi hezaran ragihînder bo şopandina sond û gotina dirêj ya hare gotin li pêş 
qesra serokayetî û bi amadebûna hezaran serok û diplomat û ragihînder û rewşenbîr 
û hûnermend.. tê de pirogramê karê xwe di qonaxa pêş de raghand ku wê cûdabê ji 
hêla rakşandina Tûrkîya ber bi dewletin pêşketî de tevlî parastina binyadin demuqrat 
û hevparîya desthilatdarî ya ku gelê Tûrk fêrî bûye li dirêjîya temenê vê dewletê, di 
gotina xwe de nişanjî daye bi gurintîyên dor û ber li hinder û derva ko werne rû û 
çonetîya serketinê li beramberî wan çetinahîyan bîne bi alîkarîya gelê ku bawerî dayê 
bo ajotina Tûrkîya û deranîna wê ji nava alawîyên agirê ku bi herêmê ketî bi şêwakî 
aştîyane û welat tê vedê ber bi perepêdaneke avahi.
Mafdare Tûrkîya û li yaqî rêbaza ku serokê wanî bijarte (Receb Teyib Erdogan) ji 
welat re xistîye nexşe rê, hêvîya me jê re pêşketine li dûrî şer û gelacîyan di nava 
kêferata navdewletî di herêmê de, û rarûhev hatina xwînî ya ku bûye awir ji asayîş û 
pêşeroja teveyî herêmê re.     

أردوغان صانع التاريخ لتركيا الجديدة!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Erdogan sazdarê dîroka Tûrkîya nuhe!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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ليكــن واضحــاً أن الثــورة الســورية قــد ســحقت حتــت أقــدام الــدب الروســي، بعــد أن فشــل مرتزقــة 
إيــران الذيــن ابتــوا “القــوة األرضيــة” للطــران الروســي والصواريــخ الروســية الــي تســحق كل مــا هــو 
قائــم، قبــل أن تتقــّدم تلــك القــوات، لكــن الــروس جنحــوا يف ذلــك، ألن الــدول الكــرى كلهــا، والــدول 
اإلقليميــة، والعربيــة، عملــت علــى تقييــد أرجــل املقاتلــن، وحرفهــم عــن الوجهــة الــي توصــل إىل نصــٍر 
ابســم األســلمة، أو تلقــي الدعــم، أو قبــول الــوالء لطــرٍف ضــد آخــر، ابلتــايل اســتمرار تفــكك الكتائــب 

املســلحة. 
1848 ســحقت كلهــا  ثــورات ســنة  التاريــخ،  عــر  ُتســحق  الــي  هــي األوىل  الثــورة  هــذه  ليســت 
بوحشــية، والثــورة اإلســبانية ســحقت وتشــّرد الثــوار، يف هــذه الثــورات، تكالبــت الــدول الرأمساليــة، 
وحــى الرجعيــة، علــى الثــورة، وكانــت روســيا حصــن الرجعيــة يف أورواب ضــد ثــورات، ووقــف العــامل 
الرأمســايل موحــداً ضــد الثــورة األســبانية، وهــا هــو األمــر يتكــّرر يف ســورية الــي كان جيــب فيهــا وقــف 
امتداد الثورات يف البالد العربية، وقد أعلن وزير الدفاع الروسي، سرغي شويغو، “كسر الثورات” 
يف البــالد العربيــة، فالرأمساليــة ختــاف الثــورات يف بنيتهــا، ومواقــع ســيطرهتا، وختــاف علــى ذاهتــا، بعــد 
أن ابتــت يف وضــع أزمــوي، وهلــذا كان جيــب أن تلعــب دوراً يقــود اىل جمــزرٍة بشــعة ضــد الشــعوب، 
لنجــد أن عاملــاً جديــداً يتشــّكل علــى جثــة الشــعب الســوري، وأن اإلمرايليــات تتقاســم العــامل، بعــد 

أن ســحقت الثــورة، وابت واضحــاً توافقهــا علــى هــذا 
الســحق، وتكريــس بقــاء النظــام ذاتــه، مــن روســيا إىل 
أمــركا إىل الدولــة الصهيونيــة الــي أعلنــت موافقتهــا علــى 
بقائــه، وكذلــك تفعــل أمــركا، ويّتضــح أهنــا كانــت مــن 

األســاس مــع بقائــه. 
لقــد  مرحلــة،  هنايــة  إهنــا  النهايــة،  ليســت  هــذه  لكــن 
ســحقت الثــورة ومل ينتــه الصــراع، وليــس مــن أمــٍل أبن 
ينتهي ما دام الشعب يريد إسقاط النظام، ليس نتيجة 
حقــد غريــزي، وال نتيجــة ســبب ديــي أو طائفــي، بــل 
ألن الشــعب مل يعــد قــادراً علــى أن يســتمر يف العيــش، 
مافياويــة  لطبقــة  ينحكــم  الــذي  النظــام  وجــود  نتيجــة 
الطابــع االســتبدادي  بفعــل  اليديــن  هنبتــه، وهــو مقيّــد 
الشــمويل للنظــام. واآلن، مــع وجــود ماليــن املهّجريــن، 
يكــون  لــن  وأمالكهــم،  بيوهتــم  فقــدوا  الذيــن  وماليــن 
أن  وال  الــروس،  يريــده  الــذي  النصــر  يُعلــن  أن  ممكنــاً 

يســتقّر وضــع النظــام، مهمــا كانــت قــوة الــروس. 
ال  وجــرأًة  كبــرة،  بطــوالٍت  الســورية  الثــورة  شــهدت 
توصــف، وظهــر تصميــم الشــعب علــى إســقاط النظــام 
الــذي كان حباجــة إىل كل هــذه القــوى العامليــة، لكــي 
القــوى،  هــذه  رؤوس كل  علــى  حممــواًل  حــذاًء  يبقــى 
ومطيــًة لتنفيــذ مــا يريــد الــروس وحدهــم، وال شــك يف 
رجــااًل  وصنعــت  هائلــة،  خــراٍت  أوجــدت  الثــورة  أن 
حقيقيــن، وقّدمــت دروســاً غايــًة يف األمهيــة، مبــا يؤســس 
لوجــود “مخــرٍة” قــادرة علــى النصــر، لكــن قبــل ذلــك ال 
بــّد مــن البــدء بنقــد قــاٍس لــكل القــوى املعارضــة والنخــب 

الــي كانــت مــن التفاهــة واالحنطــاط مــا جعلهــا مــن القــوى الــي أســهمت يف ســحق الثــورة، فهــي ال 
تفهــم ابلسياســة، ومتضّخمــة بنرجســيتها، وشــرهة ملصاحلهــا، وكثــر منهــا قابــل للبيــع، هــذا شــأٌن 
يســتحق عمــل جــردة حســاب قاســية، ولكــن اآلن ال بــّد مــن التأكيــد، وتركيــز التأكيــد، علــى أن 
ســورية ابتــت دولــًة حتــت االحتــالل، وهــذا أمــر يقتضــي أن يعّمــم، وأن جيــري العمــل علــى طــرح املســألة 
دوليــاً، بغــض النظــر عــن النتائــج، وكمــا ابت يتحقــق شــيٌء مــن حماكمــة جمرمــي احلــرب، ميكــن أن جيــري 
الســعي يف األمــم املتحــدة إلقــرار أن ســورية دولــة حتــت االحتــالل، ومل تعــد دولــًة مســتقلة، واألهــم أن 
ميــارس علــى األرض مــا يعطــي هــذه املســألة حقهــا، ومقاومــة االحتــالل هــو أبســط مــا ميكــن أن جيــري 

العمــل بــه، ال بــد مــن ضــرب الوجــود العســكري الروســي، وتكبيدهــا مــا يــوازي جرائمهــا. 
الثــورات ُتســحق، لكنهــا ال متــوت، ســتنهض الثــورة مــن جديــد، ال شــك يف ذلــك، كمــا الثــورات يف 

البــالد العربيــة، يف عــامل عاصــٍف وحمّمــٍل مبخــاض كبــر.

عن سحق الثورة

سالمة كيلة

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Şunu açıkça belirtmek gerekir ki Suriye devrimi Rus ayısının ayakları altında ezilm-
iştir. İran’ın paralı askerleri, her şeyi ezip geçen Rus uçak ve füzelerinin “kara kuv-
veti” haline gelmiştir. Ancak Rusya, büyük devletlerin, bölge devletlerinin ve Arap 
ülkelerinin tamamı muhalif savaşçıların elini kolunu bağlamaya çalıştığı için başarılı 
olmuştur. Söz konusu devletler muhalifleri İslamcılaşma, destek alma yahut başka bir 
kesime karşı diğer bir kesime bağlanma gibi bahanelerle, zafere ulaştıracak istikamet-
ten alıkoymuş ve silahlı grupların çözülmeye devam etmesine yol açmıştır.
Tarih boyunca ilk ezilen devrim Suriye devrimi değildir. 1848 devrimi vahşice ez-
ilmiştir. İspanya devrimi yok edilmiş, devrimciler ülkeden sürülmüştür. Bu devrimle-
rde hem kapitalist hem de gerici devletler devrime saldırmıştır. Rusya ise Avrupa’da 
devrime karşı gericiliğin kalesi olmuştur. Kapitalist dünya ise İspanya devriminin 
karşısında yer almıştır. İşte Suriye’de de aynı durum tekerrür etmiştir. Zaten başın-
dan beri Arap ülkelerinde devrimin yayılması önlenmek istenmiştir. Nitekim Rusya 
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Arap ülkelerindeki “devrimlerin belini kırmak ge-
rektiğini” söylemiştir. Bir kriz noktasına gelen kapitalizm, yapısı gereği ve varlığı 
adına devrimlerden korkmaktadır. Bu nedenle halklara karşı korkunç katliamlar 
yapılmasına öncü bir rol oynamış, böylece ortaya Suriye halkının cesedi üzerinde 
yükselen yeni bir dünya çıkmıştır. Devrimin ezilmesinin ardından ise emperyalistler 
dünyayı paylaşmaktadır. Bu ezilme hali, rejimin konumunu pekiştirmesiyle eş zaman-
lı gerçekleşmektedir. Nitekim Rusya, Amerika 
ve Siyonist devlet dahi rejimin görevde kal-
ması yönünde görüş serdetmişlerdir. Ameri-
ka’nın bu davranışı ile, başından beri rejimin 
görevde kalmasını istediği anlaşılmaktadır.
Fakat bu durum bir son değil, yalnızca bir 
aşamanın son noktasıdır. Devrim ezilmiş olsa 
da çatışma son bulmamıştır. Halk rejimin devr-
ilmesini istediği sürece de bitecek değildir. 
Halkın bu isteği, kör bir nefret yahut dini veya 
mezhebi bir sebepten kaynaklanmamaktadır. 
Bilakis halk, kendisini soyan mafyavari bir 
zümre tarafından yönetilen rejim nedeniyle 
artık hayatını sürdüremez hale gelmiştir. Re-
jimin otoriter ve baskıcı doğası nedeniyle 
halk, eli kolu bağlı bir vaziyettedir. Şimdi ise 
milyonlarca göçmen, evlerini ve mallarını 
yitirmiş olan milyonlarca insan varken, Rusya 
ne kadar güçlü olursa olsun ne Rusya istediği 
zaferi elde edebilecek, ne de rejim istikrara ka-
vuşacaktır.
Suriye devrimi büyük kahramanlıklara, tarifi 
mümkün olmayan yiğitliklere tanık olmuştur. 
Rejim ise, büyük güçlerin başları üzerinde 
taşınacak bir ayakkabı ve yalnızca Rusya’Nın 
istediklerini gerçekleştirecek bir binek olsun 
diye görevde kalabilmek için, küresel büyük 
güçlere muhtaçtır. Devrim muazzam tecrü-
beler ortaya çıkarmıştır hiç şüphesiz. Büyük 
adamlar üretmiş, son derece önemli dersler 
sunmuştur. Böylece ortaya, zaferi getirebilecek 
bir “maya” çıkmıştır. Ancak her şeyden önce 
devrimin ezilmesine katkıda bulunan güçler 
haline gelmeleri nedeniyle muhalifleri ve önde gelenleri sert bir biçimde eleştirmek 
gerekmektedir. Bu güçler siyaseti anlamamakta, narsisizmle şişinip durmaktadırlar. 
Çıkarları için son derece aç olup, birçoğu pazarlığa açıktır. İşte bu durum masaya ciddi 
biçimde yatırılmalıdır. Fakat şu an itibariyle, özellikle ve özellikle Suriye’nin işgal 
altındaki bir devlet haline geldiğini söylememiz kaçınılmazdır. Bu gerçek her tarafa 
duyurulmalı, mesele sonuçlarına bakılmaksızın uluslararası platformlara taşınmalıdır. 
Savaş suçlularının yargılanması istenmelidir. Birleşmiş Milletler’de Suriye’nin işgal 
altındaki bir ülke haline geldiği, artık bağımsız bir ülke olmadığı anlatılmalıdır. Daha 
da önemlisi sahada bu meseleye hak ettiği ehemmiyeti verecek uygulamalar yapıl-
malıdır. İşgale direnmek ise yapılacak en temel şeylerden birisidir. Rusya’nın askeri 
varlığına darbe vurulmalı, işlediği suçların misli olacak şekilde karşılık verilmelidir.
Devrimler ezilir ancak ölmez. Suriye devrimi yeniden doğacaktır, bunda şüphe yok. 
Aynı şekilde fırtınalı ve doğum sancıları çeken Arap ülkelerindeki devrimler de 
yeniden doğacaktır.

Selame Keyle

Devrimin Ezilişine Dair

Filistinli Araştırmacı-Yazarكاتب وباحث فلسطيني
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تنجــز روســيا مهامهــا الــي حّددهتــا لنفســها يف ســورية بســرعة أكــر يف اآلونــة األخــرة، اســتغرقت 
الفرتة بن معركي اســرتجاع حلب واســرتجاع الغوطة مخســة عشــر شــهراً بن ديســمر/ كانون األول 
2016 ومــارس/ آذار 2018، ُعقــدت خالهلــا لقــاءات دوليــة يف جنيــف وأســتانة وسوتشــي، 
ولقــاءان بــن الرئيســن، الروســي فالدميــر بوتــن واألمركــي دوانلــد ترامــب، ولقــاءات قمــة بــن تركيــا 
وإيــران وروســيا.. ولكــن، بعــد معركــة الغوطــة، تســارعت األمــور، وانطلــق جيــش النظــام مــن ختــوم 
الغوطــة إىل ريــف محــص والقلمــون، مث رّكــز ضرابتــه علــى اجلنــوب، وبعــد مناوشــاٍت دبلوماســية 
وعســكرية، أصبحــت ســيطرة النظــام شــبه كاملــة علــى اجلنــوب، مبــا فيهــا حــدوده مــع األردن واجلــوالن 
احملتــل، ولكــن قبــل أن تكتمــل عــودة النظــام إىل درعــا والقنيطــرة، قفــز إىل الســطح اتفــاق متجــّدد، هــو 
خــروج ســكان قريــي الفوعــة وكفــراي يف مقابــل صفقــة مت تنفيذهــا علــى وجــه الســرعة، فخــرج خــالل 
يــوم أكثــر مــن مثانيــة آالف شــخص مــن القريتــن إىل حلــب، وأصبحــت كامــل إدلــب هدفــاً متاحــاً 

ال ختشــى براميــل النظــام املتســاقطة عليهــا أن تصيــب أحــد املوالــن. 
إدلــب، وهــي الرقعــة األخــرة الباقيــة حتــت ســيطرة املعارضــة املســلحة، يوحــي اتفــاق خــروج ســكاهنا 
الشــيعة، أبهنــا اهلــدف التــايل، خصوصــاً وقــد تعهــد بشــار األســد، يف مقابــالت تلفزيونيــة قبــل فــرتة، 
أبنــه ينــوي اســرتجاع كل ســورية، وتبــدو معاركــه انجحــة بدعــم فعــال مــن الطــران الروســي، ومشــاركة 
أكثــر فعاليــة مــن مليشــيا إيــران املوجــودة بكثافــة علــى األرض، لكــن إدلــب تبــدو منطقــة خاصــة ال 
ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى البقيــة، فهــي كانــت الوجهــة الوحيــدة لــكل مــن رفــض مصاحلــة النظــام، 
وأصــّر علــى معارضتــه، فــرتك منطقتــه قســراً وتوجــه إىل إدلــب، وأوضــاع إدلــب الداخليــة شــبه هادئــة، 
فللمنطقــة حــدود واســعة مــع تركيــا، تتضمــن عــدة معابــر مفتوحــة معظــم الوقــت، ولديهــا حــدود مــع 
منطقــة الوجــود الرتكــي احملــاذي لبلــدة )جندريــس( ومناطــق جنــوب عفريــن، تشــكل هــذه الوضعيــة 
اجلغرافيــة عمقــاً مفيــداً، يســتطيع َمــْن يف هــذه املنطقــة اســتغالله عســكرايً مبــا مينــع ســقوط إدلــب 

بشــكل ســريع. 
ال يتعلــق األمــر بوضعيــة عســكرية أو جغرافيــة يف املقــام األول، فاألمــر مرهــوٌن بتوافقــات إقليميــة 
املناطــق،  النظــام إىل حلــب والغوطــة واجلنــوب وبقيــة  الســبب األول يف دخــول  حامســة، كانــت 
وعلــى الرغــم مــن التقــارب الروســي األمركــي الــذي حصــل بعــد لقــاء الرئيســن، بوتــن وترامــب، يف 
هلســنكي، هنــاك عوامــل قويــة أخــرى يف املنطقــة، ال ميلــك الرئيســان حياهلــا شــيئاً، وال يبــدو أن هنــاك 
اتفاقــاً قــد حصــل بشــأن مناطــق إدلــب، أو أنــه موجــود ومل ينضــج بعــد، خصوصــاً وأن هــذه املنطقــة 
تســتوعب أكثــر مــن مليــوين نســمة، معظمهــم مــن املدنيــن، وقــد حيوهلــم هجــوم عســكري مــن النظــام 
يف حلظــة واحــدة إىل الجئــن، نظــراً إىل مــا حيملــه النظــام وجيشــه مــن حقــد وكراهيــة للمنطقــة، وقــد 
كانــت تركيــا، منــذ بدايــة احلــرب الســورية، تســعى إىل إقامــة منطقــة عازلــة حلمايــة املدنيــن، وفشــلت 
عــدة حمــاوالت يف جملــس األمــن إلقامتهــا، اليــوم أصبحــت هــذه املنطقــة واقعــاً يف مثلــث جرابلــس 
إعــزاز عفريــن الــذي تســيطر عليــه تركيــا وفصائــل ســورية مواليــة هلــا، ابإلضافــة إىل مناطــق إدلــب 

املتامخــة. 
ميكــن أن تنتظــر هــذه املنطقــة مرحلــة التســوية الشــاملة، وهــي مرحلــٌة ال تبــدو قريبــة، علــى الرغــم مــن 
احنســار عــدد الالعبــن علــى الســاحة الســورية، واقتصارهــم علــى روســيا وإيــران وتركيــا وأمــركا مــع 
وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة، ورمبــا علينــا انتظــار القمــة املقبلــة بــن الرؤســاء الثالثــة، أردوغــان 
وبوتــن وحســن روحــاين، ملعرفــة اخلطــوة التاليــة، وحــى ذلــك الوقــت، ســيحاول النظــام تعزيــز مواقعــه 
يف املناطــق اجلديــدة الــي دخلهــا، وقــد جيــد الــروس واإليرانيــون وقتــاً كافيــاً إلظهــار تعــارض مصاحلهــم 
يف ســورية، وهــذا التعــارض هــو نقطــة الصــراع التاليــة، علــى الرغــم مــن أن كل البــوادر احلاليــة تشــر 
إىل هــدوء، لكنــه ابلطبــع هــدوء مصنــوع، قــد ينفجــر يف أي حلظــة، أو قــد يتحلــل ابلتدريــج وصــواًل 

إىل نقطــة مواجهــة حقيقيــة.
 ------
العريب اجلديد

سورية.. المعركة التالية

فاطمة ياسين

Türkçe ي و
عرب

 Rusya, Suriye’de kendisine belirlemiş olduğu hedeflerini son dönemde daha 
da hızlı bir şekilde yerine getirmektedir. Halep’i ve Guta’yı geri almaya 
yönelik yapılan harekat Aralık 2016 ile Mart 2018 arasındaki on beş aylık 
dönemde devam etmiş, bu esnada Cenevre, Astana ve Soçi’de uluslararası 
görüşmeler tertiplenmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika 
Devlet Başkanı Donald Trump arasında iki görüşme, Türkiye, İran ve Rusya 
arasında ise birçok zirve gerçekleştirilmiştir… Fakat Guta harekatının ardın-
dan işler hız kazanmış, rejim ordusu Guta’dan Humus kırsalı ve Kalamın’a 
uzanmış, oradan da güneye saldırmaya başlamıştır. Yapılan diplomatik ve 
askeri saldırıların ardından ise rejim, Ürdün ve işgal altındaki Golan sınırı da 
dahil olmak üzere güneye neredeyse tamamen egemen hale gelmiştir. Ancak 
rejimin Dera’ya ve Kuneytra’ya dönüşü tamamlanmadan önce, yeni bir ittifak 
gün yüzüne çıkmıştır. Buna göre hızlı bir biçimde uygulanan anlaşma uyarın-
ca Fev’a ve Keferya köylerinden sekiz binden fazla kişi bir gün içerisinde 
Halep’e gitmiştir. Böylece İdlib, rejimin yandaşlarına isabet etmesinden kork-
madan varil bombalarıyla vurabileceği açık bir hedef haline gelmiştir.
Silahlı muhalefetin elinde kalan son toprak parçası İdlib’deki Şiilerin şehird-
en çıkması, kentin gelecek savaşın hedefi olacağı izlenimini vermektedir. 
Nitekim Beşşar Esed bir süre önce vermiş olduğu röportajlarda Suriye’nin 
tamamını geri almayı planladığını söylemiştir. Harekatları ise Rus uçaklarının 
etkin desteği ve İran’ın sahada yoğun bir biçimde bulunan milislerinin daha 
da etkin katılımıyla başarıya ulaşmışa benzemektedir. Fakat İdlib, başka böl-
gelere uygulanan kuralların tatbik edilmediği bir alan görünümündedir. İdlib, 
rejime teslim olmayı reddeden, muhalif olmaya devam eden ve zorla yerin-
den edilen herkesin yagane durağıdır. İdlib’in içerisindeki durum da sakin bir 
görünüm arz etmemektedir. Zira bölgenin Türkiye’yle geniş bir sınırı bulun-
makta ve sınır boyunca çok sayıda genellikle açık bulunan geçiş kapısı yer 
almaktadır. Aynı şekilde Türkiye’nin bağımsız bir şekilde varlık gösterdiği 
Cenderis’le, yine Afrin’in güneyiyle sınırı bulunmaktadır. Bu coğrafi konum 
ise şehir açısından fayda sağlamakta, bölgede bulunanların askeri olarak bu 
durumdan yararlanmasına ve dolayısıyla İdlib’in hızlı bir şekilde kaybedilme-
sinin engellenmesine olanak sağlamaktadır.
Mesele birincil planda askeri veya coğrafi konumla ilgili değildir; mesele 
belirleyici bölgesel uzlaşılarla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Rejimin – Putin ve 
Trump’ın Helsinki’de bir araya gelmesinin ardından Rusya ve Amerika arasın-
da meydana gelen yakınlaşmaya rağmen – Halep, Guta, güney ve geri kalan 
bölgelere girmesinin birincil sebebi de bu uzlaşılardır. Bölgede söz konusu 
iki devlet başkanının karşısında herhangi bir şey yapamayacağı başka güçlü 
unsurlar söz konusudur. İdlib konusunda ise ortada ya herhangi bir anlaşma 
bulunmamaktadır ya da var olan anlaşmalar henüz olgunluğa erişmemiştir. 
Bölgede çoğu sivil bir milyondan fazla kişi yaşamakta olup, rejimin ask-
eri saldırısı bu kişileri bir anda mülteci konumuna getirebilir. Zira rejim bu 
bölgeye yönelik büyük bir nefret ve öfke duymaktadır. Türkiye ise Suriye 
savaşının başlangıcından bu yana sivilleri korumak için güvenli bir bölge 
oluşturmaya çalışmış olup, BM Güvenlik Konseyi’nde bu hususta yaptığı 
birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bugün bu bölge Cerablus, Azez 
ve Türkiye ile Türkiye’ye bağlı grupların kontrolünde olan Afrin’den, yine 
İdlib’e bağlı komşu bölgelerden oluşan üçgen ile bir gerçekliğe dönüşmüştür. 
Bölgenin kapsamlı bir çözümü beklemesi mümkün olmakla beraber, Suri-
ye’deki aktörlerin sayısı azalmış ve yalnızca Rusya, İran, Türkiye, Amerika 
ve YPG’den ibaret hale gelmiş olsa da, böylesi bir çözüm yakın görünmeme-
ktedir. Belki de bir sonraki adımı öğrenmek için Erdoğan, Putin ve Hasan Ru-
hani arasında gerçekleşecek üçlü zirveyi beklememiz gerekecektir. Bu vakit 
gelene kadar rejim ise, girmiş olduğu yeni bölgelerdeki mevzilerini kuvvetle-
ndirmeye çalışacaktır. Aynı şekilde Ruslar ve İranlılar da Suriye üzerindeki 
çıkar çatışmalarını sergileyecek vakit bulabilir. Mevcut tüm göstergeler süku-
netli bir döneme işaret etse de bu çatışma, bir sonraki anlaşmazlığın odak 
noktası olacaktır. Fakat elbette bu sükunet yapmacık bir sükunet olup, her 
an patlamaya hazırdır. Kim bilir belki de aşamalı olarak çözülecek ve yerini 
gerçek anlamda bir mücadeleye bırakacaktır.
el-Arabi el-Cedid

Fatma Yasin

Suriye: Gelecek Savaş

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Yazarكاتبة سورية مقيمة في تركيا
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ــعب يف  ــى الش ــاب ع ــذ انق ــن تنفي ــايب ع ــن اإلره ــح اهلل گول ــم فت ــارص تنظي ــورع عن مل يت
ــات  ــه بالدباب ــعب وبرملان ــوا دار الش ــد هامج ــاء. لق ــد بالدم ــوا البل ــوز 2016. فأغرق 15 مت
والرامجــات. غــر أن الشــعب قــد أحبــط تلــك اهلجمــة. وبفضــل شــجاعة الشــعب وفراســته 
ــوز أدراج  ــي الـــ15 مت ــود انقابي ــت جه ــان، ذهب ــب أردوغ ــب طي ــة لرج ــادة احلكيم والقي

ــاح. الري
لقــد ســالت دمــاء كثــرة، كــا مل تســل يف أي انقــاب مــن قبــل. وقــدم هــذا الشــعب 250 
شــهيدًا يف تلــك الليلــة. وأصيــب فيهــا اآلالف. وقــد مــر عامــان كامــان عــى تلــك املحاولة 
االنقابيــة الغــادرة. ثــم عشــنا عامــن مليئــن املصاعــب والكفــاح الشــديد. وقــد جتاوزنــا 

كل تلــك الصعوبــات بــروح 15 متــوز.
لقد أطلقنا عى معركتنا اسم معركة إحياء روح 15 متوز.

ــة  ــق حماول ــن طري ــن ع ــك العام ــال ذين ــم خ ــق مطامعه ــل يف حتقي ــدوا األم ــن فق إن الذي
انقــاب 15 متــوز الفاشــلة، قــد عمــدوا هــذه املــرة إىل ترسيــع عجلــة النشــاطات اإلرهابيــة.

ونصبــوا الفخــاخ االقتصاديــة. وحاولــوا تنفيــذ عمليــات وخمططــات سياســية. كــا حاولــوا 
هتييــج النــاس يف الشــوارع. تعالــوا اآلن وانظــروا إىل الشــعب كيــف تذكــر أنــه هــو الفاعــل 

مــرة أخــرى بعدمــا أحبــط تلــك اهلجمــة الكــرى يف 15 متــوز.
نعــم لقــد تذكــر الشــعب ذلــك. واكتشــف مخرتــه األصيلــة. فوضــع يــده عــى احلــدث يف 
تلــك الليلــة. ومل نــزل الشــعب ليلتهــا ليحبــط حماولــة انقابيــة فقــط، بــل إنــه تأكــد حينهــا 

أنــه قــادر عــى محايــة مســتقبله. لقــد تأكــد مــن ذلــك وأكــد ذلــك للعــام أمجــع.
وهلــذا الســبب فــإن بــؤر الــر التــي مل تنجــح يف 15 متــوز، قــد فشــلت كذلــك يف الوصــول 

إىل النتائــج التــي رجتهــا مــن خياناهتــا التاليــة.
وبالعكــس فقــد حققــت تركيــا مكتســبات مهمــة جــدًا خــال هذيــن العامــن. وإن مصــدر 
ــك  ــل تل ــي متث ــان الت ــادة أردوغ ــة، وقي ــي القوي ــعب الرتك ــو إرادة الش ــبات ه ــك املكتس تل

ــد. ــة مــن جدي اإلرادة الشــعبية. وبــروح 15 متــوز طالــب الشــعب بإعــادة هيكلــة الدول
وقــد نجــح الشــعب يف إعــادة اهليكلــة مــن أجلــه هــو ومــن أجــل خدمــات أفضــل وكــي 
ــت  ــي اندس ــذرة الت ــارص الق ــن العن ــا م ــر، ولتطهره ــات الع ــة ملتطلب ــتجيب الدول تس
بداخــل مؤسســاهتا منــذ ســنوات. وبذلــك حتولــت اجلمهوريــة الرتكيــة إىل دولــة أكثــر قــوة 

ــه. ممــا كانــت علي
لقــد تــم قبــل كل يشء حــل أزمــة نظــام احلكومــة الــذي تســبب يف اضطرابــات كبــرة للبلــد 
طيلــة ســنوات، كــا تــم تفكيــك آليــات الوصايــة، وســد قنــوات التدخــل األجنبــي. وقــد 
ــتمرت  ــي اس ــة الت ــك املرحل ــرتكًا يف تل ــعورًا مش ــي ش ــد األمن ــن التهدي ــة م ــت الدول جعل
عامــن. وأصبحــت التهديــدات األمنيــة التــي تشــر إليهــا الســلطات املدنيــة املنتخبــة هــي 
ــم قطــع  ــدات. ويف هــذا اإلطــار ت ــه العســكريون مــن هتدي ــا يشــر إلي األســاس، وليــس م
شــوط مهــم عــى مســتوى حماســبة التنظيــات اإلرهابيــة. وقــد تســببت اســرتاتيجيا جتفيــف 
ــن  ــم گول ــتاين وتنظي ــال الكردس ــزب الع ــا ح ــة تكبده ــائر فادح ــاب يف خس ــع اإلره مناب
ــا  ــل أيديولوجي ــاك. ب ــر هن ــف األم ــة. ومل يتوق ــعبي الثوري ــر الش ــة التحري ــش وجبه وداع
التغريــب قــد فقــدت يف 15 متــوز 2016 ســلطتها، بعــد أن حتولت يف القــرن الـ19 إىل ســلطة 
أعــى مــن السياســة. وبعبــارة أخــرى فقــد ُأغلــق قــوس التغريــب. وكســبت العاقــات مــع 
الغــرب بعــدًا جديــدًا. وبــدالً عــن النزعــة التغريبيــة، تــم التوجــه إىل مفهــوم إقامــة عاقــة 

عقانيــة مــع الغــرب قائمــة عــى أســاس املصلحــة.
ويتســاءل البعــض ملــاذا حــدث ذلــك؟ يف ذلــك اليــوم يف 15 متــوز 2016 كان الشــعب واثقــًا 

مــن أن القــوى اخلارجيــة هــي التــي دفعــت بتنظيــم گولــن اإلرهــايب إىل املقدمــة.
ولذلــك فــإن الشــعب ســمى مــا شــهدناه حينهــا اســم حماولــة احتــال، أكثــر منهــا حماولــة 
ــارة »إن  ــاة CNN فيــا بثتــه يف ليلــة 15 متــوز عب انقابيــة. وليــس مــن الصدفــة أن تقــول قن
ــة«. وكذلــك فــإن  ــوا االنقــاب مــن أجــل احلفــاظ عــى الديمقراطي االنقابيــن قــد حاول
ــع  ــوارًا م ــرت ح ــة ن ــة االنقابي ــل املحاول ــن فش ــت م ــد أن تيقن ــان بع ــة الغاردي صحيف
ــاح 16 متــوز بثــت رســالة مفادهــا أن »مــا حــدث ليلتهــا كان جمــرد  ــن يف صب ــح اهلل گول فت

ــة«. مرسحي
ــوز، كان  ــلت يف 15 مت ــي فش ــة الت ــة االنقابي ــورة املحاول ــة بص ــال املغلف ــة االحت إن حماول
اهلــدف األول منهــا التعامــل مــع تركيــا مــن دون أردوغــان. وإن تركيــا بــا أردوغــان هــي 
ــداف  ــك أي أه ــي ال متل ــا الت ــي تركي ــد، وه ــن جدي ــا م ــم فيه ــم التحك ــي يمكنه ــا الت تركي

ــوادر ذلــك خــال هذيــن العامــن. ــا ب ــا املقســمة، وقــد رأين ــا، وهــي تركي علي
وقــد شــهد املــرسح الســيايس الرتكــي رصاعــًا بــن الذيــن يمثلــون روح 15 متــوز، والذيــن 
يســعون إىل تلويــث روح 15 متــوز. ولــن تنتهــي تلــك املعركــة أبــدًا. ولكــن نحمــد هلل عــى 
أن املنتــر يف تلــك املعركــة هــو الشــعب. وبعبــارة أخــرى فــروح 15 متــوز هــي املنتــرة.

الفائز هو روح 15 تموز

15 Temmuz 2016’ta Fetullahçı Terör Örgütü mensupları millete darbe 
yapmaya kalktı. Ülkeyi kana buladı.
Tanklarla, toplarla bu milletin evine, meclisine saldırdı.
Millet bu saldırıyı püskürttü. R. Tayyip Erdoğan’ın liderliği, milletin cesareti 
ve ferasetisayesinde 15 Temmuz darbe girişimi boşa çıkarıldı.
Çok kan aktı. Daha önce hiçbir darbede akmadığı kadar. Bu millet o 
gece 250 şehit verdi. Binlerce insan gazi oldu. Bu hain darbe girişiminin 
üzerinden tam iki yıl geçti. Zorluklarla, çetin mücadelelerle dolu bir iki yıl 
yaşadık. Her bir zorluğu 15 Temmuz ruhuyla aştık.
Mücadelemizin adını 15 Temmuz ruhunu yaşatma mücadelesi koyduk.
Bu iki yılda 15 Temmuz darbe girişimiyle umduğunu bulamayanlar bu 
kez terör faaliyetlerine hız verdiler. Ekonomik tuzaklar kurdular.Siyasi 
mühendisliklere, ameliyatlara giriştiler. Sokakları hareketlendirmeye 
çalıştılar. Gel gör ki bir kere bu millet 15 Temmuz’da o büyük badireyi 
atlattıktan sonra özne olduğunu hatırladı.
Evet, hatırladı. Mayasını keşfetti. Millet o gece olaya el koydu. Millet o gece 
sokaklara çıkarak sadece bir darbe girişimini püskürtmedi, aynı zamanda 
geleceğine sahip çıkabileceğinide gördü. Hem gördü, hem gösterdi.
İşte bundan sebep şer odakları nasıl 15 Temmuz’da başaramadılarsa, 
ondan sonraki hain girişimlerinden de istedikleri sonucu elde edemediler.
Aksine bu iki yılda Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımların 
kaynağında Türk milletinin güçlü iradesi ve bu iradeyi temsil eden başkan 
Erdoğan’ın liderliği var. Millet,15 Temmuz ruhuyla devletin yeniden 
yapılanmasını talep etti.
Hem kendisine daha iyi hizmet edebilmesi için, hem içinde bulunduğumuz 
çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, hem de yıllardır içine sızan kirli 
yapılardan arınabilmesi için... Yeniden yapılanma başarıldı ve Türkiye 
Cumhuriyeti devleti çok daha güçlü bir devlet oldu.
Her şeyden önce ülkenin yıllardır muzdarip olduğu hükümet sistemi krizi 
çözüldü.
Vesayet mekanizmaları dağıtıldı, dış müdahale kanalları kapatıldı. Devlet, 
bu iki yıllık sürede güvenlik tehdit algısını ortaklaştırdı.Askerlerin değil, 
seçilmiş sivil otoritenin işaret ettiği güvenlik tehditleri esas alındı. Bu 
çerçevede terör örgütleriyle hesaplaşma noktasında önemli mesafeler 
alındı. Terörü kaynağında kurutma stratejisi hem PKK’ya, hem FETÖ’ye, 
hem DEAŞ’a, hem DHKP-C’ye ağır kayıplar verdirdi. Dahası da oldu. 15 
Temmuz 2016’da 19’uncu yüzyıldan bu yana siyaset üstü bir hal alan 
Batıcılaşma ideolojisi egemenliğini yitirdi. Bir başka deyişle Batıcılaşma 
parantezi kapandı. Batı ile ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Batıcılığın yerini, 
Batı ile rasyonel ve çıkar temelli ilişki yürütme anlayışı aldı.
Neden mi böyle oldu? O gün, 15 Temmuz 2016’da millet FETÖ’yü dış 
güçlerin sahaya sürdüğüne emindi.
O yüzden yaşadığı şeyin adını darbe girişiminden çok işgal girişimi koydu. 
CNN 15 Temmuz gecesi boşuna mı “darbeciler demokrasiyi muhafaza 
etmek için darbe girişiminde bulundu” diye yayın yaptı. Yine Guardian 
darbenin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra boşuna mı hemen 16 
Temmuz sabahı Fetullah Gülen’le röportaj yapıp, “bu bir tiyatro”dur mesajı 
verdi.
15 Temmuz darbe görünümlü işgal girişiminin hedefi öncelikle Erdoğansız 
bir Türkiye yaratmaktı.
Erdoğansız bir Türkiye yeniden hükmedilebilir bir Türkiye demekti! 
Erdoğansız bir Türkiye, iddiasız bir Türkiye demekti!
Erdoğansız bir Türkiye, bölünmüş bir Türkiye demekti!
Bu iki yıllık süreçte şunu gördük.
Türkiye siyaset sahnesi 15 Temmuz ruhunu temsil edenlerle, 15 Temmuz 
ruhunu kirletmek isteyenler arasında bir mücadeleye tanıklık etti. Emin 
olun bu mücadele bitmeyecek. Ancak mücadelenin kazananı çok şükür ki 
millet. Bir başka deyişle kazanan 15 Temmuz ruhu!

Kazanan 15 Temmuz ruhudur

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Fahrettin ALTUNفخر الدين آلطون
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ــعب  ــا الش ــي خاضه ــة الت ــة العظيم ــة للملحم ــرى الثاني ــام الذك ــذه األي ــي ه ــن نحي نح
ــوز. ــي يف 15 مت الرتك

ــس  ــكلها رئي ــي ش ــة الت ــال احلكوم ــدء أع ــع ب ــة م ــرى املبارك ــذه الذك ــت ه ــد توافق وق
ــد. ــم اجلدي ــام احلك ــب نظ ــان حس ــب أردوغ ــب طي ــة رج اجلمهوري

ــة جديــدة، بعــد أداء صــاة  وباجتاعهــم األول يف الرملــان، انطلــق الــوزراء أمــس يف بداي
اجلمعــة بمســجد حجــي بــرام بالعاصمــة أنقــرة.

فالتوقيــت والرمــوز يشــران إىل حلــم »بنــاء تركيــا العظمــى« عــن طريــق النظــام الرئــايس 
الــذي بــدأ مــع أردوغــان: إذ أن األمــر تزامــن مــع ذكــرى حــرب التحريــر الرتكيــة وســاعة 
صــاة اجلمعــة واالجتــاع يف مبنــى الرملــان الــذي قصفــه االنقابيون.والنقطــة املشــرتكة 

بــن كل تلــك العنــارص هــي »اإلرادة الشــعبية« والقيــم »املقدســة« لــدى الشــعب...
هــا هــو أردوغــان ينــوي إدارة »التحــول التارخيــي« هلــذا البلــد باالســتناد إىل تلــك القيــم: 
»فالرملــان األول يف تركيــا قــد تعــرض للقصــف، كــا نــال الرملــان احلــايل رشف التعــرض 
للقصــف. كــا أن املجمــع الرئــايس الــذي يعتــر مركــز نظــام احلكــم اجلديــد قــد تعــرض 
ــي ال  ــد وك ــذا البل ــت األذان يف ه ــي ال يصم ــا ك ــل معركتن ــن نواص ــا نح ــف... وه للقص
ــنرتقي  ــا. وس ــر أرواحن ــى األم ــا وإن اقت ــك جهودن ــل ذل ــن أج ــن م ــم، باذل ــزل العل ن
برتكيــا إىل مســتوى أعــى مــن مســتوى احلضــارات املعــارصة. وســنعمل دون توقــف حتــى 

نبنــي تركيــا املنشــودة التــي نســتطيع أن ننظــر مــن خاهلــا إىل املســتقبل بثقــة وأمــان«.
***

ــة يف  ــة خاص ــف مكان ــرض للقص ــوم التع ــان األول ومفه ــر والرمل ــرب التحري ــل ح وحتت
عــامل القيــم التــي يتبناهــا أردوغــان ذو اجلــذور اإلســامية املحافظــة. فمفهــوم الغــزو هــو 
العنــر الرابــط بــن الدولــة العثانيــة واجلمهوريــة الرتكيــة رغــم كل املــؤرشات األخــرى 

التــي تــدل عــى االنقطــاع بــن الدولتــن.
ــل ذلــك الرمــز  ــد فــوق الرمــوز الســابقة، ويتمث ومتكــن أردوغــان مــن وضــع رمــز جدي
يف جهــود ســتة عــر عامــًا بذهلــا حــزب العدالــة والتنميــة مــن أجــل تغيــر تركيــا. ليــس 
مــن الغريــب أن تنطلــق محلــة »البنــاء واإلحيــاء« اآلن بنفــس الرسعــة التــي تــم هبــا املــرور 
إىل نظــام احلكــم اجلديــد، وذلــك يذّكرنــا بعهــد إنشــاء اجلمهوريــة الرتكيــة. لكــن ُتضــاف 
إىل تلــك معركــة أردوغــان السياســية هــذه املــرة روُح 15 متــوز التــي تعتــر قيمــة مضافــة 

يســتقى منهــا قــوة جديــدة نابعــة مــن الدعــم الشــعبي.
ومــا هــي تلــك الــروح؟ إهنــا اإلرادة الشــعبية التــي تتصــدى للهجــات التــي تشــنها قــوى 
داخليــة وخارجيــة. فقــد صــان الشــعب ومســتقبله ووطنــه والديمقراطيــة وعلويــة العمــل 
الســيايس والسياســين الذيــن انتخبهــم. إهنــا شــجاعة أولئــك الذيــن قالــوا »لقــد فرطنــا يف 
عدنــان مندريــس ولــن نفــرط يف أردوغــان«. وبأرواحهــم ضحــى أولئــك األبطــال الذيــن 

ال يريــدون هلــذا البلــد أن يتحــول إىل ســوريا جديــدة.
إنــه اســم تلــك امللحمــة التــي مل يســمح فيهــا مواطنــون مــن كافــة أطيــاف الشــعب لتنظيــم 
گولــن اإلرهــايب بتنفيــذ االنقــاب. وعندمــا يؤكــد أردوغــان أن قضيتــه ومعركتــه وغضبــه 

هــي »قضيــة الشــعب ومعركتــه وغضبــه« فإنــه يشــر إىل تلــك الــروح.
ــال  ــه احل ــا كان علي ــعبية ك ــوق اإلرادة الش ــوة ف ــأي ق ــرتف ب ــا ال نع ــول »إنن ــا يق وعندم
قبــل عــام 1998« فإنــه حيتكــم إىل تلــك املشــاعر املقدســة. إنــه يريــد بنــاء تركيــا اجلديــدة 

ــوز. ــتناد إىل روح 15 مت باالس
***

إن تلــك التوليفــة التــي مجــع فيهــا أردوغــان بــن عــام 1920 وعــام 2016 تعتــر يف نفــس 
الوقــت رشحــًا لـ«املوقــف املحــي والوطنــي«. وهــو يكشــف مــن خاهلا عــن األجــواء التي 

تغــذي تركيــا اجلديــدة بـ«اهلويــة والقيــم والنظــرة إىل العامل«.
ــذور وإىل  ــودة إىل اجل ــد بالع ــة التجدي ــن عملي ــوز تضم ــإن روح 15 مت ــكل ف ــذا الش وهب
مرحلــة التأســيس. وتصبــح تلــك الــروح هــي العنــر »املؤســس« حلملــة عامــة وشــاملة.

إن روح 15 متــوز هــي مصــدر الطاقــة واألمــل يف بلوغنــا مســتقبًا أكثــر رفاهيــة وحريــة، 
كــي نخــرج مــن القاقــل التــي شــهدناها خــال الســنوات اخلمــس األخــرة.

ــم  ــن القي ــامل م ــن ع ــدث ع ــي أحت ــل إنن ــرد. ب ــز جم ــن رم ــدث ع ــي ال أحت ــك يف أنن وال ش
واملشــاعر التــي مازلــت حيــة يف ذاكرتنــا، وتتعلــق بشــهدائنا ومصابينــا وذكرياتنــا يف تلــك 

ــة. ــة العصيب الليل
ويف النهايــة مــن الــروري عــدم التخــي عــن »عمليــة التأســيس« التــي حتملهــا روح 15 

متــوز، وذلــك مــن أجــل تركيــا أكثــر قــوة وديمقراطيــة.

الدور التأسيسي لـ15 تموز

Milletimizin şanlı destanı 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünü kutluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sisteme göre kurduğu kabinenin göreve 
başlaması da bu kutlama dönemine denk geldi.
Bakanlar dün, Hacı Bayram’da kılınan cuma namazından sonra 1.
Meclis’teki toplantıyla yeni bir başlangıç yaptı.
Zamanlama ve semboller Erdoğan’ın başkanlık sistemi ile birlikte “Büyük 
Türkiye’yi kurma” hayaline işaret ediyor: Kurtuluş Savaşı, cuma saati, Gazi 
Meclis ve 15 Temmuz vurgusu.
Hepsinin ortak noktası “millet iradesi” ve milletin “kutsal” değerleri...
İşte Erdoğan, ülkemizin “tarihi dönüşümünü” bu değerlere dayanarak 
yürütme niyetinde:
“1. Meclis gazi bir meclisti, şu anki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Yeni 
yönetim sistemimizin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazi bir 
mekândır...
Ezanları susturmamak, bayrağı indirmemek için alın terimizle gerektiğinde 
canımızla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye’mizi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkaracağız.
Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar dur 
durak bilmedençalışacağız.”

***
Muhafazakâr-İslami köklerden gelen Erdoğan’ın değer dünyasında Kurtuluş 
Savaşı’nın, 1. Meclis’in ve gazi kavramının hep ayrı bir yeri olageldi.
Aslında gaza kavramı, diğer bütün kopma göstergelerine rağmen, Osmanlı 
devleti ile Cumhuriyet’i birbirine bağlayan bir unsurdu.
Erdoğan, AK Parti’nin on altı yıllık Türkiye’yi dönüştürme çabasını da bu 
semboller üzerine oturttu. Şimdi yeni sisteme geçişin hızıyla Türkiye’yi “inşa 
ve ihya” hamlesinde de Cumhuriyet’in kuruluş dönemine referans vermesi 
hiç ��aşırtıcı olmadı.
Ancak bu defa kendi siyasi mücadelesine milletimizin verdiği desteği 
gösteren bir değerden daha güç alıyor: 15 Temmuz ruhu.
Nedir bu ruh? İç ve dış vesayet odaklarının saldırılarına karşı koyan 
milletimizin iradesidir.
Siyasetin üstünlüğüne, seçtiği siyasetçiye, vatanına, demokrasiye ve 
geleceğine sahip çıkmaktır.
“Menderes’i kaptırdık, Erdoğan’ı vermeyiz” diyenlerin cesaretidir.
Bu ülkenin Suriye gibi olmasını istemeyen kahramanların canlarını feda 
etmesidir.
Toplumun her kesiminden vatanseverlerin FETÖ darbecilerine geçit 
vermediği destanın adıdır.
İşte Erdoğan, davasının, mücadelesinin ve öfkesinin “milletin davası, 
mücadelesi ve öfkesi” olduğunu söylerken de bu ruha işaret ediyor.
“98 yıl önce olduğu gibi milli iradenin üzerinde güç tanımıyoruz” derken 
de bu kutlu hissiyata başvuruyor. Ve 15 Temmuz ruhuna dayanarak yeni 
Türkiye’yi inşa etmek istiyor.

***
Erdoğan’ın 1920 ile 2016’yı bir araya getiren bu sentezi aynı zamanda “yerli-
milli duruşun” tarifi. Yeni Türkiye’nin “kimlik, değer ve dünya görüşünün” 
beslenme havzasını göstermekte.
Böylece 15 Temmuz ruhu köklere, kuruluşa dönerek yenilenmeyi sağlamakta. 
Kapsamlı ve kuşatıcı bir atılım hamlesinin “kurucu” unsuru olmakta.
15 Temmuz ruhu son beş yılda yaşanan türbülanstan çıkışın enerji kaynağı 
olduğu gibi daha müreffeh ve özgür bir geleceğe ulaşmanın da ümidi 
konumunda.
Elbette soyut bir sembolden bahsetmiyorum. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve 
o geceye dair anılarımızın hafızalarımızda taptaze olduğu bir duygu ve değer 
dünyasından söz ediyorum.
Daha demokratik ve daha güçlü Türkiye için 15 Temmuz ruhunun 
“kuruculuğundan” kopmamak elzemdir vesselam.

15 Temmuz’un kurucu rolü
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كان ذلــك بعــد يــوم مــن االنقــالب. كنــت معتصمــاً ليلتهــا مثــل مجيــع املعتصمــن. جلســت علــى الرصيــف يف منطقــة 
قيصقلــي أقــرأ األخبــار. قــرأت قصــة شــاب مــن البحــر األســود يلبــس فانيلــة وقــد ســيطر علــى داببــة ودخــل فيهــا 
وبــدأ يقودهــا. وعندمــا شــاهدت فيديــو صــوره ذلــك الشــاب مــن داخــل الداببــة انتابتــي احلــرة والضحــك. نظــر إيّل 
عــدد مــن املعتصمــن مثلــي واجلالســن علــى األرض جبانــيب. فقلــت هلــم »اي هللا! كيــف ميكــن لشــاب أن يســيطر 
علــى داببــة! حــى وإن ســيطر عليهــا، فكيــف ميكنــه أن يقودهــا! هــذا أمــر ال يصدقــه عقــل! إن هــؤالء جمانــن«. 
فنظــر إيّل رجــل وقــال يل بلهجــة البحــر األســود: »ومــا الغريــب يف األمــر! ميكنــك قيادهتــا إذا تالعبــت قليــاًل ببعــض 

معداهتــا. فهــل ذلــك صعــب«.
إن هــؤالء جمانــن. فقــد ضحــك مــي مجيعهــم. وبقــوا يتنــّدرون بعــدم فهمــي ألمــر بســيط مثــل هــذا. كان بعضهــم قــد 

جــاء مــن آرتويــن واآلخــرون مــن طرابــزون.
إن ذاك الــذي ســيطر علــى الداببــة ودخــل فيهــا وقادهــا مــن هــؤالء »اجملانــن« الذيــن لدينــا. وقــد حتــرران مجيعــاً يف 

ذلــك اليــوم بفضلهــم.
»نتسابق من أجل املوت«

ذهبــت قبــل يومــن إىل جســر الشــهداء ملشــاهدة تظاهــرات ذكــرى 15 متــوز. وأردت أن أحضــر هنــاك مبكــراً 
لالطــالع علــى املــكان جيــداً. وكانــت الشــرطة قــد منعــت الدخــول مبكــراً إىل مــكان التظاهــرة ألســباب أمنيــة. 
وكنــت هنــاك قبــل موعــد التظاهــرة أبربــع ســاعات.ولكن احلشــود قــد اجتمعــت هنــاك مبكــراً. فجلســت معهــم 

أنتظــر.
لقد وجت هناك نفس الوجوه ونفس الناس ونفس اجملموعة ونفس الروح ونفس احلماس.

كانــت مثــة ســيدة يف عقدهــا الســادس أو الســابع تصيــح علــى أحدهــم مــن بعيــد قائلــة: »إذا كان لديــك تقريــر طــيب 
يف اجلنــون فــأان لــدي وتقريــر كذلــك، تعــال وســرتى...«.

سألتها عن أي تقرير تتحدث؟ فقالت:
»لدي احلكة وضيق النفس وهشاشة العظام والكثر الكثر...«.

فسألتها ملاذا أتت إىل هنا؟ فأجابت:
»آه لقد أتيت لنفس األمر الذي أتى إليه الناس هنا. هل تريدين أن أبقى يف البيت«.

وعندما ارتفعت أعداد احملتشدين فتحت األبواب وبدأ الناس يركضون بشكل مفاجئ وأان أصورهم ابلفيديو.
فاقرتب مي أحدهم وقال أمام الكامرا:

»إننا نتسابق من أجل املوت«.
»سنرى أردوغان«

كان بــن احلشــود املئــات مــن النــاس منهــم مــن يركــض بســرعة ويصيــح، ومنهــم مــن يرفــع الشــعارات ويلــوح ابلعلــم، 
ومنهــم مــن يضحــك ويــردد األدعيــة ومنهــم مــن حيمــل طفلــه علــى كتفيــه.

مازالت ثالث ساعات على بدء الرانمج. ولكنهم كانوا يركضون ويصيحون بكل محاس.
فسألت أحدهم من بعيد »ملاذا جتري؟«. فقال يل:

»إننا سنرى طيب«.
إن اآلالف يتــون رجــااًل ونســاًء شــباابً وشــيوخاً وأطفــااًل قبــل أربــع ســاعات مــن أجــل رؤيــة أردوغــان. وكانــوا قــد 
هرعــوا إىل الشــوارع لتبيــة لدعــوة أردوغــان يف ليلــة االنقــالب. وهــم اآلن يركضــون حنــو اجلســر مــن جديــد إحيــاًء 

للذكــرى الثانيــة لتلــك احملاولــة االنقالبيــة الفاشــلة.
وعندمــا ختالطــون هــؤالء تــرون مــرة أخــرى مــدى قــوة ذلــك احلــب الــذي يكنــه الشــعب ألردوغــان ومــدى عمقــه 

يف قلوهبــم.
خاصية مشركة لدى خمتلف شرائح الناس

إن األمر الذي جلب انتباهي أكثر هو أن الناس الذين وصلوا قبل غرهم إىل ذلك اجلســر كانوا مثل الفسيفســاء 
متامــا. مل تنقلهــم إىل هنــاك حافــالت األحــزاب أو البلــدايت. بــل جــاؤوا إىل هنــا مبكــراً أبنفســهم. بعضهــن كــّن 
عــارايت البطــون وبعضهــن حمجبــات، بعضهــم كان يضــع علــى رأســه عمامــة ويلبــس ســراويل فضفاضــة وبعضهــم 

اآلخــر كان يلبــس طقمــا رمسيــاً... إهنــم يلخصــون املشــهد العــام لرتكيــا.
إهنــم أولئــك الذيــن كان منهــم يف تلــك الليلــة مــن أوقــف الداببــة بيديــه مــن أجــل الوطــن، ورمــى احلجــارة يف الســماء 

أمــاًل منــه يف إســقاط طائــرات االنقالبيــن، ومــن لــّوح بســبابته مهــدداً مروحياهتــم.
وإن الســمة املشــرتكة بيننــا هــي أننــا كلنــا فدائيــون. إهنــم »جمانيننــا« وهــم النــاس األكثــر وطنيــة يف هــذا البلــد. إهنــم 

جبــال حيــة جاهــزة للمــوت مــن أجــل الوطــن.

المجانين الذين لدينا

صحفي وكاتب

كمال اوزتورك

Darbeden bir gün sonraydı. Akşam herkes gibi ben de nöbet tutuyordum. Kısıklı’da, 
kaldırımın kenarında oturmuş, haberleri okuyordum.
Haberlerden biri tankı ele geçiren, sonra içine giren ve ardında da sürmeye başlayan 
atletli bir Karadenizlinin hikayesiydi. Tank içinden çekilmiş videosunu izleyip hem 
gülüyor hem şaşırıyordum.
Yanımda benim gibi nöbet tutan ve yerde oturan birkaç kişi bana baktı. Dedim, 
“yahu bir insan nasıl bir tankı ele geçirir, hadi ele geçirdi, nasıl sürer, akıl alacak iş 
değil. ‘Deli’ bunlar.”
Adamlardan biri yüzüme baktı, Karadeniz şivesiyle. “Ne var bunda daa. Boyle iki, 
uç yerini kurcaladun mi sürersin da. Ne zori” dedi.
Bunlar da deliydi. Hep beraber bana güldüler. Bu kadar basit bir şeyi niye an-
lamadığımı anlatıp eğlendiler! Artvin’den, Trabzon’dan gelmişlerdi.
Yani çıplak elle tankları durduran, sonra içine giren, sonra süren bu adamlardı. 
Bizim “delilerimizdi”. O gün onların sayesinde kurtuldu hepimizin canı.
“ÖLMEK İÇİN YAŞIYORUZ”
Önceki gün 15 Temmuz anma törenlerini izlemek için Şehitler Köprüsü’ne gittim. 
Biraz erken gidip, etrafı izlemek istedim. Tören alanına girişi güvenlik nedeniyle 
bir süreliğine kapatmışlardı. Törenin başlamasına 4 saat vardı. Ama kalabalık epey 
birikmişti. Onlarla beraber oturdum.
Yine o adamlar, yine o ekip, yine o insanlar, yine o ruh, yine o heyecan.
65-70 yaşlarında bir teyze. Uzaktaki birine bağırıyor. “Senin deli raporun varsa 
benim de var. Hele gel…”
Teyze ne raporun var? Dedim.
-“Valla Koha var, nefes darlığı var, kemik erimesi var, var oğlu var…”
-Peki niye geldin buraya?
-E, millet niye geldiyse o yüzden geldim. Evde mi oturayım?”
Toplanan kalabalık artınca kapıları açtılar. Millet birden koşmaya başladı.
Ben de videoya çekiyorum.
Birisi yaklaştı ve şöyle dedi ekrana:
“Biz ölmek için yaşıyoruz”…
“TAYYİP’İ GÖRECEĞİZ”
Yüzlerce insan hızla koşarken bağıranlar, slogan atanlar, bayrak sallayanlar, gülen-
ler, dua okuyanlar, çocuğunu boynunda taşıyanlar vardı aralarında.
Programın başlamasına daha 3 saat vardı. Ama koşuyorlardı, heyecanlanıyorlardı, 
bağırıyorlardı.
‘Neden koşuyorsunuz?’ dedim birine uzaktan.
-“Tayyip’i göreceğiz da…” dedi.
Erdoğan’ı görmek için 4 saat önceden gelen çoluk çocuk, yaşlı genç binlerce insan 
vardı. Darbe gecesi de Erdoğan dediği için koşa koşa sokağa çıkmışlardı. Şimdi o 
darbenin 2. yılında, yine koşarak köprüye gidiyorlar.
Erdoğan sevgisinin milletin gönlünde ne kadar derin ve güçlü olduğunu, onların 
arasına karıştığınızda bir kez daha görürsünüz.
HER KESİMDEN İNSANIN ORTAK ÖZELLİĞİ
Dikkatimi en çok çeken şey, o köprü üzerine ilk gelen insanların tam olarak bir 
mozaik olmasıdır.
Bunlar partinin ya da belediyenin araçlarıyla transfer ettiği insanlar değildi. Bunlar 
kendileri erkenden gelmişti. Bir kısmının göbeği açık, bir kısmı kapalı, bir kısmı 
şalvarlı, bir kısmı sarıklı, ceketli…
Tam olarak Türkiye ortalaması yani.
O gece vatan için tankı elleriyle durduran, uçakları düşüreceğim diye taş atan, he-
likoptere parmak sallayan bu insanlardı.
Hepsinin ortak özelliği serdengeçti olmalarıdır. Onlar bizim ‘delilerimiz’. Onlar bu 
ülkenin en sağlam insanları.
Ölmek için yaşayan hazır kıta bunlar.

Kemal ÖZTÜRK

Bizim ‘deliler’
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