
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı tüm saldırı ve oyunlara rağmen güçlü bir şekil-
de büyümeye devam ettiğini söyledi. Türk halkına ellerindeki Türk liralarını yabancı dövizlere çevirmeme ve Türk lirası ile işlem yap-
ma çağrısında bulunan Erdoğan, mevcut dönemde Türk lirası ile işlem yapmanın vatan sevgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن االقتصــاد الرتكــي يســتمر يف نمــوه القــوي، رغــم كافــة األالعيــب واهلجــات التــي يتعــرض هلــا. ودعــا مواطنــي بــاده إىل 
عــدم حتويــل اللــرة املحليــة إىل العمــات األجنبيــة، وحثهــم عــى التعامــل هبــا، مبينــًا أّن التعامــل باللــرة الرتكيــة يف هــذه الفــرتة، يعتــر مظهــرًا مــن مظاهــر حــب الوطــن.

في هذا العدد...

04 إشراقكتاب صحيفة إشراق يطلقون مبادرة: الليرة التركية في مواجهة الدوالر
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06 د. غريب الحسيناألثر االقتصادي لمطار إسطنبول الجديد 

09 علي العائدالليرة والالجئون السوريون في قلب االنتخابات التركية

14 أحمد مظهر سعدوأوضاع الليرة التركية  لن تؤثر في صناديق االنتخابات

16 خالد شبيباالنتخابات التركية.. ميالد مشرق جديد يجب أن نكون فاعلين فيه

أردوغان: االقتصاد التركي يستمر في نموه القوي رغم كافة الهجمات واألالعيب
Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Tüm Saldırı ve Oyunlara Rağmen Güçlü Bir Şekilde Büyümeye Devam Ediyor
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الحرب االقتصادية 
على تركيا

Şu anda tüm dünya Türkiye’ye karşı bir savaş 
yürütmekte ve ekonomi sahasındaki istekler-
ini ve büyük devletler standardına çıkmasını 
sağlayacak kalkınmayı gerçekleştirememesi için 
mücadele vermektedir.
Dünya devletleri bütün imkanları ve kump-
aslarıyla Türkiye’nin 2023’e ulaşmaması ve 
toplumsal, insani ve ekonomik bakımdan güçlü 
ve kararlı bir devlet haline gelmemesi için çalış-
maktadır. Bu nedenle yürüyüşünde aksaklıklarla 
karşılaşması ve yalnızca içişleriyle uğraşması, bu 
sayede de bölgesel ve uluslararası rolünün zayı-
flaması için gayret göstermektedirler. Türkiye’ye 
karşı yürütülen bu savaş, Batılı devletler ve ABD 
tarafından gözetimi yapılan ve desteklenen 15 
Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin bir 
uzantısı mesabesindedir.
Türkiye meşum projeler ve son dönemde açığa 
çıkmaya başlayan ittifaklarla hedef alınmaktadır. 
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu 
Moody’s, Türk ekonomisinin notunu düşürerek 
Türkiye’ye baskı yapmaktadır. Bu ise Türkiye’yi 
ekonomik olarak zayıflatmak ve Türkiye’ye zarar 
vermek için ekonomisini hedef almanın ve si-
yasi rolünü pasifleştirmenin bir yöntemidir. Bu 
gelişmeler Türk lirasının değer kaybetmesine 
katkı sağlamıştır.
Amerika, Türkiye’yi NATO’nun ve kendisinin 
itaati altına almak için yapılan baskıların başını 
çekmektedir. ABD hiçbir şekilde mevcut Tür-
kiye rejimini devirme ve yerine daha uysal bir 
rejim getirme amacından vazgeçmemiştir. Bu 
nedenle siyasi mücadele yöntemi yerine ekono-
mik mücadele yöntemini benimsemiş, böylece 
ekonomik istikrarsızlığa yol açarak Türkiye’nin 
içişlerindeki durumu kötüleştirmeyi hede-
flemiştir.
Amerikan finansal bloğunun ekonomi 
savaşlarında muazzam tecrübe ve kapasiteye 
sahip olduğunu hatırlatmaya lüzum yoktur. 
ABD’nin Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşın 
işaretleri, Türk lirası üzerinde gerçekleştirilen 
spekülasyonlar ve liranın değer kaybetmesi ile 
aleni hale gelmektedir.
Türk yönetiminin erken cumhurbaşkanlığı 
seçimleri yapma arzusunda olduğunu açıkla-
masından bu yana, Türk lirası dolar karşısında 
değer kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Tür-
kiye ekonomisinin gelişmekte olmasına rağmen, 
dolar ve diğer dövizler Türk lirasının yerini alma 
temayülüne girdi. Bu baskıların zirve noktası 
olarak bazı Avrupa devletleri, Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin Türk topluluklara seçim kampa-
nyası yapmasına izin vermedi. Sayın Erdoğan 
ise, lirada yaşanan değişikliklerin Türk ekonomi-
siyle değil, küresel sebeplerle meydana geldiğini 
söyleyerek, seçimleri kazanacağına tam güven 
duyduğunu ve seçimler sonrasında ekonomi 
üzerindeki denetimi arttırmak suretiyle bu krize 
karşı çeşitli tedbirler alacağını dile getirdi.
Suriyeliler olarak bizler, Türk kardeşlerimizin bi-
zim tek ve gerçek dostlarımız olduğunu yeniden 
vurguluyoruz. Buna bağlı olarak, Suriyelilere ve 
Suriye devrimine başka kimsenin yapmadığı 
şekilde yardım eden kardeşlerimizle aramızdaki 
bu özel ilişkiyi muhafaza etmemiz gerekmekte-
dir.
Artık herkes Türkiye’nin kirli projelerle hedef 
alındığını idrak etmektedir. Bizim üzerimize 
düşen ise, Türk kardeşlerimizle aramızdaki ilişki-
yi korumak ve bizim zor zamanımızda yanımızda 
oldukları gibi zor zamanlarında medya ve mali 
kaynaklarımızı Türk lirasına çevirmek suretiyle 
ile onların yanında olmaktır. Türk ve Suriyelile-
rin ortak çabaları neticesinde Türk lirası normal 
haline dönmekte ve tekrar kendisine yöneltilen 
zayıflatma çabalarına karşı koyabilmektedir.
Bizler yakin biçimde biliyoruz ki mazlum ve 
mağdurların yanında duran ve durmaya devam 
edenleri Allahu Teala yüz üstü bırakmayacaktır.

يف خضم احلرب الكونية عى تركيا، وحماربتها كي 
وحتقيق  االقتصادية  تطلعاهتا  حتقيق  من  تتمكن  ال 
النمو الذي ختطط له كي تصبح يف مصاف الدول 

العظمى.
العامل يسعى بكل إمكانياته ومكائده كيا تبلغ تركيا 
اجتاعيًا  ومتاسكة  قوية  دولة  وهي   2023 عام 
وإنسانيًا واقتصاديًا، لذلك يضع اخلطط كي تتعثر 
يف مسرهتا وهتتم بشؤوهنا الداخلية فقط، ويتاشى 
دورها اإلقليمي والعاملي، وجياهر بحربه عى تركيا 
استكاال لتجربة االنقاب العسكري الفاشل   يف 
15 متوز 2016 الذي رعته ودعمته الدول الغربية 

وأمريكا.
وتكتات  مشبوهة  بمشاريع  مستهدفة  تركيا 
تركيا  عى  والضغط  بالظهور،  بدأت  سياسية 
مستمر بكافة األشكال من وكالة )موديز( الدولية 
للتصنيف االقتصادي واالئتاين التي خفضت من 
الرتكي وهذا نوع من الضغوط  تصنيف االقتصاد 
التي تستهدف االقتصاد الرتكي ودور تركيا عمومًا 
اقتصاديًا والنيل منها وهذا ساهم  تركيا  إلضعاف 

بانخفاض اللرة الرتكية مؤخرًا. 
تركيا  إلعادة  االقتصادي،  الضغط  تقود  أمريكا 
مل  وأمريكا  واألمركي،  الناتوي  الطاعة  بيت  إىل 
القائم  الرتكي  النظام  إسقاط  تتخل قط عن هدف 
الغاية  وهلذه  مطواعية،  أكثر  بنظام  واستبداله 
بأسلوب  السياسية  املواجهة  أسلوب  استبدلت 
تقويض  إىل  هتدف  التي  االقتصادية  احلرب 
زعزعة  من  انطاقًا  لرتكيا  الداخلية  األوضاع 

االقتصاد الرتكي. 
األمركية  املالية  الكتلة  بأن  التذكر  إىل  حاجة  وال 
احلروب  يف  غنية  وجتربة  هائلة  قدرات  متتلك 
االقتصادية  احلرب  طائع  بدأت  وقد  االقتصادية 
املضاربة  يف  العلن  إىل  تظهر  تركيا  ضد  األمركية 

عى اللرة الرتكية وختفيض سعرها. 
ومنذ اإلعان عن عزم السلطة الرتكية عى إجراء 
رصف  سعر  انخفض  مبكرة،  رئاسية  انتخابات 
استبدال  الدوالر، ورست موجة من  مقابل  اللرة 
اللرة بالدوالر والعمات الدولية األخرى بالرغم 
هلذه  وتتوجيًا  الرتكي،  االقتصاد  يف  التقدم  من 
العدالة  حزب  أوروبية  دول  عدة  منعت  الضغوط 
أوساط  يف  االنتخابية  بالدعاية  القيام  من  والتنمية 

اجلاليات الرتكية. 
التقلبات يف سعر رصف  إن  السيد أردوغان  وقال 
تعود  بل  تركية،  اقتصادية  أسباب  هلا  ليس  اللرة 
يف  سيفوز  بأنه  ثقته  عن  معلنًا  عاملية،  أسباب  إىل 
هذه االنتخابات وأنه سيشدد الرقابة عى االقتصاد 
ملواجهة  االنتخابات  بعد  خمتلفة  إجراءات  ويتخذ 

أزمة اللرة. 
األتراك  األخوة  أن  التأكيد  نعيد  كسوريني  ونحن 
لذلك  لنا  واحلقيقيني  الوحيدين  األصدقاء  هم 
جيب احلفاظ عى هذه العاقة املتميزة ألن ما قدموه 

للسوريني مل يقدمه أحد هلم ولثورهتم.
بأجندات  مستهدفة  تركيا  أن  يدرك  بات  الكل 
عى  احلفاظ  علينا  جيب  لذلك  قذرة  ومشاريع 
العاقة املتميزة مع أهلنا األتراك، وأن نقف معهم 
يف حمنتهم كا وقفوا معنا إعاميًا وماديًا، من خال 

استبدال مدخراتنا باللرة الرتكية.
ونتيجة لتضافر جهود الرشفاء من أتراك وسوريني 
بدأت اللرة الرتكية تستعيد عافيتها وتقف جمددًا يف 

وجه كل املحاوالت التي هتدف إىل إضعافها.
ونحن عى يقني أن من وقف ويقف مع املظلومني 

واملضطهدين لن خيذله اهلل.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türkiye’ye Karşı Yürütülen 
Ekonomik Savaş

İŞRAK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

رئيس الوزراء التركي يوضح أسباب تراجع قيمة الليرة التركية

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

متحدث الرئاسة التركية: تراجع سعر صرف الليرة التركية مؤقت ومصطنع

Türkiye Başbakanı Türk Lirasının Değer Kaybetme Nedenini Açıkladı

Türkiye: Türkiye Ekonomisi Düşmanlarına Gelişmeye 
Devam Ederek Cevap Veriyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Türk Lirasının Değer 
Kaybetmesi Geçici ve Sunidir

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, yabancı dövizlerin Türk lirası karşısında 
değer kazanmasını geçici ve dönemsel olarak nitelerken, enflasyonla 
mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi. 

Türkiye Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ekonomisinin 2018’in ilk 
çeyreğinde 7,4 oranında büyümesinin, gerek içeride gerekse de dışarıda 
olsun Türkiye ekonomisinin çökmesini isteyenlere bir cevap niteliğinde 
olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan dolarının Türk 
lirası karşısında değer kazanmasının geçici ve suni bir durum olduğunu 
söylerken, Türkiye’deki tüm finans kuruluşlarının bu durum karşısında 
gerekli tedbirleri aldığının altını çizdi.

أّكــد رئيــس الــوزراء الرتكــي بــن عــي يلدريــم، أّن التقلبــات احلاصلــة يف ســعر رصف العمــات األجنبيــة 
د عــى أن رصاعهــم وكفاحهــم ضــد التضخــم ســيتواصان. مقابــل اللــرة الرتكيــة، مؤقتــة ومرحليــة، وشــدًّ

أّكــد املتحــدث باســم احلكومــة الرتكيــة بكــر بــوزداغ، أن نمــو االقتصــاد الرتكــي بنســبة 7.4 باملئــة 
ــار االقتصــاد الرتكــي  ــع األول مــن العــام اجلــاري 2018، يعتــر ردًا عــى الذيــن يريــدون اهني يف الرب

ســواًء يف الداخــل واخلــارج.

قــال املتحــدث باســم الرئاســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن، إّن ارتفــاع قيمــة الــدوالر 
األمريكــي مقابــل اللــرة الرتكيــة، مؤقــت ومصطنــع، وإّن كافــة املؤسســات املعنيــة بعــامل 

ــاع. ــذا االرتف ــّد ه ــة ض ــر الازم ــذت التداب ــاد، اخت ــال يف الب امل
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وزير الخارجية التركي: سنشهد عصر انطالق تركيا عقب االنتخابات المقبلة

ً
وزير الدفاع التركي: أكثر من نصف احتياجاتنا العسكرية نصنعها محليا

بورصة إسطنبول تستهل تعامالت األسبوع على ارتفاع

وزير التجارة التركي: نمو االقتصاد سيصل إلى 7% خالل الربع الثالث

 من منتصف العام الحالي
ً
الحكومة التركية تعد بخفض التضخم اعتبارا

النتائج األولية لفرز أصوات الناخبين األتراك في الخارج تظهر تقدم 
الرئيس أردوغان بنسبة 65 % من إجمالي األصوات

Türkiye Dışişleri Bakanı: Seçimlerden Sonrası Türkiye İçin Yeni Bir Başlangıç Olacaktır

Türkiye Savunma Bakanı: İhtiyaçlarımızın Yarıdan Fazlasını Yerli Olarak Üretiyoruz

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Haftaya Yüksek Başladı

Türkiye Ticaret Bakanı: Ekonomideki Büyüme Üçüncü Çeyrekte %7’ye Ulaşacak

Türkiye 2018’in İkinci Yarısında Enflasyonu Düşürmeye Hazırlanıyor

Yurtdışındaki Türk Seçmenlerin Oylarının İlk Sayımında Cumhur-
başkanı Erdoğan %65 ile Birinci Sırada Yer Aldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 24 Haziran’daki milletvekili ve 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra büyük bir başlangıca tanık olacağını söyledi.

Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Ordusu’nun ekipman, teçhizat 
ve mühimmat ihtiyaçlarının yarısından fazlasını halihazırda Türkiye’de yerli 
imkanlar dahilinde üretildiğini ifade etti.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksi, haftanın ilk gününe %0,05 artış 
yaparak 95.922,27 puanla başladı. Bankacılık sektör endeski de %0,18 oranında 
yükselirken, endüstri endeksi %0,33 arttı.

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye’nin 2018’in üçüncü 
çeyreğindeki büyüme oranının %7’ye ulaşacağını dile getirdi. Tüfenkçi, Türkiye’nin 
2017’deki ekonomi performansının güçlü ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki 
enflasyonun 2018’in ikinci yarısından itibaren hükümetin enflasyonla mücadele 
konusunda verdiği büyük mücadele sonucu düşüşe geçeceğini açıkladı.

Yurtdışındaki Türk vatandaşları erken milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy 
kullandı. 60 ülkedeki 123 seçim merkezinde seçimlere katılanların sayısı 3 milyonu geçti.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو، إن بــاده ستشــهد انطاقــة كبــرة عقــب 
االنتخابــات الرملانيــة والرئاســية املقبلــة يف 24 حزيــران/ يونيــو اجلــاري.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي نــور الديــن جانــكي، إّن أكثــر مــن نصــف احتياجــات اجليــش الرتكــي 
مــن معــدات وتقنيــات وذخائــر، يتــم تصنيعهــا حاليــًا يف تركيــا وبإمكانــات وقــدرات حمليــة.

بــدأ مــؤرش بورصــة إســطنبول تعامــات اليــوم األول مــن األســبوع بارتفــاع بنســبة 0.05 باملئــة، 
ــؤرش  ــة، وم ــبة 0.18 باملئ ــريف بنس ــاع امل ــؤرش القط ــع م ــة. وارتف ــل إىل 95.922.27 نقط ليص

القطــاع الصناعــي بنســبة 0.33 باملئــة.

ــع  ــة خــال الرب ــا ســوف حتقــق نســبة نمــو تصــل إىل 7 يف املئ ــر اجلــارك والتجــارة الرتكــي بولنــت توفنكجــي، إن تركي قــال وزي
الثالــث مــن العــام احلــايل. وشــدد الوزيــر الرتكــي أن األداء االقتصــادي لبــاده خــال العــام 2017 اتســم بالقــوة واالســتقرار.

ــارًا  ــا ســيتقلص اعتب قــال نائــب رئيــس الــوزراء الرتكــي، حممــد شيمشــك، إن التضخــم يف تركي
ــًا بــذل احلكومــة جهــودًا كبــرًة ملكافحــة التضخــم. مــن النصــف الثــاين لعــام 2018، مبين

شارك األتراك املغرتبني يف االنتخابات الرئاسية والرملانية املبكرة خارج تركيا.
وبلغ عدد املشاركني أكثر من 3 مايني ناخب تركي عر 123 مركزًا انتخابيًا يف 60 دولة.

H
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ــد أن  ــكا بع ــا أمري ــط هل ــي ختط ــا الت ــة يف تركي ــدوالر املوقوت ــة ال ــدأت قنبل ب
ــب  ــبب الطل ــا، وبس ــب تركي ــدم وختري ــرى هل ــا األخ ــلت يف حماوالهت فش
الزائــد للــدوالر والــذي حيرضــه املســتثمرون األجانــب ارتفــع ســعر 
ــا، والنــاس يف مواقــع التواصــل االجتاعــي  الــدوالر بشــكل هائــل يف تركي

ــن. ــعل الفت ــا وتش ــرض بعضه حت
ــخ  ــذا الف ــع هب ــه أال يق ــذي احتضن ــه ال ــده ووطن ــب بل ــن حي ــكل م ــوة ل دع
ــم  ــع أمواهل ــل مجي ــون بتحوي ــن يقوم ــوريون الذي ــون الس ــذات املواطن وبال

ــلبي.  ــكل س ــا بش ــى تركي ــر ع ــذا يؤث ــدوالر وه لل
جيــب عــى مجيــع املواطنــني الســوريني أن ينتظــروا 24 حزيــران هبــدوء وأال 

يقومــوا بتحويــل أمواهلــم للــدوالر فيجــب دعــم العملــة الرتكيــة حاليــًا ً.
ــاب 15  ــرب يف انق ــاد الغ ــواب لب ــى اجل ــذي أعط ــي ال ــعب الرتك الش
حزيــران ســيعطيه اآلن أيضــًا يف حــرب االقتصــاد وســيظهر ذلــك يف 
ــعًا  ــى جش ــا وكف ــذي احتضنن ــعب ال ــم الش ــران، فلندع ــات 24 حزي انتخاب

ــدوالر. لل
ــه  ــدوالرات يف بيت ــن ال ــة م ــظ بكمي ــن حيتف ــأن م ــوا ب ــا أفت ــاء يف تركي العل
ــزال  ســيكون آثــم، وجــزء مــن الفتــن واألالعيــب التــي حتصــل دعــوة إلن
الــدوالر وليــس لرفعــه، إذا حصــل يشء يف تركيــا فلــن يبقــى لنــا مــكان آخــر 

ــا الثــاين. ــا األتــراك، ولندعــم بلدن ــا، فلنســاعد أهلن حيتضنن

عّلــق اإلعامــي الســوري الشــهر فيصــل القاســم، عــى اهلجــوم الــدويل الكبــر يف اآلونــة األخرة 
عــى االقتصــاد الرتكــي بالتزامــن مــع اقــرتاب موعــد االنتخابــات الرملانيــة والرئاســية يف تركيا.

ــكل  ــذرة ل ــتعارية ق ــالة اس ــي رس ــاد الرتك ــى االقتص ــوح ع ــر مفض ــن تآم ــدث م ــا حي ــا: م قائ
ــل  ــم انتش ــى حاك ــرون ع ــم، يتآم ــوض بأوطاهن ــون النه ــن حياول ــني الذي ــكام الوطني ــدول واحل ال
ــون  ــًا، وحيتضن ــل اقتصادي ــن األوائ ــدول العرشي ــة ال ــه يف قائم ــف ووضع ــاع التخل ــن ق ــده م بل

ــعوهبم. ــم ورشدوا ش ــروا باده ــن دم ــت الذي الطواغي

ــايل  ــم الع ــر التعلي ــب وزي ــل، ونائ ــوري األص ــات س ــامل رياضي ــورد، ع ــو ال ــال أب ــور مج الدكت
والبحــث العلمــي يف احلكومــة الســورية املؤقتــة، واحلاصــل عــى العديــد مــن الشــهادات العلميــة 
ــه  ــة بمنح ــة الرتكي ــل الرئاس ــن قب ــه م ــم تكريم ــامل، وت ــم دول الع ــن معظ ــم م ــهادات التكري وش

ــا يقــارب 3 ســنوات. ــذ م ــاد من جنســية الب
يقــول:  )كمواطــن وعــامل ســوري- تركــي، فــإين أدعــم ترشــيح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
كونــه الرئيــس الــذي حيمــل هــم أمتنــا ويدافــع عنهــا ويعــر عــن ضمــر كل األحــرار والرشفــاء يف 
هــذا العــامل، واملدافــع عــن القــدس الرشيــف، وعــن مســلمي الروهنغيــا، وعــن شــعبنا الســوري، 

وأرى فيــه القائــد املســلم الــذي ســيعيد لألمــة ألقهــا وتارخيهــا وانتصاراهتــا(.

كتاب صحيفة إشراق يطلقون مبادرة: الليرة التركية في مواجهة الدوالر

لنقف مع الشعب التركي كما وقف معنا ودعمنا

فيصل القاسم:
هذه رسالة التآمر المفضوح على االقتصاد التركي

العالم جمال أبو الورد:
ر عن ضمير ووجدان 

ّ
أدعم ترشح الرئيس أردوغان المعب

األتراك والسوريين

إشراق
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ــي  ــس املح ــق املجل أطل
ــوريتني  ــارع الس ــزاز وم ــي أع يف مدينت

بالتعــاون مــع التجــار يف املدينتــني محلــة لتحويل 
ــة. ــرة الرتكي ــة إىل الل ــة أجنبي ــن عمل ــون م ــا يملك م

وأعربــا يف بيــان نــرشاه، عــن تقديرمهــا للدعــم الرتكــي 
ــة  ــدم إىل الشــعب الســوري يف األرايض الرتكي ــذي ق ال

والســورية، والــذي ال يقدمــه ســوى األخ ألخيــه.

مــن  ناشــطون  أطلــق 
دول عربيــة، محلــة عــى مواقــع ال 

)تويــرت( وال) فيســبوك( لدعــم االقتصــاد 
الرتكــي.

ولقــي شــعار احلملــة الــذي محــل وســم )صيفنــا- يف- 
تركيــا- أحــى( رواجــًا كبــرًا فــور انطاقــه عــى موقــع 

التواصــل االجتاعــي.
وهتــدف احلملــة بحســب الناشــطني، إىل دعــم 

اقتصــاد تركيــا وتشــجيع الســياح لقضــاء 
عطلــة صيــف هــذا العــام يف تركيــا.

أطلــق النائــب يف جملــس 
وليــد  )الرملــان(،  الكويتــي  األمــة 

#ادعموا_اللرة_الرتكيــة،   الطبطبائــي وســم 
ــا. ــقيقة تركي ــع الش ــًا م تضامن

وكتــب: جيــب دعــم اقتصــاد تركيــا وتشــجيع االســتثار 
ــا وســتكون يف  ــإذن هلل املســتقبل القتصــاد تركي فيهــا وب

2023 يف مصــاف أفضــل 10 دول يف العــامل بعــد أن 
ــا  ــت تركي ــي كبل ــوزان الت ــة ل ــن اتفاقي ــرر م حت

ملــدة 100 ســنة بعــد هزيمتهــا باحلــرب 
ــة األوىل. العاملي

صيفنا في تركيا أحلى حملة عربية لدعم السياحة التركية

وليد الطبطبائي: #ادعموا_الليرة_التركية

إطالق حملة سورية لدعم الليرة التركية في عدة مدن سورية
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المرصد الثقافي منوعات

إشراق

تدعــو محلــة دعــم اللــرة 
الرتكيــة  املنتجــات  لــرشاء  الرتكيــة 

املنتــرشة يف األســواق، أو الســفر إىل إحــدى 
املــدن الرتكيــة وقضــاء اإلجــازة الصيفيــة التي تشــكل 

ــات اآلالف  ــي مئ ــث يق ــياحة، حي ــم الس ذروة موس
ــم،  ــارج دوهل ــم خ ــج إجازاهت ــي دول اخللي ــن مواطن م

وتشــكل تركيــا بالفعــل إحــدى وجهاهتــم املفضلــة 
ــام. كل ع

ــائل  ــى وس ــرشت ع انت
مــن  لبنــان  يف  االجتاعــي  التوصــل 

ــم  ــة لدع ــني محل ــن املواطن ــر م ــدد كب ــل ع قب
اللــرة الرتكيــة والدعــوة إىل حتويــل مــا يملكونــه مــن 

دوالرات إىل اللــرة الرتكيــة.

أهل لبنان وطرابلس يطلقون مبادرة )كلنا مع تركيا(

حملة لدعم الليرة التركية في دول الخليج
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ــاهم  ــل، وأن يس ــة عم ــف فرص ــد 225 أل ــطنبول اجلدي ــار إس ــر مط ــع أن يوف يتوق
ــي  ــاد الرتك ــار دوالر( يف االقتص ــادل 20.4 ملي ــة )ُتع ــرة تركي ــار ل ــو 73 ملي بنح
بحلــول عــام 2025م، حســبا أظهــر تقريــر صــادر عــن مركــز دراســات االقتصــاد 
ــطنبول  ــار إس ــادي ملط ــر االقتص ــوان )األث ــة )EDAM( بعن ــة اخلارجي والسياس

ــد(. اجلدي
وتســتمر أعــال بنــاء املــرشوع، حيــث اكتمــل منــه نحــو 42%، مــع توقعــات بانتهاء 
ــس  ــكني( الرئي ــني كس ــار )حس ــام 2018م، وأش ــة ع ــه بنهاي ــة األوىل من املرحل
التنفيــذي لرشكــة )İGA( املســؤولة عــن إنشــاء وتشــغيل املطــار، أن املطــار ســيقّدم 

مســامهات مبــارشة، وغــر مبــارشة كبــرة لاقتصــاد الرتكــي.
ــار  ــاهم املط ــاالت، سيس ــوأ االحت ــه يف أس ــكني أن ــح كس ــدد، أوض ــذا الص ويف ه
ــبة  ــة بالنس ــوة هام ــة ق ــه نقط ــل من ــا جيع ــي، مم ــل القوم ــن الدخ ــو 4.22% م بنح
ــا  ــع م ــة، م ــن 350 وجه ــر م ــات ألكث ــيؤمن رح ــار س ــي، واملط ــاد الرتك لاقتص
ــا  ــدم م ــع أن خي ــام 2025م، ويتوق ــن ع ــاًرا م ــران، اعتب ــة ط ــارب 100 رشك يق
ــن  ــر م ــل ألكث ــد تص ــة ق ــات داخلي ــنوًيا، برح ــافر س ــون مس ــه 120 ملي جمموع

ــار. ــن وإىل املط ــة، م ــة دولي ــون رحل ــوايل 84.9 ملي ــة، وح ــون رحل 35.5 ملي
وبوجــود نحــو 23 ألــف شــخًصا، يعملــون بثــاث ورديــات، انتهــى تقريًبــا %42 
مــن البنــاء، ومــا زال العمــل قائــًا بوتــرة متســارعة، وســيتم تعيــني 7000 شــخص 
ــا، ويتوقــع أن يشــهد هنايــة  إضــايف، ليصــل عــدد العاملــني عــى املطــار إىل 30 ألًف

عــام 2018م، دخــول املرحلــة األوىل مــن املطــار يف اخلدمــة.
ــد،  ــطنبول اجلدي ــار إس ــإن مط ــامل، ف ــول الع ــرى ح ــارات أخ ــع مط ــة م وباملقارن
ســيتجاوز مطــاري »شــيبول اهلولنــدي )Schipol(« و«شــارل ديغــول الفرنــي 
القومــي،  الدخــل  يف  املســامهة  حيــث  مــن   ،»)Charles de Gaulle(
ــل  ــن دخ ــيبول« 1.1% م ــار »ش ــي مط ــني يغط ــه يف ح ــراء، أن ــح خ ــث أوض حي
ــة  ــن مدين ــو 1.4% م ــيغطي نح ــث، س ــطنبول الثال ــار إس ــإن مط ــرتدام«، ف »أمس
إســطنبول، وســترتاوح مســامهة املطــار اجلديــد يف الناتــج القومــي الرتكــي اإلمجــايل 

بــني %4.2 - %4.9. )GNP( مــا 
يف املقابــل، فــإن مطــار »شــيبول« الــذي يمّثــل أكثــر مــن 90% مــن قطــاع الطــران 

اهلولنــدي، يســهم بنحــو 3% يف االقتصــاد اهلولنــدي.
ــاحة  ــامل، بمس ــر يف الع ــيكون األك ــد، س ــطنبول اجلدي ــار إس ــر أن مط ــدر بالذك جي
تصــل لنحــو 7500 هكتــار، ويقــع شــال مدينــة إســطنبول، يف منطقــة »أرنــاؤوط 
كــوي«، ووفقــًا لبيانــات إدارة الســاحة اجلويــة الرتكيــة، سيســتهلك بنــاء املطــار أكثر 
ــوم،  ــن األلومني ــن م ــن 10 آالف ط ــر م ــوالذ، وأكث ــن الف ــن م ــف ط ــن 350 أل م

و415 ألــف مــرت مربــع مــن الزجــاج.
وتبلــغ التكلفــة اإلمجاليــة إلنشــاء وتشــغيل املطــار أكثــر مــن 23.3 مليــار يــورو، 
ــة  ــة الرتكي ــل الدول ــط، وال تتحم ــاء فق ــورو لإلنش ــار ي ــوايل 10.2 ملي ــا ح منه
ــاء - التشــغيل -  ــم االتفــاق عــى إنشــائه بنظــام )البن ــث ت يشء مــن التكلفــة، حي

ــل(. التحوي
ــة إســطنبول مطاريــن آخريــن مهــا مطــار »صبيحــة غوكتشــني«  هــذا وتضــم مدين
الواقــع يف شــطرها اآلســيوي، ومطــار »أتاتــورك الــدويل« الواقــع يف الشــطر 

األورويب.

تشــهد اللــرة الرتكيــة انخفاضــًا ملحوظــًا مقابــل 
الــدوالر بلــغ ذروتــه خــال األيــام القليلــة 
املاضيــة حتــى وصــل ســعر الــدوالر إىل أكثــر مــن 
ــة  ــدوالر أربع ــاوز ال ــح جت ــد فت ــرة، وق 4.15 ل
لــرات التكهنــات بشــأن مســتقبل اللــرة الرتكيــة 
ــر  ــد ألكث ــذي امت ــاض ال ــذا االنخف ــباب ه وأس
مــن أربعــة أعــوام، واتســم بالتذبــذب يف األعــوام 
ــد  األخــرة وإن شــهد ارتفاعــًا ملحوظــًا مــع مزي
ــات  ــذ هناي ــتقرار من ــدم االس ــذب وع ــن التذب م

ــايض. ــام امل الع
ــن  ــد م ــاع بمزي ــذب واالرتف ــذا التذب ــى ه ويلق
الغمــوض نحــو مســتقبل ســعر اللــرة واجتاهــات 
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يرتت ــيا م ــتثمرين الس املس
ارتفــاع معــدالت التضخــم التــي وصلــت لنســبة 
ــة  ــرات بالعمل ــآكل املدخ ــي ت ــا يعن ــو م 13% وه
ــة  ــة والدفــع باملودعــني نحــو الدولــرة حلاي املحلي
تلــك املدخــرات، واإلخــال بالثقــة املرجــوة 
الســيا مــن جانــب املســتثمرين الذيــن قــد تبــدو 
ــة وغــر مســتقرة يف ظــل  الصــورة أمامهــم ضبابي

ــدة. ــدالت الفائ ــاع مع ــم وارتف ــآكل أرباحه ت
ولكــن رغــم تلــك املخــاوف فــإن بنيــان االقتصاد 
ــا،  ــة هل ــاد فريس ــرك االقتص ــول دون ت ــي حي الرتك
ــي  ــاد حقيق ــه اقتص ــم بأن ــي يتس ــاد الرتك فاالقتص
مــا  وهــو  ذايت،  واعتــاد  هيــكي  تنــوع  ذات 
ــا  ــكان، ك ــدر اإلم ــم ق ــات التضخ ــص موج يمت
أن انخفــاض ســعر اللــرة يعتــر يف الوقــت نفســه 
دافعــًا بقــوة لزيــادة الصــادرات الرتكيــة الســيا يف 
ــة  ــه هــذه الصــادرات مــن مرون ظــل مــا تتمتــع ب
ــز  ــن تعزي ــا م ــن تركي ــا يمك ــو م ــة، وه ملحوظ
الصــادرات احلاليــة، وفتــح أســواق تصديريــة 
ــعر  ــتقرار س ــًا باس ــذا مرهون ــدة، وإن كان ه جدي
ــًا  ــذب ارتفاع ــه للتذب ــدم تعرض ــرة وع رصف الل

ــًا. أو انخفاض
ــا  ــد أهن ــة جي ــمية الرتكي ــات الرس ــع للبيان إن املتتب
تعكــس تطــورًا ملحوظــًا يف الصــادرات الرتكيــة، 
وهــو األمــر الــذي ينبغــي أن يكــون تأثــره إجيــايب 
ــاد  ــر االقتص ــد وزي ــد أك ــة، فق ــرة الرتكي ــى الل ع
الرتكــي )هنــاد زيبكجــي(، تســجيل أعــى حجــم 
ــة،  ــة الرتكي ــخ اجلمهوري ــادرات يف تاري ــن الص م
ــت  ــث ارتفع ــايض  حي ــارس/ آذار امل ــال م خ
ــنوي، إىل  ــاس س ــى أس ــة، ع ــبة 11.5 باملائ بنس
ــر  ــارًا و106 مايــني دوالر، وأشــار الوزي 15 ملي
إىل أن تركيــا نجحــت يف زيــادة صادراهتــا إىل دول 
العــامل املختلفــة، خــال األشــهر الثاثــة املاضيــة، 
وكانــت الزيــادة األكــر يف الصــادرات إىل الــدول 
ــال  ــة خ ــبة 22 باملائ ــي زادت بنس ــة الت اإلفريقي
ــي  ــيا الت ــادرات إىل آس ــا الص ــرتة، يليه ــك الف تل
إىل  الصــادرات  ثــم  باملائــة،   20 بنســبة  زادت 
أوروبــا التــي زادت بنســبة 17 باملائــة، ولفــت 
يف  الرتكيــة  الصــادرات  قيمــة  أن  إىل  الوزيــر  
الفــرتة مــن مــارس/ آذار 2017 إىل مــارس/ 
ــع أن  ــن املتوق ــار دوالر، وم ــايض 160 ملي آذار امل
ــة العــام اجلــاري  تتجــاوز قيمــة الصــادرات بنهاي
170 مليــار دوالر، كــا أن معــدل نمــو  االقتصــاد 
نســبة  بلــغ  2017م  املــايض  للعــام  الرتكــي 
7.4 باملائــة، متصــدرًا بذلــك بلــدان جمموعــة 
العرشيــن، متجــاوزًا ثاثــة أضعــاف متوســط نمــو 

االحتــاد األورويب، كــا ختطــى أكثــر االقتصــادات 
ــد. ــني واهلن ــل الص ــو مث ــة يف النم رسع

ــة ال ترتبــط  وهــذا يعكــس أن أزمــة اللــرة الرتكي
ارتباطهــا  بقــدر  باالقتصــاد احلقيقــي الرتكــي 
ــة  ــة النقدي ــا السياس ــرى يف مقدمته ــل أخ بعوام
واالئتانيــة، واحلــروب والتآمــرات اخلارجيــة، 
فــا زالــت سياســة البنــك املركــزي الرتكــي 
ــل  ــذي وص ــم - ال ــدل التضخ ــاع مع ــج ارتف تعال
ــال  ــن خ ــنوات- م ــرش س ــذ ع ــبة من ــى نس ألع
ــد ثبــت أن هــذا العــاج  ــدة، وق ــع ســعر الفائ رف
غــر ناجــع  وأن ســمومه أشــد رضرًا مــن فوائــده 
أدوات  مــن  العديــد  وجــود  ظــل  يف  خاصــة 
السياســة النقديــة األخــرى التــي حتقــق هــذا 
الغــرض، فــإذا كان رفــع ســعر الفائــدة يقلــل مــن 
ــض  ــهم يف خف ــا يس ــدي مم ــروض النق ــم املع حج
ــن  ــد م ــرى يزي ــة أخ ــن ناحي ــه م ــم فإن التضخ
تكلفــة االقــرتاض ممــا يزيــد مــن تكلفــة االســتثار 
ــدالت  ــادة مع ــرى يف زي ــة أخ ــن ناحي ــب م ويص
التضخــم، وهــذا الــرأي األخــر يتوافــق مــع 
ــان  ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــة الرئي رؤي
ــعر  ــاع س ــة ارتف ــورة واضح ــارض بص ــذي يع ال
ــم  ــة التضخ ــا ملعاجل ــب بتخفيضه ــدة ، ويطال الفائ
ــدالت  ــع مع ــم رف ــن ث ــتثار، وم ــجيع االس وتش
ــه وأوىل  ــه وجاهت ــذي ل ــرأي ال ــو ال ــو، وه النم
باالتبــاع الســيا وأن الرئيــس أردوغــان طاملــا 
يــردد يف مواقــف متعــددة بــأن ســعر الفائــدة هــو 
ــد  ــي تزي ــاد، فه ــامل االقتص ــاء يف ع ــبب كل ب س
مــن فقــر الفقــر، وتزيــد مــن غنـــى الغنــي، وأن 
ــل،  ــات التموي ــو مؤسس ــه ه ــر  من ــتفيد األك املس

ــني.  ــس املواطن ولي
ــا  ــت عليه ــا فرض ــروب فرتكي ــبة للح ــا بالنس أم
حلايــة  فرضــًا  والعــراق  ســوريا  يف  احلــرب 
ــن  ــا ولك ــا تكلفته ــروب هل ــذه احل ــا، وه وجوده
ــل  ــل عام ــة متث ــا اإلجيابي ــإن نتائجه ــك ف ــع ذل م
ــة، ويبقــى بعــد ذلــك التآمــر  تفــاؤل للــرة الرتكي
ــادي  ــر االقتص ــه التآم ــب من ــي ويف القل اخلارج
تقــوده دول خليجيــة بمســاندة دوليــة  الــذي 
لوقــف مســرة املــارد االقتصــادي الرتكــي ووضع 
ــه لتكملــة  ــل أمــام الرئيــس الرتكــي وحزب العراقي
ــرتاب  ــع اق ــيا م ــة الس ــة والتنمي ــرة النهض مس
ــات الرئاســية املقــرر إجراؤهــا يف  موعــد االنتخاب
نوفمــر/  ترشيــن الثــاين 2019، والــذي يرغــب 
ــة  مــن خاهلــا الرئيــس الرتكــي االنطــاق يف كاف
ــتتحرر  ــي س ــام 2023، والت ــد الع ــاالت بع املج
ــا يف  ــت عليه ــي وضع ــود الت ــن القي ــا م ــه تركي في

ــام 1923. ــوزان ع ــة ل اتفاقي
البنــك املركــزي  إننــا نقــر بأمهيــة اســتقالية 
ولكــن يف الوقــت نفســه ينبغــي تنســيق السياســة 
ــرة  ــتقرار لل ــق االس ــا حيق ــة ب ــة الرتكي االقتصادي
الرتكيــة خلدمــة السياســات االســتثارية بــا حيفــظ 
ــي  ــر الت ــواب التآم ــق أب ــوي ويغل ــوروث التنم امل
ــل اإلرادة واإلدارة  ــاح يف ظ ــا النج ــب هل ــن يكت ل
ــني،  ــاذًا املظلوم ــا م ــن كوهن ــًا ع ــة فض الرتكي
وختامــًا ينبغــي عــى الوافديــن برتكيــا مــن عــرب 
وغرهــم أن يقابلــوا كــرم الضيافــة الرتكيــة بدعــم 
اقتصادهــا مــن خــال البعــد كل البعــد عــن 

ــا. ــتثارات هب ــل االس ــرة ، وتفعي الدول

األثر االقتصادي
قراءة اقتصادية لواقع الليرة التركيةلمطار إسطنبول الجديد

أستاذ التمويل واالقتصاد بجامعة إسطنبولكاتب وباحث سوري

أشرف دوابهد. غريب الحسين
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ــة  ــي معرك ــادم ه ــو الق ــتجري يف 24 حزيران/يوني ــي س ــرة الت ــة املبك ــات الرتكي االنتخاب
ــة  ــزب العدال ــو ح ــا وه ــم يف تركي ــزب احلاك ــة، فاحل ــة وخارجي ــاد داخلي ــية ذات أبع سياس
والتنميــة يذهــب إىل انتخابــات مبكــرة وفــق حســاباته السياســية املرتبطــة واملتأثــرة 
بالسياســات الداخليــة االقتصاديــة والسياســية، وبالسياســات اخلارجيــة وحتديــدًا مــا يتعلــق 
ــة التــي فرضتهــا سياســة الواليــات املتحــدة املريبــة حيــال تنشــيط  منهــا باالســتدارة الرتكي
ــك  ــة، وكذل ــة الرتكي ــي للدول ــن القوم ــى األم ــك ع ــر ذل ــوريا وأث ــم PYD يف س دور تنظي
تطــورات الــراع الســوري ومــا أحدثــه مــن حتالفــات أو رصاعــات معلنــة وغــر معلنــة.
عــى الصعيــد الداخــي فــإن تقريــب موعــد االنتخابــات ألكثــر مــن عــام يعنــي أن حســابات 
ــه  ــور برناجم ــت جس ــة، حت ــرة متوقع ــاه كث ــري مي ــض أن جت ــة ترف ــة والتنمي ــزب العدال ح
ــر  ــاء أك ــه ببن ــن عن ــادي واملعل ــق االقتص ــيايس، فالش ــادي والس ــقيه االقتص ــي بش الوطن
مطــار بالعــامل يف إســطنبول، و بشــّق قنــاة البوســفور لعبــور الســفن، إضافــة إىل مــؤرش النمــو 
االقتصــادي ووجــود عوامــل اقتصاديــة أخــرى، كل ذلــك ســيجعل مــن العربــة االقتصاديــة 
الرتكيــة متــي باجتــاه وضــع االقتصــاد الرتكــي يف مرتبــة متقدمــة، وهــذا مــا أعلنــه الرئيــس 
ــرش األوىل  ــدول الع ــن ال ــن ضم ــا م ــتكون تركي ــال :(س ــني ق ــان ح ــب أردوغ ــب طي رج

ــامل. ).. ــًا يف الع اقتصادي
أمــا الشــق الســيايس فهــو تأمــني إدارة شــؤون البــاد بشــكل مســتقر ليتابــع االقتصــاد تقدمــه 
ــا يف ســوريا وعليهــا وعــى عاقــات التحالــف الناشــئة بينهــا  وهــذا ينطبــق عــى دور تركي

وبــني روســيا حيــال ملفــات عديــدة.
تقريــب االنتخابــات أمــر عــى درجــة كبــرة مــن الدقــة يف الرؤية الشــاملة للمشــهد الســيايس 
الرتكــي داخليــًا وخارجيــًا، فهــو أوالً مباغتــة للخصــوم السياســيني زمنيــًا والذيــن مل ُيدخلــوا 
ــة غــر  ــاين أن ليــس لــدى املعارضــة الرتكي يف حســاباهتم هــذه املعركــة املبكــرة، واألمــر الث
املوحــدة واملتنافســة فيــا بــني بعضهــا بعضــًا برنامــج ســيايس واقتصــادي يســتطيع مضاهــاة 

ومنافســة برنامــج حــزب العدالــة والتنميــة.
فالناخــب الرتكــي حــني يذهــب إىل صنــدوق االنتخابــات يذهــب مــن أجــل أمــٍل ملمــوٍس 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــوى ح ــا س ــال مل يصنعه ــذه احل ــتقرارها، وه ــه واس ــر حيات يف تطوي

ــًا عــى املســتوى العاملــي. الــذي نقــل البــاد إىل مرتبــة متقدمــة اقتصادي
ــا مــن  ــة تفويــت فرصــٍة عــى أعــداء تركي تقريــب موعــد االنتخابــات يعنــي حلــزب العدال
ــإن  ــك ف ــا، لذل ــن خاهل ــم م ــُيعّدون معركته ــي س ــة الت ــاحة الزمني ــص املس ــال تقلي خ
ــة  ــة بزعزع ــى رغب ــدّل ع ــا ي ــرة هب ــات املتاج ــر عملي ــا ع ــة بقيمته ــرة الرتكي ــتهداف الل اس
ــّد  ــس ض ــة لي ــل عدائي ــذا دلي ــات وه ــراء االنتخاب ــل إج ــاد قب ــادي يف الب ــع االقتص الوض
ــة فحســب بــل ضــّد الشــعب الرتكــي الــذي جيهــد  ــة وخططهــا االقتصادي احلكومــة الرتكي

ــوة. ــاًء وق ــه رخ ــس علي ــا ينعك ــوي م ــه الق ــاد دولت ــاء اقتص يف بن
ــدة  ــعار الفائ ــع أس ــتثنائية برف ــي االس ــزي الرتك ــك املرك ــوة البن ــراءة خط ــن ق ــك يمك لذل
خطــوًة عاقلــًة للحــد مــن التضخــم الناتــج عــن موجــة البيــع احلــادة للــرة الرتكيــة والتــي 
خــرت بعضــًا مــن قيمتهــا وقدرهتــا الرشائيــة، إن رفــع أســعار الفائــدة ســيخّفض التضخــم 

وجيعــل ســعر اللــرة تركيــا أفضــل وتســتطيع املواجهــة.
ــن  ــا م ــينتج عنه ــا س ــات وم ــة االنتخاب ــار معرك ــي يف انتظ ــام الرتك ــع الع ــر إىل الوض والنظ
ــني  ــري ب ــًة جت ــًة حقيقي ــني أن معرك ــني احليادي ــُر للمراقب ــد ُيظه ــيايس جدي ــوى س ــزان ق مي
ــج  ــو هن ــاره، وه ــة وأنص ــة والتنمي ــزب العدال ــج ح ــو هن ــج األول ه ــني، النه ــني تركي هنج
يعتمــد عــى تطويــر االقتصــاد والسياســة يف تركيــا، بــا خيــدم حتــول هــذا البلــد إىل مصــاف 

ــة. ــدول املتقدم ال
هــذا النهــج الــذي ســار برتكيــا منــذ عــام 2002 نحــو مواقــع فاجــأت املراقبــني العامليــني 

عــى صعيــد التنميــة وبنــاء الدولــة القويــة.
ــة  ــزب العدال ــج ح ــٍس لرنام ــج مناف ــم برنام ــتطيع تقدي ــذي ال يس ــاين وال ــج الث ــا النه أم
ــه  ــأم عيني ــرى ب ــذي ي ــي ال ــب الرتك ــًا للناخ ــهدًا مقنع ــدم مش ــدر أن يق ــن يق ــة فل والتنمي

ــة. ــزب العدال ــوم ح ــني خص ــات ب ــات والتنافس ــمع الترحي ويس
إن القــول إن رهانــات أعــداء تطــور الدولــة الرتكيــة هــي رهانــات خــارسة يبــدو قــوالً قريبــًا 
ــث  ــه مــن عب ــة دولت ــزل حلاي ــذي ن ــة الداخــل الرتكــي ال مــن احلقيقــة ألهنــا ال تقــرأ فعالي
ــتطيع  ــن تس ــات ل ــي رهان ــو 2016 وه ــل يف 15 متوز/يولي ــدث وفش ــذي ح ــاب ال االنق

ختريــب جتربــة قديــرة مــن خــال افتعــال أزمــة هنــا أو أزمــة هنــاك.
مثــل هــذه الرهانــات ســتجد نفســها يف وحــل الفشــل الذريــع فالنــاس يف تركيــا ال تعيــش 
يف أوهــام الشــعارات والتخويــف مــن )اســتفراد( أردوغــان بالقــرار القيــادي للدولــة، فهــذا 

الرجــل أثبــت دائــًا أن مصلحــة األتــراك العليــا هــي اهلــّم الوطنــي األول.
النــاس ال تعيــش يف األوهــام بــل حتيــا عــر ملمــس االنجــازات الواقعيــة اقتصاديــًا وسياســيًا 
واجتاعيــًا وهــذا مــا أنجــزه حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي، فهــل لــدى خصومــه يف بقيــة 
األحــزاب مــا ينافســون بــه وعليــه، أم أهنــم يعتقــدون أن حــرب التخويــف مــن أردوغــان 
ــة  ــاد بطريق ــور يف الب ــرأون التط ــم يق ــد أهن ــك أعتق ــم، لذل ــيايس هل ــح س ــًا لفت ــتكون باب س

تغلــب عليهــا الرغبــات وليــس احلقائــق امللموســة.

التقــى أردوغــان، اخلميــس 24 مايو/أيــار 2018، أصغــر مرشــح لانتخابــات الرملانيــة، أليــف نــور بايــرام، 
الطالبــة بالثانويــة يف مدينــة كوجــايل، وهــي الشــابة التــي اشــتهرت إعاميــًا وباتــت رمــزًا باعتبارهــا أصغــر 
املرشــحني، رغــم أن حــزب العدالــة والتنميــة نفســه قــد رشــح شــابًا آخــر بعمــر الـــ18 هــو إبراهيــم أنــس 

دوروآي مــن أنقــرة.
متــه األحــزاب الرتكيــة املختلفــة عــى  رسيعــًا، أصبحــت الشــابة أليــف نــور رمــزًا جليــل الشــباب الــذي قدَّ
م 57 مرشــحًا  قوائــم مرشــحيها لانتخابــات الرملانيــة املقبلــة، خصوصــًا حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي قدَّ
حتــت ســن 25 عامــًا مــن 600 مرشــح إمجــايل بنســبة %9.5، يف حــني ال توجــد إحصــاءات دقيقــة ملرشــحي 

باقــي األحــزاب مــن الشــباب.
فقــد خّفــض حــزب العدالــة والتنميــة ســن الرتشــح لانتخابــات الرملانيــة عــام 2006 مــن 30 إىل 25، ثــم 
عــاد وخّفضــه يف االســتفتاء الشــعبي عــى التعديــل الدســتوري يف أبريل/نيســان 2017 إىل 18 عامــًا، بعــد 
ــًا.  ــام 1995 إىل 18 عام ــم ع ــن 21 إىل 20، ث ــام 1987 م ــًا ع ــت أيض ــد ُخفِّض ــرتاع ق ــن االق ــت س أن كان
وعليــه، فســنُّ 18 عامــًا هــو احلــد األدنــى للرتشــح واالنتخــاب عــى حــد ســواء، مــا جعــل مايــني الشــباب 
يف بــؤرة اهتــام خمتلــف األحــزاب وليــس فقــط (العدالــة والتنميــة)؛ فقــد رشــح حــزب الشــعب اجلمهــوري 
ــة)  ــة والتنمي ــا. إال أن (العدال ــة أنطالي ــه يف مدين ــى قائمت ــًا( ع ــل )18 عام ــي غ ــاعيل حق ــاب إس ــًا الش مث
يبقــى الســّباق يف هــذا املضــار، فهــو احلــزب الــذي بــدأ كمجموعــة شــبابية إصاحيــة خرجــت مــن حــزب 
ــية يف  ــخصيات السياس ــر الش م أصغ ــدَّ ــذي ق ــو ال ــم، وه ــرس القدي ــه احل ــك بتابيب ــذي أمس ــة ال الفضيل
البلديــات والرملــان والــوزارات؛ فعــى ســبيل املثــال كان الوزيــر الســابق ســعاد كيليتــش أصغــر برملــاين يف 
دورة 2002 عــن عمــر 26، وعــي باباجــان أصغــر وزيــر عــن عمــر 35، كــا أصبحــت فاطمــة بتــول كايــا 

وزيــرة للعائلــة والسياســات االجتاعيــة يف عمــر 35.
يشكل الشباب أحد أهم عناوين االنتخابات املقبلة، كا سابقاهتا، لسببني مهمني:

ــه  ــت ل ــم بالتصوي ــك فالتزامه ــة(؛ ولذل ــة والتنمي ــل )العدال ــا قب ــا م ــوا تركي ــوا ويعايش ــم مل يعرف األول، أهن
ــزاب  ــم األح ــة وحك ــات االئتافي ــات واحلكوم ــوا االنقاب ــن عاش ــن الذي ــار الس ــزام كب ــن الت ــف ع خيتل
ــزاب  ــيِّني واألح ــِحني الرئاس ــن املرش ــبًا م ــًا مناس ــًا وخطاب ــًا خاص ــتوجب اهتام ــا يس ــو م ــرى، وه األخ
املشــاركة يف االنتخابــات الرملانيــة. الثــاين، أعدادهــم، حيــث يشــارك يف االنتخابــات املقبلــة مليــون و585 
نــوا كتلــة تصويتيــة  ألــف شــاب، يقرتعــون للمــرة األوىل، وينضمــون إىل مايــني أخــرى مــن الشــباب، لُيكوِّ
مهمــة، وقــادرة عــى حســم نتيجــة االنتخابــات يف ظــل التوازنــات الكثــرة التــي حتكمهــا، فعــى ســبيل املثال، 
شــارك يف االســتفتاء الشــعبي العــام املــايض )2017( نحــو مليــوين شــاب اقرتعــوا بدورهــم للمــرة األوىل، 

وهــو رقــم كبــر بــكل املقاييــس.
وهنــا، ينبغــي اإلشــارة إىل أن حــرص )العدالــة والتنميــة( و)األحــزاب األخــرى بدرجــة أقــل( عــى ترشــيح 

الشــباب بأعــداد متزايــدة ينبــع مــن 3 ســياقات:
األول: الوفاء بالوعود االنتخابية ألردوغان و)العدالة والتنمية( بالتجديد وتقديم الشباب.

الثــاين: التناغــم مــع التعديــل الدســتوري الــذي خّفــض ســن الرتشــح مــن 25 إىل 18، للرتكيــز عــى دور 
ــة. ــاة السياســية الرتكي الشــباب يف احلي

ــًا لألعــداد ســالفة  ــة، وفق ــون دورًا مهــًا يف حســم املنافســة االنتخابي ــن يلعب الثالــث: جــذب للشــباب الذي
نــة يف تقديــم الشــباب  الذكــر. بيــد أنــه مــن املهــم أيضــًا اإلشــارة إىل ســياقات أخــرى -ال تقــل أمهيــة- متضمَّ

مــن ِقبــل األحــزاب، وأمههــا اثنــان.
ــع  ــة م ــان باملقارن ــزاب والرمل ــة يف األح ــر القيادي ــباب بالدوائ ــع الش ــل م ــهولة التعام ــق بس  األول متعلِّ

ــًا. ــادة أحيان ــه الق ــث عن ــر يبح ــو أم ــة، وه س ــادات املؤسِّ ــة والقي ــخصيات املخرضم الش
ــد  ــان بع ــة الرمل ــت قب ــود حت ــة الوج ــيح وحقيق ــرة الرتش ــني فك ــق ب ــم، رضورة التفري ــو األه ــاين: وه والث
ــح  ــم املرش ــا اس ــدو إزاءه ــل، يب ــدة عوام ــى ع ــد ع ــذي يعتم ــات وال ــاح يف االنتخاب ــات، أي النج االنتخاب
وســرته هامشــيَّني نوعــًا مــا، يف مقدمتهــا قــوة احلــزب وعــدد املقاعــد النيابيــة املطلوبــة يف كل دائــرة انتخابيــة 
عــى حــدة، ومــن هــذه الزاويــة، تبــدو مثــًا فــرص املرشــحني الثاثــة يف عمــر 18؛ أليــف نــور وإبراهيــم 
ــوز  ــدًا يف الف ــة ج ــوري(، ضعيف ــعب اجلمه ــن )الش ــي ع ــاعيل حق ــة(، وإس ــة والتنمي ــن )العدال ــس ع أن
ودخــول الرملــان. فــاألُوىل حتتــل املرتبــة الـــ11 يف قائمــة حزهبــا املكونــة مــن 13 مرشــحًا، بمحافظــة حــاز 
حزهبــا فيهــا 7 مــن أصــل 11 نائبــًا يف آخــر انتخابــات، والثــاين حيتــل املرتبــة الـــ11 )واألخــرة( يف قائمــة 
ــة الـــ16  ــل الثالــث املرتب ــات، كــا حيت ــًا يف آخــر انتخاب ــه، بمحافظــة حــاز فيهــا 8 مــن أصــل 14 نائب حزب
رهــا رئيــس احلــزب الســابق دنيــز بايــكال )80 عامــًا(، بمحافظــة  )واألخــرة( يف قائمــة حزبــه، التــي يتصدَّ
ــة يف 2015 )ســرتفع عــدد أعضــاء  ــات ترشيعي ــه فيهــا 5 مقاعــد مــن أصــل 14 يف آخــر انتخاب حــاز حزب

ــة(. ــر االنتخابي ــض الدوائ ــى بع ــس ع ــا انعك ــن 550 إىل 600، م ــات م ــذه االنتخاب ــان يف ه الرمل
صحيــح أن ذلــك ال ينطبــق عــى كل املرشــحني الشــباب؛ ومــن ثــم فمــن املتوقــع دخــول بعضهــم للرملــان، 
ــر،  ــد كب ــدد إىل ح ــل حم ــدًا وعام ــم ج ــزاب مه ــم األح ــب قوائ ــارة إىل أن ترتي ــرضوري اإلش ــن ال ــن م لك
ــاء وخمرضمــون ومعروفــون للشــعب، ثــم يتواصــل الرتتيــب  ــَم مرشــحون أقوي حيــث يتصــدر هــذه القوائ
ــم بطبيعــة  ــول القوائ ــًا يف ذي ــر إىل حــد مــا، مــا جيعــل الشــباب بمواقــع متأخــرة وأحيان ــًا هــذه املعاي ُمراعي
احلــال. وعليــه، فجــزء مهــم مــن تقديــم الشــباب يف هــذه القوائــم أمــر رمــزي ومطلــوب لذاتــه، كرســالة 
للشــباب والشــعب، وكخطــوة متدرجــة ُيفــرتض أن هلــا مــا بعدهــا. لكــن ليلــة الـــ24 مــن يونيو/حزيــران 
2018 هــي وحدهــا الكفيلــة بإعطــاء األرقــام الدقيقــة عــن عــدد الشــباب ونســبتهم يف الرملــان املقبــل ويف 
كتلــة كل حــزب عــى حــدة، قبــل أن يبــدؤا جتربتهــم الترشيعيــة التــي ســيحتاجون فيهــا بالتأكيــد لاســتفادة 

مــن خــرات الســابقني.

رهانات خاسرة في معركة 
عن الشباب في االنتخابات التركيةاالنتخابات التركية

طبيب وكاتب فلسطيني - باحث سياسي مختص في الشأن التركيأديب وإعالمي سوري

د. سعيد الحاج أسامة آغي
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ــة مُلصــدرِي  ــم اجلــدارة االئتاني ــاين هــي رشكات خاصــة )مســتقلة!( تقــوم بتقيي وكاالت التصنيــف اإلئت
ــتثار  ــة االس ــون أو قابلي ــداد الدي ــى س ــدول ع ــرشكات وال ــدرة ال ــن دول ورشكات، أي ق ــندات م الس
ــتثمرين يف  ــة املس ــى ثق ــلب ع ــاب أو بالس ــدول باإلجي ــات وال ــف املؤسس ــس تصني ــايل ينعك ــا، وبالت فيه
ــات  ــى التموي ــول ع ــرشكات احلص ــات وال ــى احلكوم ــهل ع ــايل يس ــف الع ــة. فالتصني ــة أو الرشك الدول
ــاريعها  ــذ مش ــا وتنفي ــتكال رؤيته ــي الس ــي أو اخلارج ــوق املح ــن الس ــواء م ــة س ــروض الازم والق
ــة عــى االقتصــاد  ــة التوســعية، وتعتمــد مؤسســات التصنيــف االئتــاين عــى عــدة معايــر مبني االقتصادي
والترشيعــات والتأثــرات اجليوسياســية وغــر ذلــك.، وأهــم هــذه الــوكاالت هــي: وكالــة “ســتاندارد أنــد 
بــورز” ووكالــة “موديــز” ووكالــة “فيتــش” تعرضــت هــذه املؤسســات االئتانيــة إىل العديد مــن االنتقادات 
ــة يف العــام املذكــور، أعطــت  ــة التــي اندلعــت يف 2007، فقبــل انــدالع األزمــة املالي خــال األزمــة املالي
الــوكاالت الثــاث تصنيًفــا ائتانًيــا ممتــاًزا ألوراق الرهــن العقــاري األمريكيــة، وهــي أوراق ديــن بضــان 
العقــار والتــي اتضــح بعــد انــدالع األزمــة عجــز أصحاهبــا عــن ســداد ديوهنــم، واتضــح أن هــذه األوراق 
املاليــة ال تســاوي شــيئا، وتســبب اإلدراك املفاجــئ هلــذا األمــر يف انــدالع أســوأ أزمــة ماليــة منــذ عقــود.
ــة  ــدم صح ــت ع ــا ثب ــة بعدم ــة إىل مراجع ــاين بحاج ــف االئت ــة وكاالت التصني ــك يف أن مصداقي ال ش
ــا  ــا وموضوعيته ــدم حياديته ــرًا لع ــة، ونظ ــن جه ــرشكات م ــض ال ــا لبع ــي منحته ــم الت ــات التقيي درج
ــة  ــرى، فاألزم ــة أخ ــن جه ــدول، وم ــيادي لل ــتوى الس ــى املس ــة ع ــم خاص ــن تقيي ــه م ــل إلي ــا تتوص في
ــات العــامل كانــت وكاالت التصنيــف ســببا فيهــا وقــد اعرتفــت  ــة األخــرة التــي عصفــت باقتصادي املالي
ــم خطــورة ســندات  ــل يف ســوء تقيي ــز” بارتكاهبــا أخطــاء تتمث ــل “مودي بعــض مؤسســات التصنيــف مث
الرهــن العقــاري، وأشــارت إىل أهنــا اختــذت إجــراءات للمراقبــة الداخليــة بغــرض حتســني طريــق عملهــا 

ــم. ــا للتقيي وإصداره
ويظهر انحياز هذه الوكاالت يف التايل:

1. قامــت تركيــا بقفــزات اقتصاديــة يف الفــرتة بــني -2002 2012، وجتاهلــت هــذه املؤسســات ذلــك ومل 
يصــدر أي منهــا تصنيــف “قابــل لاســتثار” بحــق تركيــا.

2. خــال األزمــة املاليــة العامليــة التــي وقعــت عــام 2008، اضطــرت البنــوك املركزيــة يف الــدول املتقدمــة 
حــول العــامل، خــال هــذه الفــرتة إىل توســيع ميزانيتهــا بأكثــر مــن 6 تريليونــات دوالر، كــا زادت الديــون 
العامــة لتلــك الدولــة املتقدمــة، بنســب قياســية مقارنــة بدخلهــا القومــي، وأفلســت القطاعــات اخلاصــة 
يف كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبريطانيــا، وبلجيــكا، وهولنــدا، وإيطاليــا، وإســبانيا وفرنســا، 
ورغــم كل هــذا مل تقــم مؤسســات التصنيــف االئتــاين الدوليــة بخفــض درجــة االســتثار يف تلــك الــدول 

إىل مــا دون “قابلــة لاســتثار” باســتثناء اليونــان.
ــام 2008،  ــة ع ــة املالي ــبب األزم ــارات بس ــه الهني ــرض في ــامل تتع ــت دول الع ــذي كان ــت ال 3. يف الوق
جتــاوزت تركيــا تأثــرات األزمــة عــر خطــوات هامــة، لتنتقــل اعتبــارًا مــن الربــع األخــر لعــام 2009، 
إىل النمــو اإلجيــايب، إال أن مؤسســات التصنيــف أغفلــت جهــود تركيــا يف التغلــب عــى األزمــة االقتصاديــة 

العامليــة.
ــاين بعــد اخلامــس عــرش مــن متــوز/  ــوم أن االقتصــاد الرتكــي فاجــأ وكاالت التصنيــف االئت ومــن املعل
يوليــو 2016، ألن هــذه الــوكاالت مل تتوقــع أن ينتعــش االقتصــاد الرتكــي، ويســتمر يف النمــو بعــد حماولــة 
االنقــاب الفاشــلة، وصــارت تركيــا واحــدة مــن بــني أربــع دول يف جمموعــة العرشيــن ومنظمــة التعــاون 
والتنميــة حتقــق أعــى مســتوى مــن النمــو. وأجــرت تركيــا وكاالت التصنيــف عــى تغيــر توقعاهتــا بشــأن 
نموهــا االقتصــادي عــدة مــرات، وحقــق اقتصــاد تركيــا خــال الربعــني األول والثــاين مــن العــام 2017، 
نمــوًا بنســبة 5.4 باملئــة، يف حــني ســجل يف الربــع الثالــث، قفــزة نوعيــة خالفــت توقعــات أكثــر املتفائلــني 
بــأداء االقتصــاد الرتكــي، إذ بلــغ 11.3 باملئــة، وحقــق االقتصــاد الرتكــي معــدل نمــو وصــل إىل 7.4 باملئــة 

خــال 2017.
وعــى الرغــم مــن كل ذلــك، خفضــت وكالــة )موديــز( للتصنيفــات االئتانيــة، يف آذار/ مــارس املــايض، 
ــية  ــوة املؤسس ــآكل الق ــتمرار ت ــه اس ــت إن ــا قال ــبب م ــن Ba1 بس ــيادية إىل Ba2 م ــا الس ــات تركي تصنيف

ــة. ــزان املعامــات اجلاري ــة نظــرا للعجــز الكبــر يف مي وتنامــي خماطــر الصدمــات اخلارجي
ــاعي  ــب مس ــن عواق ــني، م ــل يوم ــة، قب ــات االقتصادي ــة للتصنيف ــش”  العاملي ــة “فيت ــذرت وكال ــا ح ك
الرئيــس أردوغــان لتعزيــز ســيطرته عــى البنــك املركــزي، مؤكــدة أن “السياســة النقديــة يف تركيــا ختضــع 
منــذ وقــت طويــل لقيــود سياســية لكــن التهديــد الواضــح بكبــح اســتقالية البنــك املركــزي يزيــد املخاطر 

التــي حتــدق بمنــاخ صناعــة السياســات”.
يف حني نرى تصنيفات هذه الوكاالت بالنسبة للدول األخرى كالتايل:

-  تــم تصنيــف إســبانيا بدرجــة "BA" مــع نظــرة مســتقبلية موجبــة، رغــم أن معــدل الديــون اخلارجيــة 
ــة %17.1، ولَدهيــا أقــل مــن 70  ــج املحــي، ومعــدل البطال إلســبانيا وصــل إىل %99.3 مــن إمجــايل النات

ــة. ــار دوالر احتياطــات نقدي ملي
-  تصنيــف اليونــان بدرجــة )B( مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، رغــم بلــوغ معــدل الديــن اخلارجــي أكثــر 
ــط يف 2017،  ــادي %1.4 فق ــو اقتص ــاس(، نم ــن اإلف ــة م ــي )قريب ــج املح ــايل النات ــن إمج ــن %220 م م

ــارات دوالر. ــة فقــط 6 ملي وبطالــة %20، واحتياطــات أجنبي
-  تصنيــف مــر بدرجــة )B( مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، مــع أن حجــم الديــن اخلارجــي لــدى مــر 
ــع  ــم إىل %26 م ــل التضخ ــا وص ــًا(، ك ــار دوالر تقريب ــي )100 ملي ــج املح ــايل النات ــن إمج ــغ %97 م يبل

اهنيــار كبــر يف قيمــة اجلنيــه، وهنــاك حجــم قــروض هائــل، إىل جانــب غيــاب االســتقرار األمنــي.
ــدوالر  ــرة لل ــت 4.92 ل ــي بلغ ــة الت ــرة الرتكي ــام الل ــدوالر أم ــة ال ــاع قيم ــا أن ارتف ــد لن ــك يؤك كل ذل
الواحــد أمــس األربعــاء 23 أيــار/ مايــو، قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــرا بالتوقيــت املحــي، ليــس مرتبطــا 
ــًة  ــا اقتصادي ــاره “حرًب ــن اعتب ــًدا، يمك ــح ج ــيايس واض ــب س ــاك تاع ــل هن ــط، ب ــة فق ــباب اقتصادي بأس

ــا”. عــى تركي

خبز الرجال عىل الرجال دين.. وخبز الرجال عىل األنذال صدقة

يمكننــا قياســًا القــول: ذهــب شــابان ســعوديان للســياحة يف تركيــا، وحينــا عــادا، ســأهلا 
صديــق، كل عــى حــدة، لــألول: كيــف شــاهدت تركيــا؟؟، فقــال: بلــد العلــم والتطــور 
ــرد  ــلمني، ف ــن واملس ــن والدي ــد األم ــات، بل ــن اخلدم ــة وحس ــد النظاف ــارة، بل واحلض

الســائل: صدقــت. 
ــال  ــد اجل ــف، بل ــاط والكي ــد االنبس ــهر، بل ــي والس ــد املاه ــال: بل ــاين، فق ــا الث وأم

ــت. ــًا: صدق ــائل أيض ــرد الس ــاء، ف ــول والنس والكح
ــت  ــف قل ــل، كي ــا رج ــًا ي ــائل، عجب ــال للس ــة، فق ــمع القص ــع يس ــق راب ــب صدي تعج
لإلثنــني )صدقــت(، رغــم أن كًا منهــا أجــاب بــكام مناقــض لآلخر، فــرّد الســائل، كٌل 
وصــف تركيــا بــا رأى حيــث ذهــب، فمــن قصــد الســياحة والتطــور والديــن، ســرى 
ــارشة  ــة الع ــون يف املرتب ــح لتك ــامل، وتطم ــار يف الع ــن الكب ــادي العرشي ــت ن ــدًا دخل بل
ــر مــن 30  ــة عــرشة، اخلدمــات فيهــا تضاهــي أفضــل دول العــامل وتســتقبل أكث أو الثاني
ــكاهنا  ــم س ــم أن معظ ــدات، رغ ــة رأي ومعتق ــا حري ــل، فيه ــائح، ويف املقاب ــون س ملي
مســلمون، وفيهــا 84684 مســجدًا، بــل إن إســطنبول وحدهــا حتــوي 3269 مســجدًا.
ــور يف  ــد متط ــا كأي بل ــًا، فيه ــا أيض ــهر، فرتكي ــون والس ــرض املج ــب بغ ــن ذه ــا م وأم
العــامل، أماكــن هلــو وســهر، وفيهــا مــاه وبــارات ونــواد ليليــة، وفيهــا )جريــرة( أرشار 
ــه مــن  ومبتزيــن، لــذا، كا الســائحني قــال الصــدق، ولكــن كل بحســب مــا هــدف إلي

ــا. ــا رأى خاهل ــه وم زيارت
ــا، ضمــن  ــة تركي قصــارى القــول: خــرج شــباب ســعوديون، ومــن يف حكمهــم بكراهي
محلــة، منظمــة وال شــك، للتحذيــر مــن زيــارة تركيــا خــال موســم ســياحة 2018 الــذي 
تعــول عليــه تركيــا باســتقطاب أكثــر مــن 30 مليــون ســائح وعائــدات ال تقــل عــن 30 

مليــار دوالر.
ــات املســلحة واألخــوان  ــا شــبه معــدوم وأن العصاب وحجــة هــؤالء، أن األمــن يف تركي
املســلمني يعيثــون بــأرض األناضــول فســادًا ورسقــة وإرهابــًا، داعــني إىل زيــارة أي دولــة 
حــول العــامل، وربــا قصــدوا أن تكــون إرسائيــل مــن بينهــا، مــا عــدا تركيــا، لئــا يرمــوا 
ــذ نحــو ســبع  ــا من ــا يعرفهــا مــن عــاش يف تركي ــق رب بأنفســهم إىل التهلكــة. ثمــة حقائ
ــة  ــل وزراع ــاج أو التجمي ــب الع ــًا يطل ــائحًا أو مريض ــا س ــن يأتيه ــر مم ــنوات، أكث س

الشــعر.
أوىل تلــك احلقائــق، أن يف تركيــا بعــض املحتالــني وال شــك، بيــد أن )املحتالــني( الذيــن 
أشــار إليهــم األخــوة الســعوديون، فأماكنهــم وأعاهلــم معروفــة، وهــم موجــودون حيث 

ذهــب )صاحبنــا( الثــاين، الــذي وصــف تركيــا ببلــد )الســهر واملجــون(.
بمعنــى بســيط، هــؤالء هــم )اجلريــرة( الذيــن يعملــون مــع مــاه ليليــة وبــارات و)أكثــر( 
ــلطان  ــراي والس ــة أك ــم يف منطق ــا، وبعضه ــا حوهل ــيم وم ــاحة تقس ــرشون يف س وينت
أمحــد، متامــًا يف األمكنــة نفســها التــي تكلــم عنهــا )ســعوديون( لكنهــم بــرتوا القصــة ومل 
يقولــوا ملــن حياولــون التأثــر يف قرارهــم الســياحي، أهنــم تعرضــوا لابتــزاز أو االحتيــال، 

وهــم يف بــارات ونــواد ليليــة، وأكثــر.
وأمــا احلقيقــة األوجــع، فتــأيت مــن توقيــت احلملــة، ففــي حــني تتعــرض تركيــا لـ)حــرب 
ــايس  ــايب، رئ ــتحقاق انتخ ــر( اس ــتعدادها لـ)أخط ــع اس ــن م ــة، بالتزام ــة( معلن اقتصادي
وبرملــاين، مــن واشــنطن وبعــض الــدول األوروبيــة وتــل أبيــب، ونالــت تلــك احلــرب، 
ــة، فرتاجــع ســعر رصفهــا، أتــت اهلجمــة مــن بعــض  ــة الرتكي وإىل حــد مــا، مــن العمل
الســعوديني واإلماراتيــني، وهــم، أو مــن دفعهــم، يعلــم وال شــك، أثــر رضب املوســم 
ــى  ــول ع ــا تع ــرة، ألن تركي ــعر رصف الل ــاد وس ــى االقتص ــا، إن ع ــياحي يف تركي الس
ــة  ــزب )العدال ــى ح ــام، أو ع ــذا الع ــياحة ه ــن الس ــار دوالر م ــو 30 ملي ــدات بنح عائ
ــو  ــاد، ه ــاطة، ألن االقتص ــان. ببس ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــة( والرئي والتنمي
الســاح الوحيــد الــذي ترفعــه املعارضــة الرتكيــة بوجــه الرئيــس، وكان ذلــك واضحــًا 
ــحه،  ــا مرش ــي كاهل ــات الت ــوري( واالهتام ــعب اجلمه ــزب )الش ــج ح ــال برنام ــن خ م
)حمــرم اينجــه(، وكــذا برنامــج حــزب )اجليــد( ومــا قالتــه مرشــحته، )مــرال أكشــنار(.

ــرف  ــة )التط ــى فزاع ــة ع ــة الرتكي ــز املعارض ــن تركي ــدًا ع ــان، وبعي ــة األم ــا جله وأم
اإلســامي( أو مــا قالــه رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن عــي يلدريــم، مــن أن بــاده أزالــت 
اإلرهــاب مــن أجندهتــا، بــل ومل تشــهد الواليــات الـــ81 أي أعــال إرهابيــة أو عنــف هذا 
العــام، يكفــي أن نقــول لألخــوة املروجــني، يف اململكــة واإلمــارات، أن أنطاليــا، كمثــال، 
ــائح،  ــون س ــو 1.5 ملي ــى اآلن، نح ــني حت ــرب واألوروبي ــروس والع ــن ال ــتقبلت م اس
وأكيــد هــؤالء الســياح مل يأتــوا ليجازفــوا بحيواهتــم أو )»لرمــوا بأنفســهم إىل التهلكــة(.

ــا  ــن وظفه ــا، أو م ــياحة برتكي ــة رضب الس ــى محل ــة ع ــأيت اإلجاب ــا ت ــول: رب ــة الق هناي
ــتحقاق  ــة االس ــاول إعاق ــن حي ــا عّم ــإن بحثن ــيطة. ف ــة بس ــن مقارب ــا، م ــف وراءه ويق
ــلمة  ــد أس ــور يري ــان )ديكتات ــا، وأن أردوغ ــويه تركي ــاد وتش ــايب ورضب االقتص االنتخ
أوروبــا(، فســنجد يف املقدمــة واشــنطن ومــن بعدهــا بعــض الــدول األوروبيــة ومــن ثــم 
تــل أبيــب، بعــد صفعــة إهانــة ســفرها، وليــس مــن االهتاميــة بــيء، إن قلنــا أن أولئــك 
ــى  ــم ع ــذون أجندهت ــان، أو ينف ــاح أردوغ ــن نج ــني م ــؤالء املرعوب ــة ه ــني بخدم املرّوج

ــر. ــة، مشــكوك هبــا عــى أقــل تقدي ــم عــى األرجــح، أو مصادف األقــل، بعل

انحياز وكاالت التصنيف االئتماني ودورها 
 عن تركيافي تدهور الليرة التركية
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صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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معظــم الســوريني العاملــني يف تركيــا يقبضــون رواتبهــم بالعملــة 
ــق  ــي، وال ح ــي، وال صح ــان اجتاع ــا ض ــم ب ــة، وه الرتكي
باملطالبــة بزيــادة الراتــب لتعويــض التضخــم، والزيــادات املتتالية 
يف األســعار، خافــًا لألتــراك الذيــن يتــم تعويضهــم جــزءًا مــن 

الدخــل املرتاجــع نتيجــة التضخــم.
ــروا  ــب مل يتأث ــى األغل ــوري، فع ــال الس ــوريون يف الش ــا الس أم
بالزيــادة يف أســعار البضائــع الرتكيــة الداخلــة عــن طريــق 
التجــار، لكــن التاجــر اســتفاد كثــرًا مــن تراجــع قيمــة العملــة 

ــي. ــدوالر األمريك ــة بال ــن البضاع ــع ثم ــه يدف ــة، ألن الرتكي
يــأيت ذلــك وســط قلــق مــن عمــوم الســوريني نتيجــة اســتغال 
ــة،  ــرة الرتكي ــعر الل ــاض س ــة انخف ــة قضي ــزاب املعارض األح
عــى  للتهجــم  االنتخابيــة  محاهتــا  يف  الاجئــني،  وقضيــة 
ــة  ــهيل إقام ــاب تس ــن ب ــة( م ــة والتنمي ــزب العدال ــات )ح سياس
مايــني منهــم يف تركيــا، عــى خلفيــة احلــرب املســتمرة يف ســوريا 

ــنوات. ــبع س ــذ س من
وكــرر كل مــن )حــزب الشــعب اجلمهــوري(، و)احلــزب اجليد(، 
خاصــة، خطاهبــا العنــري جتــاه الاجئــني، يف جتمعاهتــا 
االنتخابيــة، ويتقصــدان مــن وراء ذلــك جتييــش الشــارع الرتكــي 
ضــد احلــزب احلاكــم، يف حماولــة إلقنــاع مجهورمهــا بــأن الوجــود 
ــة  ــرة الرتكي ــار الل ــبب اهني ــو س ــا ه ــف يف تركي ــوري الكثي الس
ــرد  ــي يف ط ــك ه ــة ذل ــية، وأن معاجل ــام قياس ــا إىل أرق ووصوهل

ــم. ــرًا إىل باده ــم ق ــوريني وإعادهت الس
ــة  ــني الرتكي ــًا للقوان ــق، فوفق ــر دقي ــاب غ ــذا اخلط ــع، ه بالطب
ــة يف  ــرب قائم ــت احل ــوريني مادام ــرد الس ــد ط ــتطيع أح ال يس
ســوريا، وذلــك التزامــًا ببنــود )قانــون احلايــة املوقتــة( املعتمــد يف 
تركيــا، والــذي خيتلــف عــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة يف خصــوص 
ــرد  ــح ط ــي ال يبي ــون الرتك ــروب، فالقان ــات احل ــني أوق الاجئ
ــق إال  ــن أن تنطب ــة ال يمك ــط قانوني ــن ضواب ــني إال ضم الاجئ
ــة مايــني ونصــف  ــر مــن ثاث عــى عــدد قليــل مــن ضمــن أكث

ــا. ــون يف تركي ــوري يقيم ــون س امللي
ــل إىل  ــدة تص ــة اجلدي ــرة الرتكي ــايض، كادت الل ــبوع امل واألس
مســتوى تارخيــي بتجــاوز حاجــز مخــس لــرات مقابــل الــدوالر 
ــع  ــدوالر، م ــرة لل ــن 4.92 ل ــر م ــا إىل أكث ــي، بوصوهل األمريك
العلــم أهنــا جتــاوزت كل التوقعــات الشــهر املــايض بعدمــا 
قاومــت احلاجــز النفــي ألربــع لــرات منــذ شــباط عــام 2017، 
ــل  ــل إىل 4.20 مقاب ــع أن تص ــن يتوق ــائمني مل يك ــر املتش وأكث
ــوالً إىل  ــم 4.5، وص ــو 4.3، ث ــت نح ــا تدافع ــدوالر، لكنه ال

4.92 لدقائــق فقــط صبــاح األربعــاء املــايض )23 مايــو/ أيــار( 
ــي. ــار الكارث ــبه االهني ــا يش يف م

لكــن االهنيــار ليــس كارثيــًا، حتــى لــو جتــاوز هــذا االنخفــاض 
نســبة 20 يف املئــة منــذ بدايــة هــذا العــام، فهــذه طبيعــة عمــات 
االقتصــادات الصاعــدة، حــدث ذلــك مــن قبــل يف األرجنتــني، 
ــة،  ــا اجلنوبي ــدث يف كوري ــا ح ــا، ك ــوب أفريقي ــل، وجن والرازي
وتايــوان، يف األزمــة االقتصاديــة عــام 1997، ويف بدايــات أزمــة 

الرهــن العقــاري عــام 2008 يف البلــدان ذاهتــا.
يف األزمــة االقتصاديــة عــام 2008 مل حيــدث ذلك يف تركيــا، وبينا 
ــة  ــعت احلكوم ــا، توس ــن إنفاقه ــة م ــات الغربي ــت احلكوم قلص
ــية،  ــاط الدراس ــن األقس ــاب م ــت الط ــك، وأعف ــة يف ذل الرتكي
ــت  ــذاء، فنج ــدواء، والغ ــعار ال ــت أس ــل، ودعم ــع املراح يف مجي

ــار األزمــة، واســتمر نمــو اقتصادهــا وانتعاشــه. ــا مــن آث تركي
ــني يف  ــني والاجئ ــوريني املقيم ــراك والس ــق األت ــد قل ــا يزي وم
تركيــا هــو عامــل االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة املتزامنــة يف 24 
يونيــو )حزيــران( املقبــل، فــكل التوقعــات ترجــح اســتمرار حالة 
ــات،  ــذه االنتخاب ــج ه ــان نتائ ــى إع ــرة حت ــاد لل ــذب احل التذب
ــة  ــة ثاني ــان بوالي ــب أردوغ ــب طي ــايل رج ــس احل ــاز الرئي وإذا ف
مــن اجلولــة األوىل، مــع تصــدر حزبــه )العدالــة والتنميــة( لنتائــج 
االنتخابــات النيابيــة، فــإن ذلــك يدفــع إىل توقــع انتعــاش اللــرة 
الرتكيــة أمــام الــدوالر األمريكــي، خاصــة وأن املوســم الســياحي 
قــد بــدأ، أمــا إذا كانــت هنالــك جولــة انتخابــات رئاســية ثانيــة، 
ــان  ــس أردوغ ــم الرئي ــى حس ــتمر حت ــرة سيس ــراب الل فاضط

ــة. ــة الثاني للــراع االنتخــايب يف اجلول
هنالــك بدائــل متوقعــة أخــرى، يف حــال حســم أحــد مرشــحي 
ــو  ــة، وه ــة الثاني ــية يف اجلول ــات الرئاس ــة رصاع االنتخاب املعارض
ــدًا إذا  ــر تعقي ــل أكث ــني. وبدائ ــم املحلل ــق معظ ــتبعد وف ــر مس أم
مل حيســم احلــزب احلاكــم وحلفــاؤه، )حــزب احلركــة القوميــة(، 
احلــرة(،  الدعــوة  و)حــزب  الكبــر(،  االحتــاد  و)حــزب 
االنتخابــات النيابيــة يف اجتــاه تشــكيل ائتــاف حاكــم يف مواجهــة 
ــزب  ــتثناء )ح ــا باس ــرًا هل ــي ال وزن كب ــة الت ــزاب املعارض األح

ــوري(. ــعب اجلمه الش
يف الواقــع، أســباب تذبــذب اللــرة نفســية وانتخابيــة أكثــر منهــا 
ــوة  ــباب إىل ق ــود األس ــادي تع ــب االقتص ــي اجلان ــة، فف اقتصادي
الــدوالر يف الفــرتة املاضيــة أمــام مجيــع العمــات وأمــام الذهب، 
فيــا تأثــر النفــط بقــرارات ترامــب حــول امللــف النــووي اإليراين 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بأنبــاء عــن حمادثــات مــع كوريــا 

الشــالية، يبــدو أهنــا ال تــزال يف طــور التحضــر، واليــورو خــر 
خــال شــهر أكثــر مــن 500 نقطــة أمــام الــدوالر، كذلــك خــر 

اجلنيــه االســرتليني حــوايل 600 نقطــة.
ــس  ــة للرئي ــر املوفق ــات غ ــية الترحي ــباب السياس ــن األس وم
أردوغــان يف معهــد )تشــاتام هــاوس( أثنــاء زيارتــه للنــدن 
ــعر  ــض س ــن رضورة خف ــه ع ــاري، وحديث ــهر اجل ــف الش منتص
ــذي اقــرتب مــن 11% عــى أســاس  ــدة للجــم التضخــم ال الفائ
ســنوي يف أبريــل )نيســان( املــايض، عــى عكــس مــا تريــد 
احلكومــة مــن حمارصتــه يف خانــة عدديــة واحــدة )9% أو مــا دون 

ــك(. ذل
لتشــجيع  يــأيت  الفوائــد  خفــض  أن  االقتصــاد  يف  فاملعلــوم 
ــم  ــة التضخ ــي مواجه ــا فه ــن رفعه ــة م ــا الغاي ــتثار، أم االس

اجلامــح. أو  الزاحــف، 
ويعــود انخفــاض اللــرة الرتكيــة املســتمر منــذ أعــوام إىل جمموعة 

مــن األســباب االقتصاديــة والسياســية الداخليــة واخلارجية.
ــث  ــاري، حي ــزان التج ــز املي ــة عج ــباب االقتصادي ــن األس وم
وصــل وفقــًا لبيانــات وزارة اجلــارك والتجــارة الرتكيــة إىل 
مــن  الرغــم  عــى  دوالر(،  مليــار   77.06( املئــة  يف   37.5
ــبة %10.2  ــايض بنس ــام امل ــادرات يف الع ــة للص ــزة النوعي القف
إىل 157.09 مليــار دوالر، إال أن الــواردات ارتفعــت أيضــًا 
ــم  ــى الرغ ــذا ع ــار دوالر، ه ــبة 17.9% إىل 234.16 ملي بنس
ــغ 7.4 يف  ــي بل ــادي تارخي ــو اقتص ــدل نم ــا مع ــق تركي ــن حتقي م

ــايض. ــام امل ــة الع املئ
لكــن يبــدو أن البنــك املركــزي الرتكــي حافــظ عــى اســتقاليته 
ــدل  ــه مع ــان، برفع ــس أردوغ ــة رأي الرئي ــى اآلن يف مواجه حت
الفائــدة األســبوع املــايض مــن 13.5 يف املئــة إىل 16.5 يف املئــة، 
ــم  ــادة اخلص ــروض إع ــديد ق ــوك لتس ــهيات للبن ــم تس وتقدي
املســحوبة قبــل 25 مايــو )أيــار( احلــايل، واملســتحقة لغايــة 
ــدات  ــات عائ ــر وخدم ــى التصدي ــل، ع ــوز( املقب ــو )مت 31 يولي
ــد  ــي، حمم ــوزراء الرتك ــس ال ــب رئي ــي. ورأى نائ ــد األجنب النق
ــدوالر  ــام ال ــة أم ــة الوطني ــعر العمل ــع س ــك، أن تراج شيمش
ــة  ــود ثاث ــار إىل وج ــث أش ــط، حي ــا فق ــى تركي ــر ع ال يقت
عوامــل خارجيــة هامــة تؤثــر ســلبًا عــى االقتصــادات الصاعــدة، 
موضحــًا، يف حديــث لقنــاة )إن يت يف(، اجلمعــة، أن العوامــل 
الثاثــة هــي ارتفــاع أســعار الفائــدة طويلــة األجــل يف الواليــات 
املتحــدة بشــكل رسيــع، وزيــادة أســعار النفــط، وتصاعــد قيمــة 

ــرى. ــات األخ ــة العم ــام كاف ــدوالر أم ال

الليرة والالجئون السوريون في قلب االنتخابات التركية

كاتب وصحفي سوري

علي العائد

مــن يراقــب الســاحة السياســية يف تركيــا، يــدرك متاًمــا بــأن االســتحقاقات القادمــة ستكون(القشــة 
التــي ســتقصم ظهــر البعــر ) بالنســبة للمعارضــة الرتكيــة، يف حــال خــرت االنتخابــات الرئاســية.
حــزب العدالــة والتنميــة، أبــرز األحــزاب الرتكيــة يف العــر احلديــث، ســيطر عــى احليــاة السياســية؛ 
بســبب شــعبيته الكبــرة، ويعتــر رجــب طيــب أردوغــان مــن أبــرز السياســيني واملؤثريــن يف تركيــا، 
ــزب  ــع ح ــف م ــد حتال ــرًدا، فق ــح منف ــرىض بالرتش ــه مل ي ــان، إال أن ــزب وأردوغ ــعبية احل ــم ش ورغ
ــة،  ــة والتنمي ــن العدال ــا، وع ــًحا عنه ــيكون مرش ــان س ــأن أردوغ ــت ب ــي أعلن ــة والت ــة القومي احلرك
ــي  ــة، والت ــة الرتكي ــبًقا. املعارض ــر ُمس ــر البع ــف ظه ــت نص ــي قصم ــة الت ــذه، القش ــون ه لتك
ــا - والــذي زّج بأقــوى أســلحته يف  ُيمثلهــا حــزب الشــعب اجلمهــوري - أقــدم األحــزاب يف تركي
ــال  ــزب )ك ــس احل ــد رئي ــة، بع ــخصية يف املعارض ــوى ش ــه( أق ــرم انجي ــيح )حم ــات، برتش االنتخاب
كليتشــدار أوغلــو( . يطمــح احلــزب املعــارض لإلطاحــة أردوغــان، فمــن جهــة برناجمــه االنتخــايب؛ 
ــا، وكل مّهــه وخططــه التــي يرســمها، هــي إلســقاط حــزب  ــرّش بمســتقبل مــرشق لرتكي فهــو ال ُيب
ــر  ــذي تعت ــارض، وال ــي املع ــعب الديمقراط ــزب الش ــلطة. ح ــن الس ــه م ــة، وإزالت ــة والتنمي العدال
شــعبيته بنســبة 12 باملئــة يف عمــوم تركيــا، قــّدم )صــاح الديــن ديمرطــاش(، الــذي ال يقــل أمهيــة 
عــن انجيــه، فهــو مــن أبــرز السياســيني األتــراك حالًيــا، قــّدم أوراق ترشــيحه وهــو خلــف قضبــان 

ــرة  ــرة كب ــه، يف مغام ــّدم أوراق ــد ق ــاب، فق ــه باإلره ــه بارتباط ــة إلي ــم املوجه ــم الته ــجن، ورغ الس
ــه. حــزب اخلــر، احلــزب حديــث الــوالدة الــذي أسســته )مــرال اكشــنار( أو كــا هــي  بالنســبة ل
مشــهورة، باملــرأة احلديديــة، قــدم مرشــحته مــرال، التــي تعتــر أكــر حتــٍد جــاد ألردوغــان، بســبب 
شــعبيتها الكبــرة يف تركيــا، حتــى مــن داخــل حــزب العدالــة والتنميــة، وتشــتهر مــرال؛ بأهنــا مــن 
أكــر املعارضــني عــى وجــود الســوريني برتكيــا، مــن خــال هتديــدات خلبيــة - بطــرد الســوريني يف 

حــال فوزهــا - لــن تســمن ولــن تغنــي مــن جــوع، يف حــال خســارهتا أمــام أردوغــان.
حــزب الســعادة اإلســامي، قــّدم أوراق ترشــيح رئيــس احلــزب، )تيميــل قــره مــا أوغلــو(، ليكــون 

منافســًا يف االنتخابــات القادمــة، والتــي هيــدف فيهــا للوصــول للحكــم، مثلــه مثــل حلفائــه البقيــة.
ــزب  ــي- ح ــزب الديمقراط ــزاب - ح ــة أح ــع ثاث ــه م ــد حتالف ــوري، وبع ــعب اجلمه ــزب الش ح
الســعادة- وحــزب اخلــر - ســيتبعون خطــة الــزّج بأربعــة مرشــحني، ملواجهــة أردوغــان يف اجلولــة 

ــة. ــة الثاني ــد باجلول ــح واح ــتدعم مرش ــا س ــات، فإهن ــم االنتخاب ــال مل حُتس األوىل، ويف ح
ــة  ــة للدول ــة واضح ــتقبلية أو خط ــة مس ــك رؤي ــا، ال متل ــا وزعائه ــة أطيافه ــة بكاف ــة الرتكي  املعارض
الرتكيــة، وهدفهــا الوحيــد هــو إســقاط أردوغــان وحكمــه، ألنــه يف حــال فــوزه، قــد يصبــح أقــوى 

نظــام ســيايس عرفتــه تركيــا، عــر تارخيهــا احلديــث.

ها
ُ
امة ِلمن يجهل

ّ
ة .. دو

ّ
ساحة االنتخابات التركي

محرر وكاتب صحفي

مصطفى طه باشا
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عــام  املســلمة  لرتكيــا  القومــي  الناتــج   .1
دوالر  مليــار  ومائــة  تريليــون  حــوايل   2013
ــوى  ــي ألق ــج املح ــوع النات ــاوي جمم ــو يس وه
اقتصاديــات ثــاث دول يف الــرشق األوســط؛ 
إيــران الســعودية واإلمــارات فضــًا عــن األردن 

وســوريا ولبنــان.
2. أردوغــان قفــز ببــاده قفــزة مذهلــة مــن 
ــرش  ــدل ع ــادي 111 إىل 16 بمع ــز االقتص املرك
ــادي  ــه إىل ن ــي دخول ــا يعن ــنويًا، مم ــات س درج
 ) G-20( ــار ــاء الكب ــن األقوي ــة العرشي جمموع

يف العــامل ..!
ــة  ــة الرتكي ــاء الدول ــق إنش ــام 2023 يواف 3.  الع
ــة، وهــو التاريــخ الــذي حــدده أردوغــان  احلديث
لتصبــح تركيــا القــوة االقتصاديــة والسياســية 
ــام  ــينجح ؟؟، األي ــل س ــامل ...! فه األوىل يف الع

ــك. ــف ذل ستكش
4. مطــار إســطنبول الــدويل، أكــر مطــار يف 
 1260 الواحــد  اليــوم  يف  ويســتقبل  أوروبــا 
طائــرة فضــًا عــن مطــار صبيحــة - الــذي 

طائــرة.   630 يســتقبل 
5.  اخلطــوط اجلويــة الرتكيــة تفــوز كأفضــل ناقل 

جــوي يف العــامل - لثــاث ســنوات عــى التوايل.
ــن  ــا ملياري ــت تركي ــنوات، زرع ــرش س 6.  يف ع

ــرة. ــة ومثم ــجرة حرجي ــون ش و770 ملي
عهــد  يف  األوىل  وللمــرة  صنعــت  تركيــا    .7
حكومــة مدنيــة - أول دبابــة مصفحــة، وأول 
ــار، وأول  ــدون طي ــرة ب ــة، وأول طائ ــة جوي ناقل
قمــر صناعــي عســكري حديــث متعــدد املهــام.
8.  أردوغــان يف عــرش ســنوات بنــى 125 جامعة 
جديــدة، و189 مدرســة و 510 مستشــفى و 
ــدد  ــون ع ــث ليك ــل درايس حدي ــف فص 169 أل
ــب ..!؟.  ــاوز 21 طال ــل ال يتج ــاب بالفص الط
ــي  ــة الت ــة االقتصادي ــتدت األزم ــا اش 9. عندم
اجتاحــت أوروبــا وأمريــكا - رفعــت اجلامعــات 
ــا  ــة، بين ــوم اجلامعي ــة الرس ــة واألوروبي األمريكي
ــة يف  ــل الدراس ــومًا بجع ــان مرس ــدر أردوغ أص
ــى  ــة وع ــة جماني ــدارس الرتكي ــات وامل كل اجلامع

ــة.! ــة الدول نفق
10.  يف عــرش ســنوات؛ كان دخــل الفــرد يف 
ــام 2013  ــع ع ــنويًا ارتف ــا 3500 دوالر س تركي
ــبة  ــن نس ــى م ــو أع ــف دوالر ...! وه إىل 11 أل
ــة  ــة العمل ــع قيم ــي، ورف ــن الفرن ــل املواط دخ

الرتكيــة إىل 30 ضعــف.!
11. يف تركيــا تعمــل الدولــة جاهــده لتفريــغ 
ــول  ــي للوص ــث العلم ــامل - للبح ــف ع 300 أل

إىل عــام 2023 ..!؟.
قــام  إنجــاز ســيايس لرتكيــا -  أكــر  12. يف 
أردوغــان بإحــال الســام بــني شــطري قــرص 
ــال  ــزب الع ــع ح ــوية م ــات تس ــرى حمادث وأج
الكردســتاين لوقــف نزيــف الــدم، وهــي ملفــات 

ــود. ــعة عق ــذ تس ــة من عالق
الرواتــب  ارتفعــت  املســلمة،  تركيــا  يف    .13
واألجــور بنســبة %300، وارتفــع أجــر املوظــف 
ــة،  ــرة تركي ــرة إىل957 ل ــن 340 ل ــدئ م املبت
ــن  ــل م ــن العم ــني ع ــبة الباحث ــت نس وانخفض

 2% إىل   38%
التعليــم  ميزانيــة  املســلمة،  تركيــا  يف    .14
والصحــة فاقــت ميزانيــة الدفــاع، وأعطــي املعلــم 

راتــب يــوازي راتــب الطبيــب.!
15.  يف تركيــا املســلمة، تــّم إنشــاء 35 ألــف 
ــد  ــات، وقواع ــا املعلوم ــر لتكنولوجي ــة خمت قاع

ــا. ــراك فيه ــباب األت ــدرب الش ــة يت ــة حديث بياني
ــغ 47  ــة البال ــز امليزاني ــّدد عج ــان س 16. أردوغ
مليــار، وكانــت آخــر دفعة للديــون الرتكيــة 300 
ــايض  ــو امل ــديدها يف يوني ــم تس ــون دوالر - ت ملي
للبنــك الــدويل الــيء الســمعة، بــل ووصــل أن 
ــع  ــة إىل وض ــارات، إضاف ــا 5 ملي ــه تركي أقرضت
أردوغــان 100 مليــار يف اخلزينــة العامــة، يف حني 
أن هنــاك دول عريقــة يف أوروبــا وأمريــكا تتخبــط 

حتــت وطــأة الديــون والربــا واإلفــاس.!
17. تركيــا كانــت صادراهتــا قبــل عــرش ســنوات 
23 مليــار - أصبحــت 153 مليــار لتصــل إىل 
ــة يف، وحتتــل الســيارات املركــز األول،  190 دول
تليهــا اإللكرتونيــات، حيــث أن كل ثاثــة أجهزة 
إلكرتونيــة تبــاع يف أوروبــا هنــاك جهــاز صناعــة 

تركيــة.!
ــر  ــة تدوي ــت عملي ــان، تبنّ ــة أردوغ 18. حكوم
ــاء؛  ــد الكهرب ــة وتولي ــتخراج الطاق ــة الس القام
ليســتفيد منهــا ثلــث ســكان تركيــا - وقــد 
ــراك  ــازل األت ــاء إىل %98مــن من وصلــت الكهرب

يف املــدن واألريــاف ..!!؟.
19. أردوغــان جلــس مــع طفلــة ال تتعــدى 
تلفزيونيــة  مناظــرة  يف  عمرهــا،  مــن   12 الـــ 
ــا  ــواء، وحتدث ــى اهل ــام ع ــائل اإلع ــا وس نقلته
ــا  ــرتم ذكاءه ــة، واح ــا بندّي ــتقبل تركي ــن مس ع
واندفاعهــا فأعطــى األطفــال األتــراك املثــل 
ــم يف  ــن حيكمه ــرة م ــة ومناظ ــدوة يف مناقش والق

قــراءة املســتقبل.!
20.  أردوغــان صديــق إرسائيــل - حســب زعــم 
العلانيــني العــرب؛ وجــه صفعــة قويــة إلرسائيل 
وجعلهــا تعتــذر عــن رضهبــا لســفينة مرمــرة التي 
كانــت متوجهــة إىل غــزة، واشــرتط يف قبــول 

االعتــذار رفــع احلصــار عــن غــزة.!
21.  أردوغان)صديــق إرسائيــل(، وجــه انتقــادًا 
الذعــًا للحضــور الذيــن صفقــوا لكلمــة بريــز- 
ــدى  ــزة يف املنت ــى غ ــرب ع ــه احل ــرر في ــذي ب ال
االقتصــادي دافــوس 2009 وخــرج غاضبــًا مــن 
ــم  ــار عليك ــال للحضور:)ع ــد أن ق ــدى بع املنت
أن تصفقــوا هلــذا اخلطــاب - بعــد أن قتلــت 
إرسائيــل آالف األطفــال والنســاء يف غــزة( ..!؟.
ــو  ــا ه ــذي زار بورم ــد ال ــان، الوحي 22.  أردوغ
ــم  ــايل إقلي ــن أه ــلمني م ــى باملس ــه والتق وزوجت

ــوب. ــار املنك ميان
23.  أردوغــان أعــاد تدريــس القــرآن واحلديــث 
النبــوي إىل املــدارس احلكوميــة بعــد تســعة عقــود 

مــن احلكــم العلــاين ..!!؟.
24.  أردوغــان كــّرس حريــة ارتــداء احلجــاب يف 

اجلامعــات احلكوميــة ودار القضــاء ..!
ــار أكــر  ــد املســلم الــذي أن 25.  أردوغــان القائ
جــر معلــق يف العــامل عــى شــواطئ البحــر 
ــارة - تضــّم حــروف كلمــة األســود بأضخــم إن

أن  حــني  يف  الرحيــم(،  الرمحــن  اهلل  )بســم 
ــجرة  ــر ش ــت أك ــة صنع ــدول العربي ــدى ال إح
)كريســاس( يف العــامل - بلغــت تكلفتهــا 40 

دوالر...!!؟. مليــون 
بوجــه  وقفــت  التــي  الوحيــدة  تركيــا   .26
إىل  بــاده  ســفارة  بنقــل  وقــراره  ترامــب 
القــدس الرشيــف، وأقدمــت عــى طــرد الســفر 

تركيــا. مــن  اإلرسائيــي 
ــان،  ــات أردوغ ــن محاق ــض م ــب بع ــا نرتك ليتن
هــذه ثــار أردوغــان، ولنقارهنــا بحصــاد عروبتنــا 

ــاء.!! العرج

االنتخابــات الرتكيــة ربــا تكــون أهــم انتخابــات ديمقراطيــة يف العــامل، فهــي حمط 
اهتــام عاملــي وإقليمــي كبريــن، إليهــا تشــخص األبصــار ومــع اقــرتاب يومهــا 
الكبــر ختفــق القلــوب وتــكاد تنحبــس األنفــاس، فرتكيــا تشــكل للمضطهديــن 
ــا  ــن وليبي ــراق واليم ــوريا والع ــا إىل س ــن بورم ــنة م ــًا الس ــامل وخصوص يف الع
وفلســطني وغــزة ومــر وغرهــم أمــًا ومــاذًا وملجــًأ، فيــا تظهــر يف خضــم 
ــة قــادرة عــى التمــرد عــى ظلمــه  ــر ومتوحــش ودمــوي، عقب نظــام عاملــي جائ

ــرة. ــه املتعــددة واجلائ وفجــوره وموازين
ــرى  ــة ك ــرة هنض ــرشة األخ ــس ع ــنوات اخلم ــهدت يف الس ــي ش ــا والت تركي
شــملت مجيــع مناحــي احليــاة االقتصاديــة والعلميــة واملعيشــية والثقافيــة وحتــى 
ــزم  ــه وامللت ــراث أمت ــع ت ــح م ــة املتصال ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــة بقي الرياضي
بقيمهــا يف إســام منفتــح حيمــل رســالة إعــار الدنيــا وإصــاح اآلخــرة، 
شــكلت نموذجــًا بديــًا لديمقراطيــة غربيــة عرجــاء حتمــي مصاحلهــا املاديــة ال 
قيمهــا بالقــوة اهلوجــاء. فالغــرب الــذي نــي وصفــح عــن دم الشــاب اإليطــايل 
ــش  ــذي يتعاي ــرب ال ــيي، والغ ــر الس ــًا يف م ــل تعذيب ــذي قت ــي( وال )رجيين
ــاالت  ــم رج ــوريا وجرائ ــراق وس ــنة يف الع ــادة للس ــر واإلب ــازر التهج ــع جم م
)حفــرت( اإلنســانية املصــورة واملوثقــة، ال ينفــك يتحــدث عــن دكتاتوريــة 
أردوغــان وجتاوزاتــه بالرغــم مــن أنــه زعيــم منتخــب بانتخابــات حــرة ونزهيــة 
ــن  ــاة والذي ــتبدين والطغ ــن املس ــرب م ــنطن والغ ــاء واش ــة ال كحلف وديمقراطي
يســجنون املفكريــن واحلقوقيــني والكتــاب والدعــاة وتعذيبهــم وانتهــاك كرامتهم 

ــانية. ــم اإلنس وحقوقه
أدرك األتــراك بــأن هنــاك قــوى إقليميــة تســتخدم مــن قبــل إرسائيــل وجهــات 
ــة  ــرتة االنتقالي ــا يف الف ــد هل ــا والكي ــل منه ــط للني ــا وختط ــتهدف تركي ــة، تس دولي
ــع  ــا دف ــر 2019، مم ــايس أواخ ــام الرئ ــة النظ ــال إىل مرحل ــبق االنتق ــي تس والت
ــا إىل  ــل برتكي ــق وليص ــم الطري ــع عليه ــات ليقط ــل باالنتخاب ــان للتعجي بأردوغ
مرحلــة اســتقرار ســيايس يف مواجهــة مكائــد حتــاك وأحــداث إقليميــة مضطربــة 

ــة. ــروب متاحق ــارعة وح ــورات متس وتط
ال بــد مــن شــيطنة أردوغــان وإســقاطه بأيــة طريقــة وبــأي ثمــن، غربيــًا 
ــذة يف  ــة متنف ــوى دولي ــة وق ــل أدوات للصهاين ــل دول متث ــن قبي ــًا وم وإرسائيلي
املنطقــة تنــرش اخلــراب والدمــار وحماربــة الربيــع العــريب وســعي شــعوب املنطقــة 

ــا: ــرة منه ــباب كث ــة، ألس ــة والكرام للحري
ــًا تشــكل نموذجــًا ملهــًا للــدول  ــا املســتقرة سياســيًا واملزدهــرة اقتصادي - تركي
العربيــة واإلســامية للتحــول مــن االســتهاك واالعتــاد عــى الغــر إىل اإلنتــاج 
ــب  ــة وهن ــر رسق ــي تعت ــة والت ــح الغربي ــدًا للمصال ــكل هتدي ــا يش ــاء، مم واالكتف
ثرواتنــا جــزء مــن تلــك املصالــح والتــي يف ســبيل محايتهــا تشــن حــروب تدمرية 

شــاملة حتــول شــعوبنا إىل الجئــني ومرشديــن.
ــة  ــة الديمقراطي ــي الدول ــل ه ــة أن إرسائي ــقط أكذوب ــة تس ــا الديمقراطي - تركي
الوحيــدة يف املنطقــة والتــي يكررهــا الغــرب زورًا وهبتانــًا، الغــرب الــذي يدعــم 

ــا هبــم.! ــم يعرن ــا ث ــات يف بادن الطغــاة والدكتاتوري
- تركيــا املســتقرة والقويــة قــادرة عــى رفــض املظــامل ومــا يســمى بصفقــة القــرن 
ــامية  ــات اإلس ــن املقدس ــازل ع ــي تتن ــرب والت ــفهاء ع ــا س ــارك فيه ــي يش والت
والقــدس واألقــى واألرض والعــرض يف ســبيل إرضــاء إدارة أمريكيــة متهــورة 

تفتقــد لألخــاق وتفتقــر للقيــم.
ــة  ــيم املنطق ــات تقس ــال خمطط ــى إفش ــادرة ع ــة ق ــتقلة والناهض ــا املس - تركي
وتفتيتهــا وإبقائهــا يف مرحلــة حــروب عبثيــة وســاحة لتقاســم النفــوذ واملصالــح 

ــة. الدولي
لألســباب أعــاه ولغرهــا وعــى خلفيــات أحقــاد صليبيــة ومورثــات تارخييــة، 
تشــن عــى تركيــا حــروب إعاميــة واقتصاديــة رشســة بعــد فشــل خيــار القــوة 
بســقوط االنقــاب العســكري والــذى أدى لتطهــر املؤسســة العســكرية الرتكيــة 

مــن املرتبطــني بقــوى خارجيــة وبالتــايل حتصينهــا.
ــودي  ــريب الليك ــام الع ــن اإلع ــم م ــة بتناغ ــدت واضح ــة ب ــرب اإلعامي  احل
والغــريب املتصهــني، واحلــرب االقتصاديــة وعــى جبهــات عــدة والتــي تســتهدف 
ــف  ــال ختوي ــن خ ــة م ــوة وثق ــد بق ــي الصاع ــاد الرتك ــة واالقتص ــرة الرتكي الل
املســتثمرين وإرعاهبــم، هــذه احلــروب ســتحتدم ويشــتد ســعارها مــع اقــرتاب 
موعــد االنتخابــات وال أســتبعد اللجــوء إىل عمليــات إرهابيــة دمويــة يف األيــام 
املقبلــة إلســقاط النمــوذج الرتكــي الناجــح ومــن ثــم الســعي إلقامــة دولة فاشــلة 
تابعــة هلــم قابلــة للتقســيم والتفتيــت إلبقــاء املنطقــة حتــت اســتعار وانتــداب يف 

صــور جديــدة وأنــاط حديثــة. 
مــا حيــدث يف تركيــا ليســت انتخابــات داخليــة وتــداول للســلطة، وإال ملــا شــهدنا 
ــل  ــا، فه ــا بعده ــا م ــة هل ــام فاصل ــا أي ــبوق، إهن ــر املس ــي غ ــام العامل ــذا االهت ه
ــًا  ــا إعامي ــع تركي ــوف م ــا الوق ــب أم علين ــعوب بالرتق ــوى وش ــي دوالً وق نكتف
وسياســيًا واقتصاديــًا مــن خــال ضــخ االســتثارات ومواجهــة حــروب احلاقدين 

بالثقــة باخليــار الرتكــي واملراهنــة عليــه بــا تــردد وال تعثــر؟! .

تركيا انتخابات محلية أم 
ثمار أردوغانأحداث عالمية؟!

باحث وكاتب ومحلل سياسي سوري

سمر السيدد. ياسر سعد الدين 

كاتب وصحفية سورية
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بلبل زادة... منبر ال
تقديم »سفرة األخوة« ألطفال أيتام في 10 دول

نلتقي مع األيتام على سفرة اإلفطار

“Kardeşlik Sofrası” 10 Ülkedeki Yetim Çocuklar İçin Kuruldu

Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşalım

Anadolu Öğrenci Birliği, Dünya Yetimler Günü’nde 10 ülkede kurulan kardeşlik sofralarıyla yetim 
çocukların yüzünü güldürdü. Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, birliğin çatısı altındaki Türkiye’deki dernek üyesi üniversite öğrencilerinin 
katılımıyla Kudüs, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, New York, Kırgızistan, Somali, Bangla-
deş, Kıbrıs, Suriye’de yetim çocuklar için iftar saatinde “Kardeşlik Sofra’sı” kurduklarını belirtti.

Bu sene 3. yılına giren Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşalım kampanyasını Bülbülzade Vakfı 
Yetim Komisyonu ve İyilikder Gaziantep Şubesi ortaklaşa organize ediyor. Kampanyaya dâhil 
olan iyilik gönüllüleri evinde hazırladıkları yemekleri alıp bir yetim ailenin evine giderek birlikte 
iftar yapıyorlar. Kampanyaya katılmak için yetim komisyonu tarafından hazırlanan bilgi formunu 
doldurmak gerekiyor. Formun doldurulmasının ardından yetim komisyonu yetkilileri sizinle irti-
bata geçerek size uygun bir gün ve bir yetim aile tahsis ediyor. Bilgi formunu doldurarak kampa-
nyaya katılan gönüllü ailelerin sayısı 250’yi geçti. 

ــال  ــوب األطف ــى قل ــة ع ــل البهج ــوة يف 10 دول ليدخ ــفرة األخ ــول س ــة األناض ــاد طلب ــدم احت ــام ق ــي لأليت ــوم العامل ــبة الي بمناس
األيتــام هنــاك. ويف تريــح أدىل بــه ملراســل وكالــة األناضــول أكــد رئيــس احتــاد طلبــة األناضــول مســعود چاچــا أن االحتــاد قــد 
قــدم »ســفرة األخــوة« يف وقــت اإلفطــار لعــدد مــن األطفــال األيتــام يف كل مــن القــدس ومقدونيــا والبوســنة وألبانيــا ونيويــورك 
وقرغيزســتان والصومــال وبنغــادش وقــرص وســوريا، وذلــك بمشــاركة طلبــة اجلامعــات الرتكيــة املنضويــن حتــت مظلــة االحتــاد.

باالشــرتاك مــع فــرع مجعيــة إييلكــدر يف غازي عنتــاب نظمــت جلنــة األيتــام يف وقــف بلبــل زاده الــدورة الثالثــة حلملــة »نلتقــي مــع 
ــات إفطــار وأخذوهــا إىل عائــات  ــة يف منازهلــم وجب ــة أعــد متطوعــو اجلمعي ــام عــى ســفرة اإلفطــار«. وضمــن هــذه احلمل األيت
األيتــام ليتناولوهــا معهــم يف بيوهتــم. ومــن أجــل املشــاركة يف احلملــة يمــأل املتطوعــون اســتارات أعدهتــا جلنــة األيتــام مــن قبــل. 
وبعــد مــلء االســتارة يتصــل مســؤولو جلنــة األيتــام باملتطوعــني لتحديــد اليــوم والعائلــة التــي ســيتم اإلفطــار معهــا. وقــد وصــل 

عــدد العائــات املتطوعــة التــي مــألت اســتارات للمشــاركة يف احلملــة 250 عائلــة.
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جمعية إييلكدر تنشر جو األخوة الرمضانية في سوريا

مأدبة إفطار األخوة التركية السورية

المشاورات الرمضانية التقليدية

 في سوريا
ً
وكالة تيكا تنظيم إفطارا

İyilikder Ramazan Kardeşliğini Suriye’de Yaşatıyor

Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı Yapıldı

Geleneksel Ramazan İstişareleri Yapıldı

TİKA’dan Suriye’de İftar

İyilikder Ramazan ayı boyunca Suriye’de düzenlediği yardım organizasyonları ile ihtiyaç sahipleri-
nin yaralarını sarmaya devam ediyor. İyilikder Gaziantep Şubesi, Bülbülzade Vakfı ve Minberşam 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği yardım organizasyonları ile Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin 
yaralarını sarmaya devam ediyor. İyilikder gönüllüleri 6-7-8 Haziran tarihlerinde Suriye’nin Çoban-
bey ilçesinde üç gün üç farklı iftar programı düzenledi. İlki ilçe merkezindeki Hz. Ebu Bekir Camiinde 
düzenlenen iftar programında yaklaşık 650 kişilik iftar yemeği verildi. İkinci gün ve üçüncü gün ise 
Çobanbey Adliyesinde iftar programları yapıldı. İkinci gün 350,üçüncü gün ise 700 kişilik iftar orga-
nizasyonu yapıldı. Üçüncü günkü organizasyona Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi de katıldı.

Bülbülzade Vakfı ve Minberşam Derneği tarafından organize edilen Türkiye-Suriye 
Kardeşlik İftarı 2 Haziran Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gazian-
tep’te yapıldı. İftar programına Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Plat-
formu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Vaad Partisi Genel Başkanı Saad Vefai, 
Minberşam Derneği Başkanı Cemal Mustafa ve yönetim kurulu üyeleri, Suriyeli akade-
misyen, yazar ve kanaat önderleri ve davetliler katıldı.

Bülbülzade Vakfı’nın her yıl Ramazan ayında düzenlediği “Geleneksel Ramazan İs-
tişareleri”nin ilki 26 Mayıs Cumartesi günü, ikincisi  9 Haziran Cumartesi Davut Özgül 
Konferans Salonunda yapıldı.  Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özman-
tar Moderatörlüğünde başlayan programlar sahura kadar devam etti. İstişarelerde 
konuşan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir; ‘’Hayırlı bir işe vesile olan hayrı ya-
pan gibidir. Bizler bu çalışmaları Gaziantep’te başlattık. Buranın dışında beş altı ilde de 
yapılıyor. Bir anlık tefekkürün 70 yıllık nafile ibadete eş değer olduğu hep konuşulur. 
Bu tür istişarelerimiz bizim iç ve dış faaliyetlerimizi konuşmaya, dış saldırılardan koru-
maya vesiledir. Bunları yapmaya devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

TİKA, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesinde, bölgede 
faaliyet gösteren Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UNSUR) iş birliğiyle savaş mağdu-
ru Suriyeli aileler için iftar programı düzenledi. TİKA Uzmanı Ali Ekber Kaşur yaptığı 
açıklamada, TİKA’nın dünyanın her yerinde olduğu gibi Azez’de de iç savaş yüzünden 
evlerini kaybeden Suriyelilerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti. Kaşur, “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TİKA Başkanımız Serdar Çam’ın direktifleriyle 
Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlarla sofralarımızı paylaşmaya devam 
ediyoruz. Burada Suriyeli kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bölgede 300 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Kaşur, TİKA olarak Türkiye’nin 
yardımlarını dünyanın her yerine ulaştırdıklarını yineledi. TİKA ile UNSUR tarafından 
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Bafilyon ve Katma köylerinde de 300 
aileye gıda kolisi ve pirinç dağıtıldı.

نظمــت مجعيــة إييلكــدر يف ســوريا سلســلة مــن النشــاطات اإلغاثيــة طيلــة شــهر رمضــان الكريــم، لتواصــل تضميدهــا جلــروح 
ــة  ــة التــي ينظمهــا فــرع اجلمعيــة يف غازي عنتــاب بمشــاركة وقــف بلبــل زاده ومجعي املحتاجــني هنــاك عــن طريــق محــات اإلغاث
منــر الشــام. وقــد نظــم متطوعــو مجعيــة إييلكــدر ثــاث برامــج إفطــار مجاعــي يف ثاثــة أيــام يف بلــدة چوبان بــك الســورية، أي يف 
الســادس والســابع والثامــن مــن حزيــران 2018. اإلفطــار األول تــم تنظيمــه يف مســجد أيب بكــي بمركــز البلــدة وشــارك فيــه 650 
شــخصًا. أمــا اإلفطــاران الثــاين والثالــث فقــد انتظــا يف مبنــى العدليــة بالبلــدة ذاهتــا. وشــارك يف اإلفطــار الثــاين 350 شــخصًا، 

فيــا شــارك يف اإلفطــار الثالــث 700 شــخص. حــرض يف اليــوم الثالــث نائــب وايل واليــة كليــس الســيد فهمــي ســنان نيــازي.

ــت  ــي حت ــار مجاع ــة إفط ــران 2018 مأدب ــبت 02 حزي ــوم الس ــاب ي ــة غازي عنت ــل زاده يف مدين ــف بلب ــر وق ــن مق احتض
ــام. ــر الش ــة من ــل زاده ومجعي ــف بلب ــا وق ــورية« نظمه ــة الس ــوة الرتكي ــعار »األخ ش

وشــارك يف مأدبــة اإلفطــار كل مــن رئيــس الوقــف طورغــاي آلدمــر، ومنســق جهــة ســوريا يف منتــدى األناضــول حممــود 
قاچــازر، رئيــس حــزب الوعــد ســعد وفائــي، ورئيــس مجعيــة منــر الشــام مجــال مصطفــى، وأعضــاء اهليئــة اإلداريــة 

وعــدد مــن املدعويــن واألكاديميــني والكتــاب وزعــاء العقيــدة الســوريني.

ــة«  ــة التقليدي ــاورات الرمضاني ــن »املش ــدورة األوىل م ــال ال ــو 2018 أع ــبت 26 ماي ــوم الس ــول ي ــة داود اوزگ ــت قاع احتضن
التــي ينظمهــا وقــف بلبــل زاده يف شــهر رمضــان مــن كل عــام، كــا احتضنــت القاعــة ذاهتــا أعــال الــدورة الثانيــة للمشــاورات 
ــل زاده  ــف بلب ــة لوق ــة اإلداري ــو اهليئ ــت إدارة عض ــحور حت ــى الس ــج حت ــل الرنام ــران 2018. وتواص ــبت 09 حزي ــوم الس ي
إبراهيــم اوزمنطــار. ويف كلمــة ألقاهــا رئيــس الوقــف طورغــاي آلدمــر قــال: »ال خيتلــف املتســبب يف عمــل اخلــر عــن فاعــل 
ــرى.  ــة أخ ــات تركي ــتة والي ــة أو س ــة يف مخس ــال مماثل ــم أع ــاب. وتنتظ ــال يف غازي عنت ــذه األع ــا ه ــد أطلقن ــن ق ــر. ونح اخل
ويقــول الكثــر إن حلظــة تفّكــر تعــدل عبــادة 70 عامــًا مــن النوافــل. وإن مثــل هــذه االستشــارات التــي نتباحــث فيهــا نشــاطاتنا 

الداخليــة واخلارجيــة، تســاهم يف احلايــة مــن اهلجــات اخلارجيــة. وســنواصل هــذه املشــاورات«.

نظمــت وكالــة تيــكا للتنســيق والتعــاون اخلارجــي برنامــج إفطــار مجاعــي لفائــدة العائــات الســورية املتــرضرة مــن 
احلــرب. الرنامــج تــم يف بلــدة إعــزاز التــي تســيطر عليهــا املعارضــة الســورية يف شــال ســوريا، بالتعــاون مــع مجعيــة 
ــكا عــي أكــر قاشــور  ــة تي ــر وكال ــاء الرنامــج أكــد خب ــة. ويف كلمــة ألقاهــا أثن ــة اإلنســانية الدولي UNSUR لإلغاث
ــن  ــة كــا تفعــل يف كل مــكان يف العــامل فهــي يف إعــزاز كذلــك تواصــل الوقــوف إىل جانــب الســوريني الذي أن الوكال
فقــدوا منازهلــم بســبب احلــرب األهليــة. وأضــاف قاشــور قولــه إن: »بتعلميــات مــن رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب 
أردوغــان ورئيــس وكالــة تيــكا رسدار چــام فإننــا نواصــل الوقــوف إىل جانــب إخوتنــا الســوريني ومشــاركتهم ســفرة 
طعامنــا. ونحــن نشــعر بالســعادة هنــا بــني إخوتنــا الســوريني«. وأضــاف قاشــور أن الوكالــة وزعــت ســاالً غذائيــة 
عــى 300 عائلــة يف املنطقــة، الفتــًا إىل أن املســاعدات الرتكيــة تصــل إىل كافــة أنحــاء العــامل. هــذا وقــد وزعــت وكالــة 
ــم  ــون وقاطــا اللتــني ت ــي بافلي ــة يف قريت ــة عــى 300 عائل ــة مــن األرز والســال الغذائي ــة UNSUR كمي ــكا ومجعي تي

تطهرمهــا مــن اإلرهابيــني يف إطــار عمليــة غصــن الزيتــون.
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ــات  ــن سياس ــدة ع ــة بعي ــرة الرتكي ــوال الل ــت أح ال ليس
ــراد  ــاز، ي ــة بامتي ــة وداخلي ــتهدافية، خارجي ــتباقية اس اس
منهــا تقويــض فاعليــات هنوضيــة للسياســة الرتكيــة 
األردوغانيــة، كانــت قــد أقلقــت الغــرب والــرشق، 
ــي،  ــامي حداث ــح إس ــة بملم ــة تركي ــد لدول ــن ال يري مم
ــرى،  ــدول الك ــب ال ــي إىل جان ــا احلقيق ــذ مكاهن أن تأخ
ــس  ــى أس ــر ع ــوج بالع ــة، والول ــو التقان ــة نح املتطلع
ــم يف  ــق، وتراك ــخ عري ــني تاري ــن مع ــل م ــدة، تنه جدي
ــاول  ــدة، تط ــة جدي ــة هنض ــواًل إىل مرحل ــة، وص املعرف

ــؤدد. ــو وس ــا، كل عل ــا وتنويريته ــموها وعمقه بس
لقــد حــاول الغــرب بــكل مــا أويت مــن قــوة، تعويــق حالة 
النهــوض هــذه، وقــام بتجريــب كل الوســائل السياســية 
والعســكرية واالقتصاديــة، ليــس آخرها حماولــة االنقاب 
التمــوزي الفاشــل، حيــث اســتطاعت قــوى الديمقراطيــة 
الرتكيــة، جلــم هــذا الطاغــوت، وإهنــاء حركتــه الفاضحــة 
يقــف  مل  األمركــي  االســتهداف  لكــن  واملفضوحــة، 
عنــد حــد، بــل تابــع حركتــه الدؤوبــة مــن أجــل تفعيــل 
قدراتــه االقتصاديــة، يف حتقيــق مــا عجــز عنــه يف أســاليبه 
ــتحقاقات  ــى اس ــة ع ــا مقبل ــة وإن تركي ــرى، خاص األخ
ــة  ــل املنطق ــا، ب ــتقبل تركي ــم مس ــية، سرتس ــة ورئاس نيابي
برمتهــا، فكانــت هــذه احلــرب االقتصاديــة الكبــرة التــي 
ــا،  ــن خاهل ــوا م ــة، ليحاول ــرة الرتكي ــد الل ــدأت ض ُب
ــرت  ــي ج ــوض الت ــاالت النه ــويه حل ــض التش ــق بع حتقي
عــر سياســات اقتصاديــة وإداريــة مؤسســاتية تركيــة 
ــبوقة يف  ــر مس ــو غ ــبة نم ــت نس ــامل وحقق ــرت الع ، أهب

ــا. ــث لرتكي ــخ احلدي التاري
ــة،  ــة األردوغاني ــض للسياس ــرب املناه ــد الغ ــد اعتم لق
عــى سياســات اســتعارية عتيقــة، كان قــد ذكرهــا )جــون 
ــم(  ــادي لألم ــال االقتص ــاب )االغتي ــف كت ــز( مؤل بركن
والــذي حتــدث فيــه عــن كيفيــة الســيطرة عــى الضحيــة، 
ــرشكات  ــا ال ــات تضعه ــم ومصطلح ــال مفاهي ــن خ م
ــر  ــا يش ــي، وهن ــاد العامل ــى االقتص ــيطرة ع ــرى املس الك
)بركنــز( إىل أن هــذه السياســات جتعــل البلــد املســتهدف 
ــراد  ــا، ي ــر م ــم ملص ــث ال يعل ــن حي ــة م ــاق كضحي ينس
ــاول  ــتهدافية حت ــة اس ــي سياس ــه، وه ــزالق إلي ــه االن ل
بطــرق عــدة انجــاز ذلــك، غــر مدركــة حجــم االلتفــاف 
اجلاهــري الرتكــي، حــول سياســة حــزب العدالــة 
والتنميــة، التــي لــن تغــر مســاراهتا، هــذه املعــارك 
ــرة  ــد الل ــارس ض ــي مت ــامل، الت ــة املع ــة واضح االقتصادي
الرتكيــة، بشــكل مفتعــل يــراد منــه تغيــر أو تعديــل نتائــج 
ــة يف  ــية القادم ــة، أو الرئاس ــات الرملاني ــق االنتخاب صنادي

ــادم. ــو الق ــران/ يوني 24 حزي
ــوات  ــر دع ــي، وال ع ــث عاطف ــدد حي ــا بص ــنا هن ولس
وجدانيــة بقــدر مــا هــو مامســة للواقــع وحماولــة 
ــق  ــورة بح ــاح الص ــواًل إىل إيض ــه وص ــه، وفهم ترشحي
املتواصــل  العمــل  فــإن  لذلــك  ومعرفــة،  وصــدق 
لشــخصيات اقتصاديــة ماليــة تركيــة خبــرة، ســوف 
يــرتك أثــره اإلجيــايب عــى وضــع اللــرة الرتكيــة، وليــس 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــاع نائ ــل اجت ــات، ولع ــط باألمني فق
ــتثمرين  ــع املس ــزي، م ــظ املرك ــك( وحماف ــيد )شيمش الس
ــث  ــدن لبح ــفرمها للن ــم س ــن ث ــة، وم ــات املالي واملؤسس
اخلارجيــة،  والتدخــات  االســتثارية  املحافــظ  أثــر 
ــرة  ــايف الل ــم  بتع ــر األه ــه األث ــون ل ــن أن يك ــن املمك م
ــدوالر.  ــد 4.7 لل ــرف عن ــعر ال ــت س ــة، أو تثبي الرتكي
عــى األقــل، وعموًمــا ســتعاين اللــرة ومــن ثــم الســياحة 
يف تركيــا أيًضــا، مــن حالــة اســتمرار هلجــوم مركــز 
املعــارض، والــذي  الداخــل  مــن اخلــارج، وبعــض 
ــاء  ــى انته ــك حت ــتمر ذل ــك، وسيس ــة يف ذل ــه مصلح ل

االنتخابــات املقبلــة، ويعتقــد حمللــون اقتصاديــون أنــه لــن 
ــتتحول  ــي س ــل ه ــة، ب ــح املعارض ــار يف صال ــون اآلث تك
ــس  ــة، والرئي ــة والتنمي ــزب العدال ــح ح ــون يف صال لتك
ــون  ــف املتابع ــان، ويضي ــب أردوغ ــب طي ــي رج الرتك
والقارئــون للسياســة الرتكيــة، أننــا ســنلحظ هــذه النتائــج 
يف صناديــق االقــرتاع، ولــن يتمكــن هــذا اهلجــوم املعلــن 
تدمــر االقتصــاد الرتكــي القــوي، مهــا حــاول الــدوالر 

ــك.  ــتغال يف ذل ــن وراءه االش وم
ويبــدو أن زيــادة العمــل والنشــاط مــن قبــل  أهــل 
االقتصــاد يف تركيــا يســاهم  بشــكل جــدي يف مللمــة 
ــر  ــّدم وزي ــد ق ــة، فق ــرة الرتكي ــتقر لل ــر املس ــع غ الوض
ــاه  ــًدا أقص ــي(، موع ــاد زيبكج ــي، )هن ــاد الرتك االقتص
عــرشة أيــام الســتقرار ســعر رصف اللــرة الرتكيــة أمــام 
ــل،  ــدة عوام ــك إىل ع ــا ذل ــة، مرجًع ــات األجنبي العم
ــة  ــام احلقيقي ــس األرق ــرف ال يعك ــعر ال ــا أن س أمهه
ــارة  ــادة التج ــادي، وزي ــو االقتص ــة النم ــا، خاص يف تركي

ــياح. ــدد الس ــاع ع وارتف
وخــال لقــاء مــع غرفــة الصناعــة بواليــة )دنــزيل( 
ــران/ ــهد يف 10 حزي ــي(: سنش ــال )زيبكج ــة، ق الرتكي

يونيــو املقبــل أرقــام النمــو للربــع األول مــن عــام 2018، 
شــهر  وكل   ،7.5%-7.2 بــني  مــا  النمــو  وســيكون 
سيشــهد حتطيــم أرقــام التصديــر، وأرقــام الســياحة 
ســتتجاوز 40 مليــون زائــر، والدخــل ســيتجاوز 30 
مليــار دوالر«، وأضــاف: )أن صــادرات قطــاع اخلدمــات 
احتياطيــات  وأن  دوالر،  مليــار   52.5 إىل  ســتصل 
ــل  ــة تص ــة األجنبي ــابات العمل ــزي وحس ــرف املرك امل
إىل 290 مليــار دوالر، وأن التزامــات تركيــا، خــال 
ــا  ــى مشــكلة(، مضيًف ــة، ال يوجــد فيهــا أدن الفــرتة القريب
أن )مســتحقات القطــاع اخلــاص مــن خــارج البــاد غــر 

ــام(. ــذه األرق ــمولة يف ه مش
ــه عــى أن )تأرجــح ســعر  ــر الرتكــي شــدد يف كلمت الوزي
اللــرة الرتكيــة ال يعكــس احلقيقــة، وهــو أمــر غــر 
ــك  ــك، وأن كل ذل ــتتجاوز ذل ــا س ــول، إال أن تركي مقب
ــات  ــع، فاملؤسس ــاح اجلمي ــيزول ويرت ــام س ــال 10 أي خ
ــة،  ــة عالي ــا قابلي ــبة، وهل ــا األدوات املناس ــة لدهي الرتكي
وســيتم عمــل الــازم مــن دون تــرك أي آثــار عــى 

االقتصــاد(.
ــة  ــرة الرتكي ــة الل ــاض قيم ــة انخف ــن أمهي ــل م ــا قل ك
بقولــه:) إن احلديــث عــن أن انخفــاض ســعر اللــرة 
ــرة  ــف ل ــار ونص ــارة ملي ــؤدي إىل خس ــًدا ي ــا واح قرًش
ــس  ــع لي ــن يف الواق ــا، ولك ــًرا صائًب ــا أم ــة، رياضًي تركي
ــة  ــل إىل التصفي ــد ومل نص ــق بع ــر مل تغل ــا، فالدفات حقيقًي
حتصــل  ومل   4.90 الــرف  ســعر  بلــغ  فكــا  بعــد، 
ــق  ــرف إىل 3.70 مل حيق ــعر ال ــوط س ــإن هب ــائر، ف خس
ربًحــا، وهــذه املوجــة ســتقل رويــًدا رويــًدا ويعــود ســعر 
ــي(. ــاد الرتك ــق االقتص ــع حقائ ــب م ــا يتناس ــرف ب ال

ــهيات  ــن تس ــي، ع ــزي الرتك ــك املرك ــن البن ــد أعل وق
للبنــوك، بتســديد قــروض إعــادة اخلصــم املســحوبة قبــل 
25 مايو/أيــار احلــايل، واملســتحقة لغايــة 31 يوليــو/

ــد  ــدات النق ــات عائ ــر وخدم ــى التصدي ــل، ع ــوز املقب مت
األجنبــي. كل ذلــك ومــا رافقــه يشــر وبوضوح كبــر، إىل 
ــة، إال  ــًا عــى أوضــاع اللــرة الرتكي أن اخلطــر مــازال قائ
أن إمكانيــة معافاهتــا فعــًا وليــس قــواًل، مازالــت قائمــة، 
ومســتمرة، ولــن يكــون هلــذا الوضــع للــرة الرتكيــة ذاك 
ــا،  ــداء تركي ــه أع ــن أجل ــل م ــذي عم ــر، ال ــر الكب التأث
وأعــداء الشــعب الســوري وهــو يعيــش يف كنــف أهلــه يف 
تركيــا، يف وقــت عجــز فيــه األشــقاء العــرب، عــن فعــل 

مــا فعلــه األتــراك بــكل أســف.

ــك  ــل تل ــد متث ــامل مل تع ــن الع ــة م ــة نقط ــات يف أي ــا أن االنتخاب ــغ إن قلن ال نبال
املنطقــة وحســب وإنــا يتجــاوز ذلــك وربــا القــارات، وكيــف إذا كنــا نحــن أمــام 
انتخابــات حتــدد مصــر دولــة إقليميــة كــرى، بــدأت تتنقــل مــن دولــة عبــور إىل 

ــادة؟. ــة تأثــر وقي دول
لقــد فاجــأ الســيد )دولــت هبجــي( - رئيــس احلــزب القومــي-  بطلــب انتخابــات 
ــة الســيد  ــة الرتكي مبكــرة، وخــال لقــاء دام نصــف ســاعة مــع رئيــس اجلمهوري
رجــب طيــب أردوغــان تــمًّ اإلعــان عــن تقديــم االنتخابــات إىل الرابــع 

ــران. ــن حزي ــن م والعرشي
ما هي األسباب احلقيقية لتقديم االنتخابات؟.

مــن خــال متابعــة الصحــف الرتكيــة واملقابــات واملناظــرات التلفزيونيــة 
ومقــاالت الــرأي نســتطيع أن نجــد ثاثــة آراء أساســية:  

ــا:  ــباب منه ــدة أس ــه لع ــّر من ــا ال مف ــم كان رشًط ــأن التقدي ــرى ب ــرأي األول: ي ال
التغــرات التــي تشــهدها منطقــة الــرشق األوســط وســخونة الــراع يف ســورية 

ــروز تضــارب يف املصالــح. وتعــدد الاعبــني مــع ب
ــال  ــن خ ــا( م ــدوث يشٌء م ــورة )ح ــباب املذك ــف إىل األس ــاين: يضي ــرأي الث ال
ترحيــات )كــال كلجــدار( أوغلــو زعيــم حــزب الشــعب املعــارض بــأن )هــذا 
الصيــف ســيكون صيًفــا خمتلًفــا(، وأنــه ثمــة حتــركات مريبــة هتــدد اســتقرار الباد، 

ولــذا كان التقديــم رضورًيــا الســتقرار البــاد اقتصادًيــا وسياســًيا وعســكرًيا.
الــرأي الثالــث: يــرى بأنــه اســتباق حــزب العدالــة والتنميــة لألحــداث، وقــراءة 
ذكيــة للواقــع املتغــر برعــة، وقــد بــدأ يشــعر بــأن األحــداث املقبلــة ليســت يف 
ــه واســتقرار الوضــع االقتصــادي  ــأراد احلــزب احلاكــم أن يســتغل قوت صاحلــه ف

نوعــًا مــا قبــل أن يطــرأ مــا هــو أســوء ويســتغل ذلــك لكســب األصــوات.
تقــف املعارضــة خلــف الــرأي األخــر، بينــا حــزب العدالــة والتنميــة يصطــف 

خلــف الــرأي الثــاين ويتنافــس اليــوم االثنــان نحــو كســب الــرأي األول.
ملاذا هذه االنتخابات خمتلفة؟

ستشــهد االنتخابــات املبكــرة الرتكيــة ألول مــرة إلغــاء منصــب رئيــس الــوزراء، 
وعــدد النــواب ارتفــع إىل 600 نائــب، وُســمح للشــباب مــن أعــار 18 فــا فــوق 
الرتشــح، وســينتخب الرئيــس والنــواب معــًا.  وهنــا تنبــع أمهيــة االنتخابــات لنــا 

كســوريني عــر نقطتــني جوهريتــني.
ــوريني إىل  ــني الس ــادة املواطن ــة إع ــى ورق ــب ع ــة اللع ــة املعارض األوىل: حماول
ــة  ــات اقتصادي ــن أزم ــا م ــه تركي ــاين ب ــا تع ــباب م ــم أس ــم ه ــم، وكأهن باده
بالدرجــة األوىل، وهــذا زيــٌف وخــداٌع واضــٌح ولكنــه يلقــى صــدى لــدى الفئــات 

ــف. ــأزم املوق ــن ت ــتفيدة م ــرة واملس الفق
الثانيــة: فــوز حــزب العدالــة والتنميــة يعنــي اســتمرار السياســة احلاضنــة 
للمجتمــع الســوري، الــذي يبلــغ عــدده اليــوم أكثــر مــن ثاثــة مايــني ســوري، 
ــتقرار  ــايل اس ــدرس، وبالت ــل أو ت ــي تعم ــابة الت ــة الش ــن الفئ ــم م ــر منه ــم كب قس
البــاد يعــزز مــن اســتقرار الســوري وبــذات الوقــت يــزداد األمــل لدى الســوري 
الــذي ُهّجــر قــًرا أوطوًعــا بعــد قصــف بيتــه وشــارعه ومدينتــه، للعــودة جمــدًدا 
ــة هــي املســيطرة  ــة املواطن ــدة، تكــون فيهــا دول ــة جدي ــه ولكــن مــع رؤي إىل وطن

فكــًرا وعمــًا.
ــي  ــة وه ــرار الرتكي ــة الق ــه صحيف ــداين ذكرت ــتطاع مي ــة أو اس ــر احصائي يف آخ
مقربــة مــن الســيد )أمحــد داود أوغلــو( وتتبنــى رؤيتــه، وتعتــر مــن أهــم 
ــحون  ــه املرش ــس علي ــذي يتناف ــرأي األول ال ــاب ال ــل أصح ــي متث ــوات الت األص
ــأن نتائــج االســتطاع يشــر إىل أن املواطــن الرتكــي:  لكســب أصواهتــم، تــرى ب
ــاركني يف  ــن املش ــه، 87.6 % م ــف يف طريق ــه، وتق ــة ل ــوى معادي ــع الق ــرى مجي ي
االســتبيان يــرى أمريــكا عــدوًا ، و67.1 % يــرى روســيا عــدوًا ، و64.4 % يــرى 
ــدوًا  ــاد االوريب ع ــا واالحت ــرون املاني ــي، و%82.6 ي ــعب الرتك ــدوًا للش ــران ع اي
ــو عــدوًا أيضــًا، ومــا هــؤالء إال هــم  ــرى النات أيضــًا و73.8 % مــن املشــاركني ي
ــر  ــع والك ــة القم ــون آل ــن يدعم ــوري الذي ــعب الس ــون للش ــداء احلقيقي األع

ــورية. ــر يف س والتدم
 إن اســتقرار تركيــا اقتصاديــًا وسياســيًا ســينعكس إجيابيــًا عــى القضيــة الســورية 
ــة دون  ــد بقع ــتعل وال توج ــوم تش ــة الي ــًا، فاملنطق ــة عموم ــوم املنطق ــى عم وع
ــًا.  ــا مجيع ــان لن ــر األم ــي عن ــا ه ــى تركي ــة، وتبق ــاة أو أزم ــات أو معان اضطراب

نسأل اهلل السامة هلذا البلد الذي بات ماذًا للمستضعفني.

لماذا االنتخابات التركية 
هامة لنا نحن السوريين؟

أوضاع الليرة التركية
 لن تؤثر في صناديق االنتخابات

كاتب وإعالمي  سوري - مدير راديو فجر

أحمد مظهر سعدوعالء الدين حسو

كاتب وصحفي سوري
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مــن يعتقــد أن مــن يمتلــك القــرار والســيطرة عــى مقاليــد احليــاة يف البــاد ومــن هــو املعنــي األول يف 
اختيــار ممثليــه يف احلكــم وتعيــني القــدوة، أنــه لقمــة ســائغة يف أفــواه االنقابــات فهــو خمطــئ يف حكمــه، 

إرادة الشــعوب هــي الغالبــة.
تســارع تدهــور اللــرة الرتكيــة مقابــل الــدوالر يف أســوأ توقيــت للرئيــس رجــب طيــب إردوغــان وســط 

احلملــة النتخابــات يونيــو التــي قــد يشــكل فيهــا تراجــع االقتصــاد عامــًا حاســًا يف خيــار الناخبــني.
تراجعــت اللــرة الرتكيــة إىل مســتوى قيــايس جديــد حــال ذلــك دون تزايدهــا بعــد تدخــل عاجــل مــن 

البنــك املركــزي رغــم أن نســبة تراجعهــا أمــام الــدوالر وصلــت إىل حــوايل 30% خــال عــام.
ماذا حدث:

شــكلت إنجــازات إردوغــان االقتصاديــة منــذ وصولــه إىل الســلطة عــام 2003 إحــدى ركائــز شــعبيته 
غــر أنــه يقبــل عــى االنتخابــات املبكــرة يف 24 يونيــو وســط تضخــم يفــوق 10% هــذا حســب تريــح 
ــر مــن 36% مــن قيمتهــا مقابــل الــدوالر يف  ــة أكث املحليــني االقتصاديــني فيــا خــرت العملــة الوطني

عــام.
ــع  ــدة فرف ــدالت الفائ ــم مع ــادة تقيي ــارئ إلع ــاع ط ــزي إىل اجت ــك املرك ــا البن ــور دع ــذا التده إزاء ه

ــن 13.5% إىل %16.5. ــوم م ــرة لي ــيولة املتأخ ــذة الس ــراض لناف ــدة اإلق ــدل فائ مع
ــة  ــن معارض ــم م ــدة بالرغ ــدالت الفائ ــح مع ــهر إىل تصحي ــذ أش ــون من ــاد يدع ــراء االقتص وكان خ
إردوغــان هــذه الفكــرة بشــدة وقــد ملــح يف األســبوع املــايض إىل أنــه يعتــزم التدخــل أكثــر يف السياســة 

ــدة. ــة جدي ــه لوالي ــال انتخاب ــة يف ح النقدي
مؤامرة:

ــي  ــاد الرتك ــتهدف االقتص ــرة( تس ــؤولون بـ)مؤام ــدد املس ــرة ين ــور الل ــف تده ــن وق ــم ع إزاء عجزه
وبعيــد اإلعــان عــن االجتــاع الطــارئ للبنــك املركــزي، كتــب نائــب رئيــس الــوزراء حممــد شيمشــك 
ــم  ــل حلاك ــي الكام ــدم دعم ــر: )أق ــى توت ــة ع ــة يف احلكوم ــائل االقتصادي ــع للمس ــر املرج ــذي يعت ال
البنــك املركــزي وأعضــاء جلنــة السياســة النقديــة مــن أجــل أن يتخــذوا اخلطــوات الرضوريــة لوقــف 
تراجــع اللــرة وحيققــوا اســتقرار األســعار(، وأضــاف:)ال يمكــن اعتبــار أي مــن مشــكات تركيــا عــى 

صعيــد االقتصــاد الــكي عصيــة عــى احلــل(.
ــزاب  ــل أح ــن قب ــيا م ــا، الس ــة عليه ــوط املفروض ــن الضغ ــف م ــة التخفي ــة الرتكي ــت احلكوم حاول
املعارضــة، التــي تــرى يف األمــر فرصــة مواتيــة للنيــل مــن احلــزب احلاكــم، قبــل موعــد االنتخابــات، 

ــرم(. ــاي ب ــي )غوكت ــيايس الرتك ــل الس ــب واملحل ــب الكات بحس
وأرجــع الدكتــور عبــد الرمحــن اجلامــوس خبــر السياســات واالقتصــاد يف تركيــا تدهــور العملــة املحلية 

الرتكيــة ألســباب اقتصادية وسياســية..
ومــن بــني األســباب االقتصاديــة مــؤرشات التضخــم العاليــة وتصــادم الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 

أردوغــان مــع البنــك املركــزي واالختــاف عــى ســعر الفائــدة.
وكان أردوغــان قــال خــال لقــاء مــع وكالــة )بلومبــرغ( األملانيــة الشــهر املــايض إنــه خيطــط لفــرض 

ــل. ــات املقــررة الشــهر املقب ســيطرة أكــر عــى االقتصــاد يف حــال فــوزه باالنتخاب
وطلــب أردوغــان مــن البنــك املركــزي )املســتقل يف تركيــا( أن يتنبــه ملــا يقولــه الرئيــس ويعمــل عــى 

أساســه.
موقف احلكومة من ذلك:      

قــال املتحــدث باســم احلكومــة الرتكيــة بكــر بــوزداغ: )إن مــن يعتقــد أّن التاعــب بســعر رصف اللــرة 
ــن  ــا ول ــف وراءه ــن يق ــة وم ــف اللعب ــعب كش ــئ، فالش ــة خمط ــات املقبل ــج االنتخاب ــن نتائ ــيغر م س

ــا(. يســمح ألحــد بالنيــل مــن تركي
ــدًا  ــوزداغ: )نــدرك جي ــا، وأضــاف ب ــة يوزغــات وســط تركي جــاء ذلــك يف تريــح للصحفيــني بوالي
وجــود إرادة تســعى للتأثــر عــى الناخبــني األتــراك عــر رفــع ســعر الــدوالر أمــام اللــرة الرتكيــة، قبيــل 

انتخابــات 24 يونيو/حزيــران املقبــل، نعــرف قواعــد االقتصــاد، ونؤكــد أن اقتصادنــا قــوي(.
ــة  ــرة الرتكي ــام الل ــدوالر أم ــعر رصف ال ــع س ــف وراء رف ــي تق ــات الت ــن أن اجله ــوزداغ م ــذر ب وح
)ســتدبر الكثــر مــن املؤامــرات قبيــل االنتخابــات(، وأكــد عــى الثقــة يف ختطــي البــاد كافــة الصعوبات 
كــا نجحــت يف الســابق، وأردف أن مجيــع املؤامــرات التــي حتــاك ضــد تركيــا اهلــدف منهــا عرقلــة فــوز 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يف االنتخابــات الرئاســية املقبلــة أو عــى األقــل تقييــد وتكبيــل حركتــه 

عــر الرملــان.
يشــار إىل أن الرملــان الرتكــي أقــر يف 28 أبريل/نيســان املــايض بأغلبيــة األعضــاء مقرتًحــا حلــزيب )العدالة 
والتنميــة( و)احلركــة القوميــة( بإجــراء انتخابــات رئاســية وبرملانيــة مبكــرة يف 24 يونيو/حزيــران املقبــل 

بــداًل مــن نوفمر/ترشيــن 2019
ماذا جيري اآلن:

هنــاك محــات وطنيــة تركيــة وعربيــة تعمــل عــى دعــم اللــرة الرتكيــة ومازالــت احلملــة للتضامــن مــع 
تركيــا والطيــب أردوغــان يف مواجهــة حماولــة االنقــاب االقتصاديــة مســتمرة، وهــذه إحــدى الدعــوات 

املوجهــة للمقيمــني يف تركيــا:
األخوة العرب املقيمون يف تركيا املحبون هلا:

ــة  ــة االنقابي ــد املحاول ــاركة بص ــتطيعون املش ــن تس ــات، ولك ــاركة باالنتخاب ــتطيعون املش ــد ال تس  ق
ــة،  إن كان  ــة والتنمي ــة التــي يســعون مــن خاهلــا لــرضب الطيــب أردوغــان وحــزب العدال االقتصادي

ــة. ــات أجنبي ــن عم ــم م ــا معك ــوا م ــة وحّول ــرة الرتكي ــوا الل ــم.. ادعم بمقدورك

24 حزيران في تركيا يوم حاسم لجالء 
شبح االنقالبات وقرار شعبي ثابت
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هائل حلمي سرور

ــه أرشس  ــذي يواج ــان ال ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــة الرئي ــداء إىل فخام إه
هجمــة صليبيــة غربيــة إلســقاطه وإســقاط حزبــه وإعــادة تركيــة إىل الــوراء، 

ــوق. ــن الط ــبت ع ــد أن ش ــة بع ــت الطاع إىل بي

أرساُر  طمِســـها  عـــن  وَتكّشـــَفت 

؟ ُغباُر  الَعريـــَق  ـــْوَء  الضَّ ََيطِمُس  أو 

اآلثـــاُر فَتجلَّـــِت  آثاَرهـــا 

أقـــداُر أقـــداِره  عـــىل  وَطَغـــت 

اإِلعصاُر نوَرهـــا  ُياتِـــل  وســـعى 

الـــّدوالُر قلبِهـــا  بصـــرَة  أعَمـــى 

َتَفيَّـــأت أْمصـــاُر َعـــَر الُعصـــوِر، 

األخطـــاَر الَحـــت  مـــا  وخُماطِـــرًا 

اإِلبحـــاُر ُه  ماَعـــزَّ ِبـــا  فَمـــى 

ـــيَّاُر السَّ َنجُمهـــا  َتـــأألَ  وبـــِه 

َبّحـــاُر َدرَبـــا  وَيرُســـُم  فيهـــا 

َمـــداُر اخلافِقـــِن  ُفضـــاُء  وهلـــا 

األعـــاُر َتَتَمـــَرُس  ُهدِبـــا  يف 

األبصـــاُر را  الـــذُّ فـــوَق  ّفـــُه  وَتُ

اإِلعـــاُر وَيشـــَمخ  َيتيـــُه  وبِـــِه 

التَّّيـــار َلـــُه  َفَعنـــا  بَِمهـــارٍة 

اجَلّبـــاُر املـــاِرُد  اخُلنـــوَع  فأبـــى 

واإِلرصاُر الَعـــزُم  فيـــِه  واحَتـــدَّ 

النّـــاُر اهَلشـــيِم  يف  َفَشـــبَّت 

القيثـــاُر حَلنَـــُه  َيعـــِزُف  مـــازاَل 

األســـفاُر ِه  بعـــزِّ تتيـــِه  ِســـفرًا 

أقـــاُر َناِرهـــا  بَِشـــِمِس  َضاَقـــت 

يـــا َليَت شـــعري لو تســـاَءَل َوعُيهم

َتَتيل احَلضـــارِة  إِرِث  عىَل  َســـَطَعت 

عهـــُده َتقـــاَدَم  زَمنـــًا  وتـــاُوزت 

نوُرها الّتغـــّرِب  إعصـــاَر  فأغـــاظ 

ِخيانـــًة َتعـــجُّ  ُزَمـــٌر  بِـــِه  َتســـعى 

بظاِلهَلـــا اّلتـــي  الّســـالِجقِة  داُر 

فًا ُمَدِّ الُعبـــاِب  ظهـــَر  راكِبـــًا  يـــا 

َتتالَطـــُم األمـــواُج َحـــوَل َســـفينِه

َســـَرها ياجي  الدَّ يف  َترعـــى  َعينـــاه 

َتَتفي وامَلرافِـــئ  ُتبِحـــُر،  والُفْلـــُك 

بِكوكبِهـــا عـــال اُرهـــا َرجـــٌب  َبحَّ

اّلتـــي بَِعينِيـــه  َصوارهيـــا  ُيـــؤوي 

َســـيَظلُّ يعلـــو يف الفضـــاِء ُملِّقـــًا

مَدهـــا بالعدالـــِة  ـــر  ُيعمِّ َكلِـــٌف 

َيروُضُه اَع عىل اخِلَضـــمِّ  الـــرِّ َنَصَب 

لَِثنيِه الَعنَكبـــوِت  ُخيـــوَط  َنَســـجوا 

َيلِّن َلـــُه َظْهـــَر املَِجنِّ فلـــم  َقَلبـــوا 

فيها َبريَقُه  الّصليـــِب  إىل  ُيعيـــُد  وأبى 

الذي أرطغـــٍل  أمـــاَد  هلـــا  َغنّـــى 

أســـفاِرِه ِمن  التاريـــُخ  لـــُه  َفَحبـــا 

شمس أرطغرل 

شاعر وكاتب سوري مقيم في الكويت

إسماعيل الحمد
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ــياء  ــو أش ــل ه ــه، ب ــأ ب ــًا نفاج ــيئًا مجي ــس ش ــرشق لي ــتقبل امل املس
ــن  ــك م ــتلهمني ذل ــا، مس ــرق جبينن ــا وبع ــا بأيدين ــة نصنعه مجيل
ــوُلُه  ــْم َوَرُس ى اهللَُّ َعَمَلُك ــَرَ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ــاىل: )َوُق ــول اهلل تع ق

َوامْلُْؤِمنُــوَن( التوبــة )105(.
مــا حيــدث يف تركيــا، أيــام فاصلــة، هلــا مــا بعدهــا لرتكيــا واملنطقــة 
ــة  ــة عادي ــات داخلي ــت انتخاب ــا ليس ــري يف تركي ــا جي ــامل، م والع
وتــداول للســلطة فحســب كــا حيــدث عــادة يف كل دولــة، وإال ملــا 
شــهدنا هــذا االهتــام العاملــي اليومــي غــر املســبوق، مــا حيــدث 
يف تركيــا انتخابــات يراهــن عليهــا الشــعب الرتكــي وتراهــن عليها 
ــس  ــامي بنف ــريب واإلس ــامل الع ــعوب الع ــة وش ــعوب املنطق ش

ــت. الوق
ال تــزال تركيــا بنجاحاهتــا املبهــرة املتتاليــة متثــل النمــوذج الوحيــد 
ــعوب  ــاب الش ــار إعج ــة ومث ــعوب املنطق ــه ش ــذي ب ــذي حتت ال
اإلســامية بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة، رائــد االنفتــاح 
ــكلت  ــة ش ــدة ثري ــة رائ ــدم جترب ــذي ق ــد، ال ــر والتجدي والتغي
مصــدر إهلــام للشــعوب والنخــب عــى طريــق التفــاين يف العمــل 

ــان. ــة األوط وخدم
ــس  ــم لي ــام حك ــا كنظ ــه تركي ــح إلي ــي تطم ــايس الت ــام الرئ النظ
ــى  ــاترها ع ــت دس ــامل نص ــن دول الع ــر م ــدًا، فكث ــًا جدي ابتداع
هــذا النظــام وخاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ألنــه النظــام 
ــة. ــادة الدول ــًا يف قي ــًا وخارجي ــتقرارًا داخلي ــر اس ــوى واألكث األق

ــة ســتكون إحــدى اإلنجــازات  وال شــك أن هــذه اخلطــوة اجلريئ
يف ســلم النجاحــات الرتكيــة املتاحقــة التــي عودتنــا عليهــا تركيــا 
يف الســنوات األخــرة، والســؤال الــذي يطــرح نفســه: ملــاذا تركيــا 

بحاجــة لانتخابــات املبكــرة؟.
ــد، النظــام  اجلــواب: مــن أجــل الدخــول الفعــي يف النظــام اجلدي
ــات  ــراء انتخاب ــع إج ــا إال م ــه تركي ــل في ــذي ال تدخ ــايس، ال الرئ

ــية. ــة ورئاس برملاني
الداخــي  املســتوى  االنتخابــات عــى  نتائــج  أهــم  مــا هــي 

واخلارجــي؟
عى املستوى الداخي:

ــة  ــزب العدال ــيفوز ح ــة وس ــان بالرئاس ــب أردوغ ــيفوز الطي ـ س
والتنميــة يف االنتخابــات، وســتكون هنــاك مصاحلــات داخليــة يف 

ــكًا. ــوة ومتاس ــر ق ــه أكث ــي جتعل ــع الرتك املجتم
ـ ســرتفع النمــو االقتصــادي الرتكــي أكثــر ويؤكــد نجــاح مرشوع 

العدالــة والتنميــة الداخــي واملحي.
ــايس  ــام الرئ ــايل للنظ ــام احل ــود النظ ــن قي ــا م ــتتخلص تركي ـ س

ــد. اجلدي
ــل  ــم عم ــة وينظ ــس اجلمهوري ــات رئي ــك صاحي ــيعزز ذل ـ س

ــل. ــكل أفض ــان بش الرمل
ــة  ــق سياس ــبب تواف ــي بس ــتقرار داخ ــل اس ــك عام ــيكون ذل ـ س

ــة. ــة الرئاس ــع مؤسس ــة م احلكوم

ــق  ــات وف ــذه االنتخاب ــتحصل يف ه ــي س ــور الت ــرز األم ــن أب وم
ــا: ــة لرتكي ــدة اإلجيابي ــتورية اجلدي ــات الدس التعدي

ـ رفع عدد نواب الرملان من 550 إىل 600.
ــن 25  ــة م ــات العام ــوض االنتخاب ــح خل ــن الرتش ــض س ـ خف
ــم  ــة حقوقه ــباب ملارس ــرة للش ــة كب ــذه فرص ــًا وه إىل 18 عام
ــدة  ــابة صاع ــة ش ــة لدول ــادة الدول ــراط يف قي ــية واالنخ السياس

وطموحــة.
ـ جتــري االنتخابــات العامــة والرئاســية يف نفــس اليــوم كل 5 

ســنوات.
ــول  ــش واحلص ــة والتفتي ــه يف الرقاب ــان صاحيت ــتخدم الرمل ـ يس
عــى معلومــات عــر )تقــي برملــاين( أو )اجتــاع عــام(، أو 

ــي(. ــؤال خط ــاين( أو )س ــق برمل )حتقي
ـ واليــة رئيــس الدولــة 5 ســنوات، وال حيــق للشــخص أن يتــوىل 

منصــب الرئاســة أكثــر مــن مرتــني.
-  املرشــح الــذي حيصــل عــى أغلبيــة مطلقــة يف االنتخابــات يفــوز 

ــة. بمنصب الرئاس
ــش،  ــادة اجلي ــة، وقي ــات تنفيذي ــوىل صاحي ــة يت ــس الدول -  رئي

ــم. ــوزراء وإقالته ــه وال ــني نواب ــه تعي ــق ل وحي
-  يعــرض الرئيــس القوانــني املتعلــق بتغيــر الدســتور عــى 
ــارش  ــل مب ــذا تفعي ــة وه ــا رضوري ــال رآه ــعبي يف ح ــتفتاء ش اس

حلــق الشــعب يف ممارســة حقوقــه السياســية.
ــلطة  ــق بالس ــع تتعل ــيم يف مواضي ــدار مراس ــس إص ــق للرئي -  حي
ــي  ــائل الت ــيم يف املس ــدار مراس ــه إص ــق ل ــن ال حي ــة، لك التنفيذي

ــح. ــكل واض ــون بش ــا القان ينظمه
-  يعتــر املرســوم الرئــايس ملغــى يف حــال أصــدر الرملــان قانونــًا 

يتنــاول نفــس املوضــوع.
-  حيــق للرملــان طلــب فتــح حتقيــق بحــق رئيــس الدولــة ونوابــه 
والــوزراء، وال حيــق للرئيــس يف هــذه احلالــة الدعــوة إىل انتخابــات 

عامــة.
-  حيق للرئيس تعيني نائب له أو أكثر.

-  تســقط العضويــة الرملانيــة عــن النــواب الذيــن يتــم تعيينهــم يف 
منصــب نــواب الرئيــس أو وزراء.

-  يمكــن للرملــان إختــاذ قــرار بإجــراء انتخابــات جديــدة بموافقــة 
ثــاث أمخــاس جممــوع عــدد النــواب.

-  حيــق للرئيــس إعــان حالــة الطــوارئ يف حــال توفــر الــرشوط 
املحــددة يف القانــون.

-  تلغــى املحاكــم العســكرية، بــا فيهــا املحكمــة القضائيــة العليــا 
العســكرية واملحكمــة اإلداريــة العليــا العســكرية.

ـ حيظــر إنشــاء حماكــم عســكرية يف البــاد باســتثناء املحاكــم 
التأديبيــة.

-  رئيس الدولة يعرض امليزانية العامة عى الرملان.
-  يلغــى منصــب رئيــس احلكومــة، ويتــوىل الرئيــس مهــام 

ــتور. ــع الدس ــب م ــا يتناس ــة، ب ــلطة التنفيذي ــات الس وصاحي
ــى  ــاد إىل أع ــة االقتص ــتدفع عجل ــا س ــرات بمجمله ــذه التغ وه
ــا خــال فــرتة معينــة عــى عــرش الــدول  مســتوياهتا لترتبــع تركي

ــاىل. ــاء اهلل تع ــامل إن ش ــرش األوىل يف الع الع
أما عى املستوى اخلارجي:

ـ ســرتفع النمــو االقتصــادي الرتكــي أكثــر ويؤكــد نجــاح 
ــيًا،  ــًا وسياس ــًا اقتصادي ــًا ودولي ــة إقليمي ــة والتنمي ــرشوع العدال م
وخاصــة إذا اســتثمر هــذا النجــاح بالتعــاون مــع الــدول اخلليجيــة 

ــيا. ــا وإندونيس ــع ماليزي وم
ــوى يف  ــدة أق ــة جدي ــا مرحل ــتدخل تركي ــد س ــام اجلدي ـ يف النظ
الوقــوف بوجــه الذيــن يكيــدون اليــوم لرتكيــا وشــعبها، بمكائــد 

ــداين. ــايص وال ــة للق ــة وواضح معروف
ــة تليــق  ــا للعــامل أن الديموقراطي ـ يف النظــام اجلديــد ســتؤكد تركي
ــدة يف  ــة الوحي ــل ليســت الديمقراطي بشــعوب الــرشق وأن إرسائي
ــذي  ــت ال ــًا، يف الوق ــرب زورًا وهبتان ــا الغ ــي يكرره ــة الت املنطق
ــم  ــا ث ــني يف بادن ــاة والدكتاتوري ــدود الطغ ــكل ال حم ــم بش يدع

ــم!. ــا هب يعرن
ــى  ــدر ع ــة وأق ــتقرة وقوي ــا مس ــتكون تركي ــد س ــام اجلدي ـ يف النظ
ــدس  ــامية والق ــات اإلس ــن املقدس ــازل ع ــامل والتن ــض املظ رف
ــة األجــداد يف ســبيل إرضــاء  واألقــى واألرض والعــرض وأمان

ــم. ــاق والقي ــد لألخ ــورة تفتق ــة مته إدارة أمريكي
ـ يف النظــام اجلديــد ســتصبح تركيــا قــادرة عــى التمــرد عــى ظلــم 
العــامل املتوحــش وفجــوره وموازينــه املتعــددة واجلائــرة، ســيا وأهنا 
ــه  ــوف يف وج ــق والوق ــع احل ــوف م ــى الوق ــًا ع ــادت تارخيي اعت
ــامل  ــني يف الع ــن واملظلوم ــوم املضطهدي ــن الي ــي حتتض ــامل وه الظ
مــن بورمــا إىل ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا وفلســطني وغــزة 

ــًا هلــم. ومــر وغرهــم وتشــكل أمــًا ومــاذًا وملجــًأ آمن
ــراث  ــع ت ــة م ــادة متصاحل ــا قي ــهد تركي ــد ستش ــام اجلدي ـ يف النظ
أمتهــا وملتزمــة بقيمهــا يف إســام منفتــح حيمل رســالة إعــار الدنيا 
ــة  ــن الديمقراطي ــل ع ــي بدي ــام ديموقراط ــرة، نظ ــاح اآلخ وإص
الغربيــة العرجــاء التــي حتمــي مصاحلهــا املاديــة بالقــوة اهلوجــاء.

ـ يف النظــام اجلديــد ســتكون تركيــا أكثــر حتــررًا مــن هيمنــة الغــرب 
ــم ويف  ــني األم ــا ب ــا ومكانته ــا وقوهت ــا وقراره ــتعيد هويته وتس

ــى. ــدول العظم ــاف ال مص
ونختم بالقول:

ــا كنخــب وكشــعوب أال  ــام فاصلــة هلــا مــا بعدهــا، وعلين إهنــا أي
نكتفــي بالرتقــب للحــدث بــل جيــب أن نكــون فاعلــني فيــه، علينــا 

الوقــوف مــع تركيــا إعاميــًا وسياســيًا واقتصاديــًا.
كأفــراد  علينــا  حتتــم  والتارخييــة  األخاقيــة  املســؤولية  إن 
ومســتثمرين ومؤسســات ومنابــر ودول أن نقــف مــع اخليــار 

الرتكــي والثقــة بــه واملراهنــة عليــه بــا تــردد وال تعثــر:
»َواهللَُّ َغالٌِب َعَى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن«

االنتخابات التركية.. ميالد مشرق جديد يجب أن نكون فاعلين فيه

مستشار قانوني

المستشار خالد شبيب

ــات  ــة الباص ــا يف حمط ــة مكاهن ــابة اللطيف ــك الش ــرتك تل ــا ت عندم
ــة  ــدك إىل حمط ــرت وترش ــارب الكيلوم ــافة تق ــك مس ــب مع لتذه
ــع  ــق، م ــوال الطري ــا ط ــي مل تفارقه ــامتها الت ــع ابتس ــرتام(، م )ال
ــًا  اهتامهــا باملوضــوع واالنشــغال بــك قــوالً وعمــًا كونــك غريب
وال تعــرف الطريــق واملدينــة، وعندمــا يطــرق البــاب عليــك 
جــارك أو جارتــك ذات الســتني عامــًا لتســأل عنــك وعــن أوالدك، 
ــذ  ــر أوالدك من ــراك أو مل ت ــا مل ت ــة ألهن ــا قلق ــرك أهن ــدك، خت تتفق
ــرة  ــرتو( للم ــرتام( و)امل ــاص أو )ال ــد يف الب ــا تصع ــام. عندم 3 أي
األوىل ومل تكــن لديــك بطاقــة الدفــع املســبق، تــرى كل مــن 

ــل مــع تلــك االبتســامة  ــا مقاب ــع ب جيلــس باملقدمــة يتســابق للدف
اجلميلــة التــي ترتســم عــى الوجــوه، هــذا إن مل يكــن قــد ســبقهم 
ــًا معينــة ويبــدأ البائــع  ســائق احلافلــة بالدفــع. عندمــا تشــرتي ثياب
باختيــار أرقــى األنــواع وإضافــة اهلدايــا املجانيــة مــع خصــم كبر يف 
األســعار كونــك ضيــف وغريــب، عندمــا تتصــل بســائق التكــي 
ــدك  ــيكون عن ــه س ــرك أن ــا، خي ــة م ــك إىل منطق ــًا( إليصال )أحيان
بعــد 3 أو 4 دقائــق ودائــًا مــا كنــت أقوهلــا يف نفــي ثــم أقوهلــا لــه:

- قرب املدة يا صديقي إىل أقرب وقت وقل 5 دقائق.
 فيجيب بتلك اللغة اجلميلة، بتلك اللغة الرائعة مثلهم:

-)هايــر.. هايــر.. أوتــش دقــا(.  وتعنــي )ال..ال.. 3 دقائــق( 
ــون  ــاك يك ــان هن ــق أي إنس ــا ينط ــدًا. عندم ــرتم ج ــت حم فالوق
ــانية  ــب اإلنس ــا جوان ــًا إليه ــا، مضاف ــق هب ــي نط ــه الت ــًا بكلمت ملزم
ــاس،  ــني الن ــاعر ب ــدق املش ــرى ص ــا ت ــل. عندم ــة يف التعام والرمح
ــل  ــزل اجلمي ــك الغ ــباب، ذل ــك الش ــني أولئ ــار، ب ــار والصغ الكب
النقــي، يضحــك لضحكاهتــا، وتضحــك هــي البتســامته، وحيــزن 
ــاة  ــرى احلي ــا ت ــديد عندم ــار ش ــر.، باختص ــزن اآلخ ــم حل كل منه
ــة،  ــة النقي ــك عــى تلــك األرض الطيب ــم أن ــة، فاعل بألواهنــا الزاهي

ــا. ــك يف تركي ــم أن ــض... فاعل ــرداء األبي ذات ال

تركيا البوصلة

كاتبة وصحفية

نوار الزبيدي
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ــئ،  ــاد ومفاج ــع ح ــة لرتاج ــرة الرتكي ــت الل تعرض
ــدوالر،  ــام ال ــة أم ــة وخاص ــات الصعب ــام العم أم
ــًرا مــن املواطنــني األتــراك، واملقيمــني  ممــا جعــل كث
واخلــوف،  بالقلــق  يشــعرون  لرتكيــا،  واملحبــني 
ــذي  ــتقبلهم ال ــا، ومس ــتقبل تركي ــى مس ــية ع واخلش
ارتبــط هبــذه البــاد، التــي تعــاين مــن خافــات مــع 
دول كثــرة وخاصــة أمريــكا، بســبب مواقفهــا، وربــا 
نموهــا االقتصــادي، وصعــود نجمهــا الســيايس 
ــذي  ــود ال ــذا الصع ــة، ه ــذه املنطق ــي يف ه اإلقليم
ال تقبلــه وحتاربــه الــدول الكــرى، ويف مقدمتهــا 
ــات  ــها الوالي ــى رأس ــا، وع ــة لرتكي ــدول احلليف ال
املتحــدة األمريكيــة، التــي ترجــح أن يكــون حلفاءهــا 
ضعــاف حمتاجــني وتابعــني هلــا. هــذا القلــق واخلــوف 
ــني  ــن املحب ــًرا م ــل كث ــا، جع ــا واقتصاده ــى تركي ع
واملتعاطفــني يبــدؤون بحمــات دعــم للــرة الرتكيــة 
عــى صفحــات التواصــل االجتاعــي، مركزيــن 
ومشــددين عــى نظريــة املؤامــرة واحلــرب ضــد 
ــرة  ــد الل ــة وتفي ــات إجيابي ــذه احلم ــل ه ــا. فه تركي
الرتكيــة وتدعمهــا، أم هــي ســلبية وجتلــب هلــا 

ــا...!!؟؟. ــرض هب ــبء وت الع
قبــل احلديــث عــن هــذه احلمــات وإجيابياهتــا 
وســلبياهتا، أود التذكــر بأســباب هــذا الرتاجــع 

وفقــدان قيمــة اللــرة الرتكيــة.
ــاع  ــبه إمج ــح ش ــة أصب ــات املطول ــذه النقاش ــد ه فبع
لــدى الكثريــن عــى أن هنــاك أزمــة اقتصاديــة 
ــد  ــط ض ــت فق ــط، وليس ــا فق ــت برتكي ــة، وليس عاملي
ــا  ــة متتلــك تركي ــا أيضــًا. وهنــاك عوامــل داخلي تركي
التأثــر عليهــا والقيــام هبــا، وهنــاك عوامــل خارجيــة 
ال يمكــن التأثــر عليهــا وجيــب القبــول هبــا والتعامل 

ــًا. ــس عاطفي ــًا ولي ــا واقعي معه
االقتصــاد الرتكــي يعتمــد عــى العملــة الصعبــة 
الــواردة مــن اخلــارج، لذلــك عليهــا أن تكــون 
ــاب  ــده أصح ــده وينش ــذي يقص ــان ال ــاطئ األم ش
نــدرك أن رأس  األمــوال واملســتثمرين - ونحــن 
املــال جبــان - وهــذا مــا جيــب إقنــاع املســتثمرين بــه، 
ولذلــك خــرج نائــب رئيــس الــوزراء ليقــول بشــكل 
واضــح وعلنــي: )إننــا لــن نعانــد ولــن نتعانــد( مــع 
قوانــني الســوق احلــرة، وإننــا نحــرتم قواعــد حركــة 
األمــوال، ولــن نســعى ألي تــرف خــارج قوانــني 

ــر. ــوق احل ــة الس وسياس
ــي  ــوق املح ــة بالس ــادة الثق ــل إع ــن أج ــذا م كل ه
ويعــود  األمــوال  رؤوس  تعــود  لكــي  وبرتكيــا، 
ــا  ــوم هب ــوة تق ــم خط ــذه أه ــا، وه ــتثار لرتكي االس
ــي  ــل النف ــة، فالعام ــة وواقعي ــكل عقاني ــا وب تركي
االطمئنــان  مــن جديــد وعــودة  الثقــة  وكســب 
ــه  ــا حتتاج ــر م ــو أكث ــتقرارها ه ــا واس ــتقبل تركي ملس

ــد. ــم وجه ــن دع ــوم م الي
العاطفيــة  العربيــة  احلمــات  هــذه  ختــدم  فهــل 
الشــعبية هــذه اخلطــوة مــن اســتعادة الثقــة وتعزيزها، 
أم هــي عــبء عليهــا وتزيــد حالــة القلــق عنــد 
اجلميــع وخاصــة عنــد املســتثمرين، وتعطــي صــورة 
ــل  ــة، وجتع ــة اهلاوي ــى حاف ــا ع ــية، وكأن تركي عكس

ــا...!!؟ ــد عنه ــرب ويبتع ــتثمر هي املس
اليــوم اقتصــاد تركيــا ضمــن أعظــم وأقــوى عرشيــن 
ــر  ــن تؤث ــات ل ــذه األزم ــل ه ــامل، ومث ــاد بالع اقتص
ــا أن  ــة، ك ــن ناحي ــي م ــاد الرتك ــى االقتص ــرُا ع كث
ــا  ــون تأثره ــن يك ــت ل ــا عظم ــات مه ــذه احلم ه
ــن  ــة للمواط ــوة االقتصادي ــم الق ــب حج ــرًا بجان كب

ــتثار  ــا لاس ــب حتفيزه ــي جي ــي الت ــرتب الرتك واملغ
وتقليــل  االقتصــاد  رشوط  تســهيل  خــال  مــن 
الرضائــب وليــس مــن خــال مناشــدات تشــبه 

ــاس. ــرق واإلف ــى الغ ــن خيش ــتغاثات م إس
ــرة  ــة كب ــدى رشحي ــة ل ــوة االقتصادي ــة الق ــًا قيم أيض
مــن املقيمــني العــرب برتكيــا ال تؤهلهــا للقيــام بمثــل 
هــذه احلمــات وهــي تعــاين مــن صعوبــة احلصــول 
ــة  ــياحة العربي ــبة للس ــا بالنس ــش، أم ــة العي ــى لقم ع
واخلليجيــة فهــذا مــا جيــب الرتكيــز عليــه ودعــم كل 
ــا،  ــدوم لرتكي ــرب للق ــواح الع ــز الس ــود لتحفي اجله
وإن كانــت الســياحة العربيــة واخلليجيــة بجانــب 
ــي  ــة ه ــى اإليراني ــة وحت ــية واألملاني ــياحة الروس الس
أقــل بكثــر، ولذلــك تســعى احلكومــة الرتكيــة 
ــاص،  ــكل خ ــدول بش ــذه ال ــن ه ــواح م ــذب الس جل
االســتقرار  خــال  مــن  إال  يكــون  لــن  وهــذا 
ــاظ  ــاص واحلف ــكل خ ــم بش ــة هل ــات املوجه واحلم
ــدول. ــذه ال ــات ه ــع حكوم ــل م ــبل التواص ــى س ع
ولذلــك ســيجتمع )حممــد شيمشــك( ورئيــس البنــك 
ــال  ــتثمرين ورج ــع املس ــدن م ــي يف لن ــزي الرتك املرك
ــة  ــر بالسياس ــه ال تغي ــى أن ــم ع ــد هل ــال للتأكي االع
الرتكيــة بعــد االنتخابــات وأن اســتقالية البنــك 

ــا. ــاس هب ــن املس ــزي ال يمك املرك
ومــن هنــا جيــب أن تكــون محــات لدعــم االســتثار 
العــريب يف تركيــا أيضــًا وتســهيل كل اإلجــراءات 

ــرتة. ــذه الف ــة يف ه ــريب وخاص ــتثمر الع ــام املس أم
بدوافــع عاطفيــة صادقــة  احلمــات هــي  هــذه 
ــد  ــًا ق ــن أيض ــا، لك ــكيك هب ــال للتش ــية ال جم ومحاس
ــخصية  ــاع الش ــاب األط ــلقها أصح ــتغلها ويتس يس
شــخصية  مكاســب  وحتقيــق  للشــهرة  الطاحمــني 
بغــض النظــر عــن املنفعــة العامــة، أيضــًا هــذه 
احلمــات العربيــة ببعــض أناطهــا الفاقعــة، قــد 
تســبب ردة فعــل عنــد الكثريــن مــن األتــراك الذيــن 
ــن  ــة، وحتــى بعــض الذي ــة والتنمي يعارضــون العدال
ال يعادونــه بدوافــع العواطــف القوميــة ممــا قــد يزيــد 
مــن حساســية مواقــف هــذه الرشحيــة ضــد التواجــد 
ــة  ــد العدال ــا ض ــب مواقفه ــوري وتصل ــريب والس الع

ــة. والتنمي
إذًا كيف يكون الدعم واملساندة...!!؟؟

ــي  ــم اإلعام ــوال، بالدع ــل األق ــال قب ــون باألفع يك
ــي،  ــاد الرتك ــوة االقتص ــة وق ــى صاب ــد ع والتأكي
ــتثار  ــم لاس ــرب وحتفيزه ــتثمرين الع ــاع املس وبإقن
ــام  ــات وأرق ــم بمعلوم ــال تزويده ــن خ ــا م برتكي
حقيقيــة عــن االقتصــاد الرتكــي، ويكــون أيضــًا 
وتشــجيعها  الرتكيــة  اجلهــات  مــع  بالتواصــل 
ــوال  ــب األم ــهل جل ــة تس ــراءات قانوني ــاذ إج الخت
ــى  ــاالً ع ــد مث ــل تري ــا، ه ــتثارها برتكي ــة واس العربي

ذلــك..!!؟؟.
مــاذا لــو تــم رفــع الفيــزة أو تســهيلها عــى الســوريني 
املقيمــني بــدول اخلليــج وأوروبــا وباقــي دول العــامل، 
كــم مــن رؤوس األمــوال التــي ســتأيت لرتكيــا، 
هــذه  ســتجلبه  مــا  أضعــاف  أضعــاف  أليســت 

العاطفيــة...!!؟؟. احلمــات 
نعــم تركيــا حماربــة، لكــن ردة الفعــل جيــب أن تكــون 
علميــة مهنيــة واقعيــة اقتصاديــة، وليســت جمــرد 

ــا. ــه تركي ــوم ب ــا تق ــذا م ــة، وه ــات عاطفي مح
وكل هــذا ال يعنــي أبــدًا التشــكيك بصــدق واخاص 
ــم  ــة، نتكل ــات األخوي ــذه احلم ــاب ه ــل أصح ونب

عــن الوســيلة وليــس نبــل الغايــة.

الحمالت العربية لدعم الليرة التركية
.. نافعة أم ضارة..!!؟؟

طبيب وكاتب

د. مصطفى حامد أوغلو

ــس  ــة والرئي ــا عام ــول إن تركي ــا الق ــدوء يمكنن ــاطة وه ــكل بس ــم، ب نع
ــدة،  ــة جدي ــة انقابي ــان ملحاول ــة يتعرض ــان خاص ــب أردوغ ــب طي رج
هــذه املــرة ليــس قضائيــة وال عســكرية، بــل اقتصاديــة، فالرتاجــع 
املتواصــل لســعر رصف اللــرة الرتكيــة أمــام العمــات األجنبيــة وخاصة 
الــدوالر األمريكــي، مرتبــط بــكل تأكيــد بأمــور سياســية خارجيــة ضــد 
أردوغــان، مــع حتــرض تركيــا خلــوض انتخابــات رئاســية وبرملانيــة يف 24 

ــو القــادم. يوني
ــباب  ــرة بأس ــعر رصف الل ــاع س ــط ارتف ــي رب ــر املنطق ــن غ ــم، م نع
اقتصاديــة بحتــة فاالقتصــاد الرتكــي هــو األعــى نمــوًا بــني دول العرشين 

التــي متتلــك احلصــة األكــر مــن اقتصــاد العــامل أمجــع.
ــات  ــام العم ــة أم ــرة الرتكي ــع الل ــباب تراج ــن أس ــاحقة م ــبة الس النس
ــا  ــن أوروب ــاول كل م ــة، حت ــية خارجي ــباب سياس ــي أس ــة، ه األجنبي
ــدول  ــض لل ــم بع ــة، نع ــدول العربي ــض ال ــدة، وبع ــات املتح والوالي
ــان  ــس أردوغ ــعبية الرئي ــى ش ــلبًا ع ــر س ــف ـ التأث ــكل أس ــة ـ ب العربي
ــة،  ــد لألم ــي ومفي ــيء منطق ــم، ال ل ــة احلاك ــة والتنمي ــزب العدال وح
فقــط لكــره أعمــى قلوهبــم وبصرهتــم وخاصــة أولئــك الذيــن حيســبون 

ــى(. ــة )ذوي القرب ــى مجاع ــهم ع أنفس
ــر  ــال التقاري ــن خ ــي، م ــح وج ــكل واض ــداوة بش ــذه الع ــر ه وتظه
ــك،  ــة أو تل ــذه املؤسس ــا ه ــي تصدره ــة الت ــة املسيس ــة واالقتصادي املالي
وكأن هــذه املؤسســات رشطيــة العــامل االقتصاديــة، تقاريــر حتــاول النيــل 
مــن أردوغــان والتأثــر ســلبًا عــى ســمعة االقتصــاد الرتكــي، وزعزعــة 

ــتثمرين. ــة املس ثق
ــة عــى الرئيــس أردوغــان  ــة انقــاب اقتصادي ــا تشــهد اليــوم حماول تركي
وحــزب العدالــة والتنميــة، ولكــن هيهــات أن تنجــح، مــن انتــر عــى 
املحــاوالت االنقابيــة الســابقة، باإليــان أوالً وقــوة الشــعب ثانيــًا 
وحســن اإلدارة ثالثــًا، لــن تتمكــن اجلهــات املعروفــة جــدًا مــن إنجــاح 

ــدة. ــا اجلدي ــرضب تركي ــا ل خمططاهت
ــا اجلديــدة، مل يعــد باســتطاعتهم حتمــل  مل يعــد باســتطاعتهم حتّمــل تركي
ــد  ــار، مل يع ــل هن ــم لي ــض مضاجعه ــو يق ــان وه ــس أردوغ ــة الرئي رؤي
باســتطاعتهم حتمــل فكــرة نجــاح باهــر حلــزب العدالــة والتنميــة 

ــل. ــران املقب ــوم 24 حزي ــه ي وحلفائ
ولكــن وبــكل بســاطة نقــول هلــذه اجلهــات املعروفــة التــي شــاركت رسًا 
وعلنــًا باملحاولــة االنقابية العســكرية الفاشــلة يــوم 15 متــوز 2016، لن 
تنجحــوا هــذه املــرة أيضــًا، فلســتم أقــوى مــن اهلل تعــاىل ولســتم أقــوى 
ــون  ــن يعمل ــة الذي ــال الدول ــن رج ــوى م ــتم أق ــعب ولس ــوة الش ــن ق م
بصــدق منــذ نحــو عقديــن مــن الزمــن خلدمــة هــذه األمــة وإعــادة مــا 

يمكــن إعادتــه مــن عــز وقــوة وانتصــار.
ــج  ــتغرون نتائ ــم س ــون أنك ــم تظن ــًا، إن كنت ــول أيض ــات نق ــذه اجله هل
انتخابــات 24 حزيــران املقبــل، فأنتــم خمطئــون، وإن غــدًا لناظــره قريــب.

ــوز  ــوم 15 مت ــا ي ــر تركي ــا لتدم ــي دفعتموه ــم الت ــا ملياراتك ــا أحرقن ك
ــران،  ــوم 24 حزي ــارات ي ــذه امللي ــن ه ــد م ــنحرق املزي ــا س 2016، فإنن
هــذا وعــد اهلل بإحبــاط مكائــد احلاقديــن املنافقــني املتآمريــن عــى أخيــار 
ــاهلل أكــر منكــم ومــن  ــا ب هــذه األمــة، هــذا وعــد اهلل، واحلمــد هلل إيانن
ــعب  ــا بالش ــد هلل إيانن ــا، واحلم ــة منه ــا واملصطنع ــة منه ــم القديم دولك

أكــر منكــم أيضــًا ومــن ملياراتكــم.
ــة،  ــات اخلبيث ــذه املخطط ــم ه ــن يرس ــًا كم ــس غبي ــي لي ــعب الرتك الش
الشــعب الرتكــي اليــوم يعــرف احلقيقــة جيــدًا وأنتــم ال تعرفــون، ولكــن 

ــاىل. ــاء اهلل تع ــران إن ش ــاء 24 حزي ــتعرفوننا مس ــم س ــًا عنك ورغ
حتركاهتــم  يف  احلكــاء  املؤمنــني  عبــاده  خيــذل  أن  تعــاىل  هلل  حاشــا 
ــاعني  ــل الس ــل الباط ــة أه ــي كلم ــاىل أن يع ــا هلل تع ــم، وحاش وقراراهت
لتدمــر إنجــازات دولــة عظيمــة، دولــة وليســت دويلــة، دولــة وليســت 

ــا. ــة مافي ــت عصاب ــة وليس ــة، دول قبيل
أهــل الدولــة يعملــون وفــق واجباهتــم لــوأد املحاولــة االنقابيــة اجلديدة، 
ــد واعــون حلجــم هــذه  ــاء البل ــق نفســه، وأبن وأهــل االقتصــاد يف الطري
املؤامــرة ويترفــون وفــق مــا تقتضيــه واجباهتــم الوطنيــة، وأهــل املحبــة 
ــل أن  ــق أم ــم بري ــن أعطاه ــظ م ــاىل ليحف ــون اهلل تع ــامل يدع ــول الع ح
ــد، ودعــاء  األمــة مازالــت بخــر وأهنــا قــادرة عــى النهــوض مــن جدي

هــؤالء عنــد اهلل عظيــم.

محاولة انقالبية جديدة 
في تركيا

صحفي وكاتب تركي

حمزة تكين
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ــيح  ــواب الرتش ــت أب ــرة، أقفل ــمة مبك ــات حاس انتخاب
ــم: ــاء أبرزه ــجيل 6 أس بتس

ــًا  ــر 64 عام ــن العم ــغ م ــان يبل ــب أردوغ ــب طي - رج
وهــو زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة، والرئيــس احلــايل.

ــن  ــوري ع ــعب اجلمه ــزب الش ــن ح ــه ع ــرم إنج - حم
ــابق. ــاء س ــتاذ فيزي ــًا أس ــر 53 عام عم

-  مــرال أكشــينار عــن حــزب إيــي تبلــغ مــن العمــر 61 
. مًا عا

- صــاح الديــن ديمرتــاش عــن حــزب الشــعوب 
ــًا كان  ــر 45 عام ــن العم ــغ م ــردي يبل ــة الك الديموقراطي

ــرة. ــه انق ــوق يف جامع ــدرس حق م
- متــل كــرم مــا أوغلــو عــن حــزب الســعادة املحافــظ 

يبلــغ مــن العمــر 77 عامــًا
- دوغو بارينجاك مرشح حزب الوطن.

ــوريني  ــن الس ــا نح ــن زاويتن ــن م ــرة ولك ــات كث توقع
ــس  ــز لي ــو الفائ ــيكون ه ــان س ــيد أردوغ ــرى أن الس ن
ــن  ــاه، نح ــا رأين ــا ورأى م ــاش يف تركي ــن ع ــا م ــزًا إن حتي
ــا  ــا أنن ــول لن ــد يق ــمع ال أح ــرى ونس ــم ن ــى أرضه ع
نقــدس األشــخاص، غصــة يف قلوبنــا ونحــن نــرى 
عرســهم املســتمر بعــد فشــل االنقــاب، وضعــوا مئــات 
ــة  ــة جماني ــوان بمكامل ــع ث ــر ببض ــه ودح ــام ب ــني للقي املاي
عــى )الســكايب(، مجيــل خــروج املؤيديــن للدفــاع 
ــة واألمجــل أن خيــرج معهــم معارضــو  عــن الديموقراطي
ــا عندمــا  ــا ينبــع احرتامن احلــزب لــذات اهلــدف، مــن هن
يرتافــق القــول مــع الفعــل نحــرتم خيــار الشــعب الرتكــي 

ــاده . ــم ب ــع عل ــه رف ــروك ل وم
مــن أعاقنــا نتمنــى الســلم واألمــان لرتكيــا، وليتنــا نتعلــم 
ــوريتنا  ــم يف س ــع العل ــرح ورف ــوم الف ــأيت ي ــهم وي دروس
ــامل  ــذا الع ــم كل ه ــا رغ ــل فين ــل األم ــن يقت ــاء، ل للس
املنافــق الــذي وقــف ضدنــا، لعــل الفــرح ينتظرنــا بــوالدة 

ــورية. ــى أرض س ــدة ع جدي
لــن ننســى يومــًا تركيــا وشــعبها ومــا قدمــوه لنــا 
ــى  ــة وال ع ــور خاص ــن أم ــم ع ــن أتكل ــرتام، ل ــن اح م
ــة، أتكلــم بالعمــوم فــا القــاه الســوريني  ترفــات فردي
ــا مل يلقــاه يف بلــد عــريب آخــر، نحــن نحــرتم مــن  يف تركي
أحرتمنــا وقــدم لنــا وطنــًا ثــاٍن، حتــى لــو عدنــا يومــًا إىل 
ســوريا، وســنعود رغــم إرادة العــامل باســتمرار هتجرنــا، 
ــورث  ــا ون ــر هب ــة ونفخ ــا الرتكي ــى هويتن ــنحافظ ع س
ــا يف  ــاين فلــم نشــعر يومــًا أنن ــا حــب وطنهــم الث ألوالدن

ــا. ــر وطنن غ
ــا،  ــودة إليه ــى الع ــرى متن ــاد أخ ــا إىل ب ــن غادره كل م
هنــا بــاد تشــبهنا بالعــادات والتقاليــد والديــن ، حيــاول 
الكثــر التضييــق عليهــا وحماربتهــا، وهــم اآلن حياربوهنــا 
اقتصاديــًا بــكل مــا لدهيــم مــن قــوة ، وال نــرى أي 
زعزعــة باملنطقــة حتــى املــواد التموينيــة تقريبــًا كــا هــي 
ــه  ــد ب ــن صع ــذل م ــدر وال خي ــد ال يغ ــوي صام ــد ق ، بل
ــؤوليه  ــامل ومس ــعبه مس ــف ش ــل نظي ــد مجي ــى، بل لألع
ــدم  ــى ق ــور ع ــم األم ــف عنده ــني، ال يشء يتوق متواضع
ــك  ــذي جيعل ــا ال ــأل م ــا يس ــول عندم ــكل يق ــاق، ال وس
متفانٍيــًا يف اخلدمــة يقــول بلــدي هــي األســاس أنــا أعمــل 
ــن  ــم م ــا ، نغبطه ــن نحبه ــا ونح ــا بادن ــي يل إهن ــا وه هل
ــًا  ــر كان قوي ــن التآم ــا ولك ــب بادن ــن نح ــا ونح أعاقن
ــى أن  ــاف ، ونتمن ــعبها املضي ــا وش ــى اهلل تركي ــا، مح عليه

ــا. ــق هب ــام يلي ــام فالس ــا بس ــى تركي تبق

ــب  ــرضورة أن تكت ــس بال ــم، لي ــون نع ــم وملي نع
دائــًا عنــه أو تنــرش صــورة عــى صفحاتــك يف 
ــًا  ــون حمب ــي تك ــي، لك ــل االجتاع ــع التواص مواق

ــل. ــذا الرج هل
لــو أردنــا التحــدث عنــه ســتخوننا الذاكــرة ألن 
ــم  ــر القل ــيجف ح ــى، س ــد وال حت ــه ال تع إنجازات

ــكام. ــي ال ــن ينته ول
ــت  ــطني كان ــل فلس ــن أج ــا م ــي عقده ــة الت القم
السياســية،  وحنكتــه  ذكاؤه  جــدًا،  مرّشفــًا  أمــرًا 
ــبني،  ــكان املناس ــان وامل ــرد يف الزم ــف ي ــرف كي يع
جتــده يرســل أقــوى رســائل لنظرائــه الرؤســاء 
طريقتــه  بســيطة،  جــد  بطريقــة  والدبلوماســيني 
املدروســة والعفويــة يف اجللــوس والســام والتعامــل 
ــرد  ــف ي ــرف كي ــتحق، يع ــا يس ــذ م ــم، كل يأخ معه

الكيــل بمكيالــني.
ــن ال  ــه ولك ــن قيمت ــل م ــده، ال يقل ــرتم بل ــن ال حي م
ــه  ــرض احرتام ــا، يف ــه فيه ــة إالّ وحيجم ــر طريق يوف
بأذكــى األســاليب، وبرعــة بدهيــة يلقــن مــن 

ــزة. ــًا متمي ــدوده دروس ــدى ح يتع
خــال حماولــة االنقــاب األخــرة كان قويــًا، األمــر 
الــذي كان كافيــًا ليقلــب اإلنقــاب عــى رؤوس 
ــه  ــاهلل وثقت ــه ب ــن إيان ــتمدها م ــه يس ــه، قوت أعدائ
ــًا  ــًا صادق ــه كان دوم ــه ألن ــعبه ل ــة ش ــه وحمب بنفس
معهــم، وإال لكنــا رأينــا مشــاهد تشــبه مــا شــاهدناه 
يف كل بلــد عــريب بعــد أي عمليــة انقــاب أو ثــورة، 

ــدة. ــت ببعي ــرتة ليس ــذ ف ــرى من ــا ن ك
لعــل املشــهد البســيط الــذي بقــي عالقــًا يف ذاكــريت، 
صــورة لــه مــع مستشــاريه وسياســيني أتــراك، وهــو 
ــة،  ــدول املهم ــاء ال ــد رؤس ــع أح ــاالً م ــري اتص جي
الزعــاء  عنــد  نفتقــده  هــذا  الشــورى  مشــهد 

والرؤســاء.
إنــه الرقــم 1 بــني رؤســاء العــامل، فهــو خيــوض حربــًا 
دفاعيــة عــن نفســه وبلــده، ُتشــن مــن كل حــدب و 

صــوب.

ــاركة  ــا ومش ــض هن ــارة مري ــه لزي ــن وقت ــرس م يك
ــا  ــًا عندم ــاك، حت ــة هن ــة متواضع ــع عائل ــار م إفط
ــود  ــت ت ــي كان ــرة الت ــة الصغ ــك الطفل ــر تل تك
رؤيتــه ستنســى أهنــا حزنــت وبكــت لذلــك، لكنهــا 
لــن تنســى أبــدًا أنــه اتصــل هبــا واســتضافها عنــده.
لــن تنســى طفلــة أخــرى أنــه توقــف عــن اخلطــاب 
كامــه  يكمــل  أن  باســتطاعته  كان  هلــا،  إنصاتــًا 
ــا  ــمع، أو ك ــكاد يس ــذي بال ــا ال ــل صوهت ويتجاه
يقــول منتقــدوه )كان باســتطاعته أن يعطــي أمــرًا 
بالــر ملرافقيــه فيســمع مــا تريــد أن تقولــه لــه عــى 
ــًا  ــا إعامي ــتفيد منه ــة يس ــر ضج ــى ال يث ــراد حت انف
عــى حســاب طفلــة بريئــة(، يــا ســادة، الطيب أســتاذ 
يعلمنــا درســًا يف اإلنصــات والتواضــع، يعلمنــا أنــه 
علينــا أن نصمــت ولــو كنــا يف رأس اهلــرم وكان 

ــرم. ــفل اهل ــن أس ــوت م ــدر الص مص
لكــن مهــًا تــرى مــاذا سيكســب الطيــب مــن هكــذا 

ترفات؟.
ــه  ــب؟، وكأن ــروف!، منص ــر مع ــه غ ــهرة؟ وكأن ش
ليــس برئيــس!، حمبــة النــاس؟، وكأنــه مل يملــك 

ــار.! ــار والصغ ــوب الكب قل
عــى كافــة األصعــدة أردوغــان مدرســة تكفــي 
والسياســية  واالقتصاديــة  اإلســامية  النهضــة 
واالجتاعيــة، أال يكفــي أنــه نقــل بــاده نقلــة نوعيــة 

ــًا. ــًا ودولي إقليمي
ال خيتــر أردوغــان بســطور وال مقــاالت، فهــو 

مدرســة يف احلــارض وتاريــخ يف املســتقبل.
أضــف إىل ذلــك، أردوغــان الــزوج واألب واالبــن، 

حبــه وإحاطتــه لزوجتــه 
ــن  ــل( يف زم ــرف )رُج ــة أح ــرادف لثاث ــه م وعائلت

ــال ــود الرج ــه وج ــدر في ن
أردوغــان اإلنســان، املعلــم، القائــد، القــدوة، رجــل 
العــر بــا منــازع، حفظــه اهلل بــا حيفــظ بــه عبــاده 

الصاحلــني.
وكم أمتنى: لو كنُت تركية النتخبُت أردوغان.

 أردوغان.. 
ُ

 تركية النتخبت
ُ

لو كنت
اإلنسان المعلم القائد القدوة

السالم
يليق بتركيا
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

مــن البدهيــي أن نــرى تركيــا يف موقعهــا )اجليوســيايس واإلســرتاتيجي( حتتــل مســاحة كبــرة من 
االهتــام العاملــي بدورهــا اإلقليمــي والــدويل، حيــث كانــت يف مواجهــة االحتــاد الســوفيايت إبان 
مرحلــة احلــرب البــاردة كجبهــة أماميــة حللــف الشــال األطلــي، وبعدهــا حتولــت إىل العــب 
ــذا  ــة هل ــت تابع ــة وليس ــون فاعل ــدة لتك ــة اجلدي ــة الدولي ــرات للمنظوم ــم املتغ ــط يف خض نش
املحــور أو ذاك، وال خيفــى علينــا دور املهنــدس األول هلــذه السياســة رئيســها املرحــوم )تورغوت 
أوزال( الــذي رأى أن اســتقالية الــدور الرتكــي تبــدأ مــن عمليــة النهــوض االقتصــادي وحتريــر 
الســوق يف التبــادالت التجاريــة بينهــا وبــني العــامل مــع اإلقــدام عــى حــل املشــاكل العالقــة عــى 

املســتويني الداخــي )االجتاعــي والســيايس( ومــع اجلــران اإلقليمــي والــدويل.
إن اللمســات التــي تركهــا )تورغــوت أوزال( كانــت مهمــة جــدًا، وهــي بقيــت كاللبنــة األوىل 
النطاقــة تركيــا يف ظــروف جــدًا مســاعدة حيــث كانــت االحتــاد الســوفيايت يف حالــة االهنيــار 
وتفــكك مجهورياتــه تباعــًا وكذلــك اقتصاديــا وصناعيــًا أيضــًا اضطــرت تلــك اجلمهوريــات إىل 
التوجــه نحــو تركيــا للتســوق مــا حتتــاج إليهــا شــعوهبا مــن الرضوريــات مــع االنفتــاح الرتكــي 
لاقتصــاد العاملــي ورفــع احلواجــز عــن عمليــات التصديــر، بــل شــجعتها ودعمتهــا لتنافــس 
األســواق اإلقليميــة بحيــث تكــون حمــل جــذب لتلــك اجلمهوريــات وكذلــك لــدول أوروبــا 
الرشقيــة والتــي أيضــًا عانــت مــن قلــة املــوارد الرضوريــة لشــعوهبا فكانــت تركيــا هــي قبلتهــم 

لتأمــني حاجياهتــم املختلفــة.
ــادي  ــوض اقتص ــة هن ــايض مرحل ــرن امل ــن الق ــعينيات م ــرتة التس ــت ف ــر، كان ــة األم يف حقيق
منقطــع النظــر نتيجــة للتجــارة وبنــاء رصح صناعــي هائــل وبرعــة مل يتوقعهــا أحــد، وكذلــك 
ــول  ــة لتتح ــاد يف البطال ــاض ح ــا أدى إىل انخف ــدول مم ــك ال ــرات إىل تل ــة واخل ــر العال تصدي
تركيــا إىل ورشــة نشــطة مــن التصنيــع والتصديــر وإنشــاء رشكات متعــددة االختصاصــات ويف 
جمــاالت متعــددة اكتســبت اخلــرة لتكــون منافســة لــرشكات عامليــة مــن حيــث اجلــودة ووفــرة 
اليــد العاملــة بتكاليــف منافســة، كل ذلــك ســاعد تركيــا عــى النهــوض اقتصاديــًا وكذلــك يف 
جمــال التنميــة عــى مســتويات متعــددة ودعــم عملتهــا مقابــل الــدوالر، ذلــك أدى إىل أن تأخــذ 
تركيــا مكانتهــا الائقــة بــني الــدول املتقدمــة، والتــي دفعتهــا إىل املطالبــة بالدخــول إىل االحتــاد 

األورويب وهــي متعثــرة حتــى اآلن ألســباب سياســية.!.
حاولــت أمريــكا وحلفائهــا األوروبيــني كبــح مســرة تركيــا خوفــًا مــن أن تأخــذ دورًا إقليميــًا 
ــًا  يؤثــر بشــكل مــن األشــكال عــى سياســاهتم يف املنطقــة، خاصــة أهنــا متتلــك موقعــًا جغرافي
ــرات،  ــد املتغ ــا عن ــتثمرها تركي ــد تس ــيا ق ــا وآس ــني أوروب ــس ب ــر الرئي ــكل املع ــزًا وتش متمي
ــذ  ــة أخ ــى طاول ــا ع ــرض رشوطه ــرار األورويب وتف ــز الق ــى مرك ــارش ع ــكل مب ــتؤثر بش وس
القــرارات املصريــة التــي تتعلــق بمصــر الــرشق األوســط، وخاصــة أهنــا قــد حتــررت اقتصاديًا 

ومل تعــد للقــروض دورهــا يف الضغــط عــى مركــز القــرار الرتكــي.
مــع تلــك التطــورات كانــت املؤسســة العســكرية الرتكيــة ملتزمــة بمنظومــة احللــف األطلــي، 
ــة يف  ــا باقي ــا أن تركي ــة لطامل ــكرية يف املنطق ــرتاتيجية العس ــر باالس ــر تتأث ــكل أو بآخ ــا بش أي أهن
احللــف، إال أن الغــر متوقــع لــدى اإلدارة األمريكيــة واالحتــاد األورويب أن متــس املتغــرات يف 
ــا مــع جمــيء حــزب العدالــة والتنميــة برئاســة )رجــب طيــب أردوغــان( تلــك املؤسســة  تركي
العســكرية واملبــارشة بتغيــر هيكليتهــا بحيــث مل تبــق هلــا أي دور يف إدارة الدولــة ودائــرة اختــاذ 
سياســاهتا عــى املســتويني الداخــي واإلقليمــي، لتكــون مؤسســة اجليــش تابعــة وخاضعــة لقــرار 
الرملــان وليــس العكــس، وكان تريــح أول دفعــة مــن الضبــاط القــادة مــا يزيــد عــن ثاثائــة 
ــوا يتدخلــون يف كل شــاردة وواردة  ــن كان ــم أظافــر العســكر الذي ــة واضحــة لتقلي ضابــط بداي
ــي  ــعب الرتك ــة الش ــرض بمصلح ــات كان ت ــرض سياس ــررة وف ــم املتك ــق انقاباهت ــن طري ع
وتعيــق تقدمــه يف كل املجــاالت، وكان آخرهــا االنقــاب الفاشــل يف 15 متــوز2016 والــذي 
ــة  ــدات إيراني ــك أجن ــل وكذل ــة إىل إرسائي ــا باإلضاف ــكا وأوروب ــى أن أمري ــع ع ــت الوقائ أثبت
كانــت وراء العمليــة التــي قــام هبــا أنصــار تنظيــات )فتــح اهلل كولــن( لتغيــر البنيــة السياســية 

ــا وإرجاعهــا إىل ســابق عهدهــا. واالقتصاديــة لرتكي
ــب  ــس )رج ــا الرئي ــام هب ــرى ق ــة أخ ــان2017 رضب ــتور يف 16نيس ــر الدس ــة تغي ــت عملي كان
ــك  ــكر، وكذل ــدود للعس ــع احل ــة ووض ــات اخلارجي ــن التدخ ــد م ــان( للح ــب أردوغ طي
االنتخابــات الرئاســية والرملانيــة املبكــرة هــي األخــرى تقــع ضمــن سلســلة املتغــرات لتكــون 

ــا. ــا قبله ــت ك ــران ليس ــد 24 حزي ــا بع تركي
ــة رصاع دويل وإقليمــي  ــادة )رجــب طيــب أردوغــان( يف حال ــا بقي ــأن تركي نســتطيع القــول، ب
ــل  ــة إىل إرسائي ــا باإلضاف ــكا وأوروب ــاول أمري ــة حت ــن جه ــًا، م ــرش عام ــة ع ــذ مخس ــتمر من مس
وقــف مســرة تركيــا نحــو املزيــد مــن التقــدم واالســتقالية يف القــرار، ومــن جهــة أخــرى أن 
احلــروب وعــدم االســتقرار يف اجلــوار الرتكــي تشــكل عبئــًا آخــر أمــام إرصار تركيــا للخــروج 

مــن دائــرة قيــود حلــف األطلــي هلــا.
ــكا  ــاول أمري ــك حت ــد، لذل ــراع املعق ــن ال ــة م ــر مرحل ــتكون آخ ــة س ــات القادم  إن االنتخاب
وأوروبــا وإرسائيــل إىل جانــب املعارضــة الرتكيــة وتنظيــات )فتــح اهلل كولــن( حتويــل انتصــار 
تركيــا يف االنتخابــات القادمــة إىل خســارة لبدايــة مرحلــة أخــرى مــن الــراع، وبالتــايل فهــم 
ــة منهــا، حيــث بــارشوا بســحب أرصدهتــم  يتحركــون عــى كل اجلهــات، وخاصــة االقتصادي
مــن البنــوك بالــدوالر لــرضب قيمــة اللــرة الرتكيــة، فمــن خــال ذلــك يتــم جتييــش الناخــب 
الرتكــي ضــد حكومــة العدالــة والتنميــة، إال أن اللعبــة قــد انكشــفت للناخــب وال أعتقــد بــأن 
ــعب  ــة أن الش ــة وخاص ــزب العدال ــح ح ــت لصال ــة التصوي ــى عملي ــرًا ع ــكل خط ــك سيش ذل

الرتكــي لــه ذاكــرة مريــرة مــع تلــك املعارضــات ومــع االنقابــات العســكرية.

Ji xwe dibe em Turkîya di cîgeha wê ya ciyosîyasî û istîratîcîk de bibînin ku berekî 
berfireh ji giringîpêdana cîhanî ye ji ber rola wê ya navçeyî û navdewletî, ya ku li 
rarûyî Yeketîya Sofyetî de bû di qonaxa şerê sar de wekî enîya pêşberî ya hevpey-
mana bakurê Etlesî. Di dû re bû lîstikvanekî çalak di guhertinin sistêma navdewl-
etî de da ku karîgêr be ne layenger be ji vî alî re yan ji wî alî re. û nayê veşartin rola 
endezyarê yekemîn ji vê sîyasetê re serokê wê yê berê xwedê rihma xwe lê bike 
Tûrgût Ozal yê ku serxwebûna rola Turkîya didît di kargêrîya serhildana aborî de 
û rizgarkirina bazarê di veguhestina bazirganî de bi dunyayê re û destpêkirina 
çareserkirina pirsin li dar li ser herdu astan, li hinder ( ya civakî û siyasî ) her weha 
bi derva re cîran û herêmî û navdewletî de.
Pençemora ku Tûrgût Ozal li dû xwe hîştibû gelekî giring bû, û ew bû kevirê 
yekemîn di birêveçûna Turkîya de di dirumeke pir alîkar de ku yeketîya Sovyêt di 
rewşeke hilweşan û komarin wê ji ber hev ketinê de bû yek li dû yekî her wehajî 
di aborî û pêşesazî de jî ku ew komarana neçarbûn berê xwe bidne Turkîya û 
pêdawistîyên xwe û gelên xwe ji bazarin wê bikirin bi vekirina Turkîya ji aborîya 
navdewletî re û rakirina astengîyan li pêş karêgehin veguhestinê û piştbêdana 
bazirganî da ku di pêşbiriya bazarin navçeyî de bi serkevê  cîgehê rakşandina 
wan komaran be her wehajî ya dewletin Ewropayê Rojhilat ewên ku derdê kêm-
bûna meteryalin pêwîst ji bo gelê xwe dikêşandin  Turkîya bû rûberûyê wan bo 
pêdawistiyên cûr bi cûr yên bingehîn jê wergirin. Di rastîyê de, qonaxa nodehî ji 
sedsala borî pêngaveke serhildana aborîya balkêş bû ji encama bazirganî û ava-
kirina binyadin pêşesazî yên bê hempa û bi zûtirînîyeke ku ne di bîra kesî de bû, 
her weha veguhestina kirêkarî û ezmûndaran bo wan dewletan û ku ji encama 
wê bêkarî li Turkîya dakete asteke gelekî nizim û Turkîya bû dezgeheke çalak ji 
pêşesazî û derxistina meteryalin çêkirî bo derva û sazkirina kompanîyên cûr bi 
cûr û pispordar li wan welatan ku bûne pêşbir ji kompanîyên navdewletî re di 
başbûna nifş û peydakirina kargêrî ya bi nirxekî pêşbir. Ev tevahî bûne alîkar ji 
serhildana aborîya Turkî re her wehajî ji perepêdana li ser gelek astan û palpişt 
ji pereyên Turkî re li beramberî Dolar… ewe ku hîşt Turkîya şûna xweyî pêwîst di 
nava dewletin pêşketî de bigre, û ew bû ku tê veda ber bi daxwaza tevlî yeketîya 
Ewropa bibe ku ta niha astengin siyasî bûne sedema ne tevlêbûnê!
Emerîka û layengerin wê yên Ewropî hewl didinn ku pêşveçûna Turkî rawestînin 
ji tirsa ku Turkî roleke herêmî sereke bilîze bandoreke bi rengekî ji rengan bide 
ser sîyaseta wan li herêmê, nemaze  ew xwedî cîgehekî cugrafî taybete û deryayê 
serekeye ji Ewropa re ber bi Asya de dibe ku Turkîya bi kar bîne di demin guher-
tinan de û bandorin ne erênî li ser navenda biryarin Ewropa bike û mercin xwe 
li ser masa girtina biryarin çarenûs ya girêdayî bi çarenûsa Rojhilata Navîn de 
biçespîne, nemaze ew ji bin rola fişara deynan li ser navenda biryara Turkî der-
ketî ye. Li gel wan pêvejoyan avahîya leşkerî ya Turkî ma pabendedar bi sistêma 
hevpeymana Etlesî re, yanî ew bi rengekî ji rengan dikeve bin bandora istîratêcîya 
leşkerî di herêmê de ma dam Turkî endamê hevpeymanî ye. Lê tiştê ku Emerîka 
û Yeketîya Ewropa Bûnber bûn ku wê guhertinin li Turkîya bi hatina partîya Dad 
û Perepêdanê bi seroketîya Receb Teyîb Erdogan kargêrî li ser dezge û avahîya 
leşkerî bike û dest pê bike bo guhertinin binyadsazî ya wê da ku ti rol jê re nemîne 
di rêveberîya dewletê de û di dorbenda standina siyasetan li ser asta hinder û 
herêmê, da ku avahîya leşkerî pabend be ji biryarin perlemanê re ne bi vacayê 
wê, û ji kar derxistina gurûpa yekemîn ji bîtirî 300 serkirdeyên leşkerî aşkere bû 
ku neynok jêkirinek bû ji leşkeran re ewên ku bandor karbûn li ser hatin û çûn-
dina her tiştekî di rêvebirina dewletê de di riya derbeyên leşkerî re bi şêwakî 
dûbaredar û siyasetin ne li gor bercewendîyên gel ferz dikirin û pêşveçûna welat 
bi her awayî radwestandin, dawîya derbeya wan li 15 tîrmeha 2016 rû da û bi ser 
neket ku xûyabû destên Emerîka û Ewropa û Îsrayîl li pişt bûn her weha  ecînd-
eyên Îranê jî destek bûn ji rêxistinin Fethulah Gulin re bo serketina derbê armanc 
jê guhertina binyada siyasî û aborî li  Turkîya û wê vegerînin heyamin berê.
Ew kargêrîya li ser guhertina hin xalin destûr bûyî di 16 nîsana 2017 de wekî 
lêdaneke din bû ku serok Receb Teyîb Erdogan li leşker da bo sînordar kirina 
destêwerdana leşkerî di rêveberîya welat de, her weha hilbijartina perleman û 
serokayetî ya pêş dem jî dikeve ber guhertinin  li dû hev da ku Turkî ya piştî 24 
cehzeran ne wekî berî wê be.
Em dikanin bibêjin, Turkî bi seroketîya Receb Teyîb Erdogan di kêferateke na-
vdewletî û herêmî daye ji 15 salan û virde, li hêlekê Emerîka û Ewropa û Îsrayîl jî 
hewl didin pêşveçûna Turkîya ber bi pêşketin û serxwebina di biryaran de raw-
estînin, li hêla din ew şer û bê aramîya li dor berê Turkî ewjî dibe bargiranîye li 
pêş îsrara Turkî bo ji nava dorbendin hevpeymana Etlasî derkevê. Ew hilbijartina 
li pêş dawîya qonaxa kêferata bi girêke, loma jî, Emerîka û Ewropa û Îsrayîl li 
kêlek rikberî ya Turkî û rêxistinin Fethelah Gulin hewl didin ku serkeftinin Turkî di 
hilbijartinin bê de biguhêrin bikne jikestin bo destpêka qonaxeke nih ji kêferatê, 
lomajî, ew di tevgerekê dane li ser gelek hêlan, nemaze di hêla aborî de, ku dest 
pêkirin îpin xwe ji pangan kaş kirin bi Dolar da ku ji nirxê Lêreya Turkî bişkênînin 
û dengdêran tê vedin ber bi dijî hikometa Dad û Geşepêdanê, lê ev lîstik jî aşkere 
bûye ji dengdêrin Turkî ve bawer nakim ku bibe talûkak li ser kargêrîya dengdan-
an ji bo Partîya Dad û Geşepêdanê nemaze ku xelkê Turkîya bîranînin tal û tûj ji 
derbeyên leşkerî bi xwe re rakirine, her weha ji wê rikberîyê.   

تركيا بين اليوم
والغد القادم

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Turkîya di navbera ev roj û 
pêşeroja bê de.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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ــا،  ــا تركي ــرض هل ــي تتع ــة الت ــائعات املالي ــة والش ــة الرشس ــات االقتصادي ــل اهلج  يف ظ
ــاد  ــى االقتص ــات ع ــك اهلج ــر تل ــن تأث ــني ع ــر بوت ــرويس فاديم ــس ال ــئل الرئي ُس
الرتكــي، وحظــوظ فــوز )أردوغــان( يف االنتخابــات املقبلــة فــرد قائــًا: )كالعــادة ســتكون 
هــذه التحّديــات يف صالــح الرئيــس أردوغــان كــا كانــت مــن قبــل(، تلــك شــهادة مــن 
ــل،  ــر بلي ــي ُتدّب ــرات الت ــية واملؤام ــات السياس ــر الطبخ ــرف مقادي ــرضم، يع ــيايس خم س
ــل  ــى مداخ ــيطر ع ــي تس ــة، الت ــوى العاملي ــع الق ــؤرق مضاج ــم ي ــن أي خص ــل م للنّي

ــائل. ــكل الوس ــاد ب ــارج االقتص وخم
ــى  ــر ع ــدف التأث ــي، هب ــاد الرتك ــى االقتص ــًا ع ــاين حرب ــف االئت ــّن وكاالت التصني  تش
ــة  صــوت الناخــب يف االنتخابــات القادمــة، والــذى أدت إىل انخفــاض يف العملــة الرتكي
ــاش  ــد نق ــدة، بع ــعر الفائ ــع س ــر ورف ــدارك األم ــزي ت ــك املرك ــن البن ــر، لك ــكل كب بش
مــع الرئيــس )أردوغــان( الــذي كان رافضــًا بالكلّيــة اختــاذ هــذا اإلجــراء، والســبب هــو 
ــئة  ــوق الناش ــاريع الس ــم مش ــوال ودع ــذب رؤوس األم ــتثار وج ــى االس ــجيع ع التش
لتنفيــذ رؤيتــه االقتصاديــة، لكــن بقــراءة اإلحصائيــات نجــد أن االقتصــاد الرتكــي قفــز 
قفــزة مهولــة يف عــام 2017، بمعــدل نمــو )7.4( مــا جعلــه يف أوىل املراتــب بــني الــدول 
ــار  ــوايل )157( ملي ــادرات ح ــبة الص ــد، وزادت نس ــني واهلن ــد الص ــو بع ــارع النم يف تس
ــن )  ــا م ــتوى تركي ــز( مس ــف االئتاين)مودي ــة التصني ــت رشك ــك خفض ــع ذل دوالر، وم
BA1 إىل BA2( أي مــن دولــة مســتقرة قابلــة لاســتثار، إىل دولــة غــر قابلــة لاســتثار، 
ــات  ــزان املعام ــز يف مي ــية، وعج ــة والسياس ــاهتا االقتصادي ــتقرار مؤسس ــدم اس ــم ع بزع
ــبانيا  ــل اس ــا، مث ــص قدميه ــى أمخ ــة حت ــرى مديون ــاك دول أخ ــني أن هن ــاري، يف ح التج
ــرة  ــع نظ ــتقر، م ــن مس ــف أم ــة يف تصني ــم الوكال ــك وضعته ــع ذل ــر، وم ــان وم واليون
أمنــة مســتقبلية!!، ووكالــة )فيتــش( التــي حــذرت مــن ســيطرة احلكومــة عــى سياســات 
ــعى  ــان( يس ــت إن )أردوغ ــتثمرين ، وقال ــاوف املس ــارة خم ــي، إلث ــزي الرتك ــك املرك البن
ــة ألى  ــة النقدي ــني أن السياس ــه، يف ح ــيطرة علي ــدف الس ــك هب ــتقالية البن ــح اس لكب
بنــك مركــزي يف العــامل البــد أن تتناغــم مــع سياســات احلكومــة االقتصاديــة، جتنبــًا ألى 
مشــاكل اقتصاديــة تقــع فيهــا البــاد، وهــذا مــا أكــده رئيــس الــوزراء الرتكــي) يلدريــم( 

ــة(.  ــام مــن احلكومــة الرتكي فقــال: )إن البنــك املركــزي حيظــى بدعــم ت
 حيدثنــا الكاتــب األمريكــي )إرنســت ناجــل( عــا يســّمى )التنبــؤ املحقــق لنفســه(، أي أن 
اجلاهــر تتنبــأ وقــوع حــدث معــني مــن خــال التحليــات الســلبية والتوقعــات اخلاطئــة 
املسّيســة واملدفوعــة مــن اخلــارج ، فتبــدأ اجلاهــر بالتفاعــل معهــا أوالً، ثــم التــرف عــى 
أســاس هــذه التحليــات ممــا يتســببوا يف وقــوع هــذا احلــدث بالفعــل، ورضب لنــا مثــًا 
بمــرف بنكــي يعمــل بشــكل ممتــاز، لكــن النــاس تتخــّوف مــن إفاســه إمــا للشــائعات 
ــي  ــذه ه ــرف، وه ــس امل ــا فيفل ــحب أرصدهت ــم، فتس ــى أمواهل ــتقبي ع ــوف مس أو خل
ــارات  ــة اإلم ــت دول ــد قام ــي، فق ــاد الرتك ــول االقتص ــة ح ــائعات احلالي ــن الش ــة م الغاي
)العريــة( بإطــاق محــات إلكرتونيــة حــول ضعــف االقتصــاد الرتكــي وحثــت مواطنــي 
اخلليــج بعــدم الســياحة هنــاك هــذا العــام، وهــذا مــا يؤكــد أن هــذه الدولــة اخلبيثــة التــي 
يرأســها شــيطان، ضالعــة يف كل أذى نــال تركيــا وشــعبها يف الســنوات األخــرة، لذلــك ال 
تنفعلــوا مــع هــذه األبــواق اإلعاميــة الكاذبــة وال تتأثــروا بتلــك التحليــات، فــا هــي 
إال )بالونــات اختبــار( مــن أعــداء تركيــا لنــرش روح اليــأس يف املجتمــع الرتكــي، وخفــض 
ســقف طموحاتــه، التــي وعدهــم هبــا أردوغــان، للوقــوف ضــد احلكومــة احلاليــة هبــدف 
ــرة  ــرة للحظ ــرة آخ ــود م ــدة، لتع ــا اجلدي ــاد تركي ــل مي ــات، وقت ــقاطها يف االنتخاب إس
ــه،  فقــد قــال أردوغــان لبعــض الصحفيــني يف  ــا يف قمــة يقظت ــة ، لكــن النظــام هن الغربي
املجمــع الرئــايس بأنقــرة: ) لدينــا إمكانــات الصــد اجلاهــزة هلــذا اهلبــوط قصــر األجــل 
للعملــة، كــا رصّح رئيــس الــوزراء بــن )يلدريــم(، قائــًا : )اضطــراب ســعر اللــرة ناجــم 

عــن تاعــب نعلــم مصــدره(.
 إن كل هــذه الــوكاالت االئتانيــة تتحكــم فيهــا السياســة، بعيــدًا عــن أي معايــر أخــرى 
ــابق،  ــي الس ــادي العامل ــار االقتص ــببت يف االهني ــن تس ــي م ــاد، وه ــة باالقتص ــا عاق هل
ــاري  ــن العق ــورة أوراق الره ــم خلط ــوء تقيي ــبب س ــرة، بس ــاد دول كث ــر اقتص ــذى دّم ال
األمريكيــة، بعــد أن قّيمتهــا باملمتــاز عــى عكــس احلقيقــة، مــا أدى إىل كارثــة اقتصاديــة، 
ــا  ــم، ك ــع مصاحله ــق م ــا تتف ــج، ب ــذه النتائ ــون هب ــن يتاعب ــود الذي ــا اليه ــتفيد منه املس
ــادي(  ــل اقتص ــات قات ــاب )اعرتاف ــف كت ــز( مؤل ــون بركن ــي )ج ــب األمريك ــال الكات ق
الــذي ذكــر فيــه، )كيــف تســيطر الــرشكات الكــرى عــى الضحيــة مــن خــال مفاهيــم 
ــا  ــا اقتصادي ــم تدمره ــم، فيت ــث ال تعل ــن حي ــا م ــاق وراءه ــا لتنس ــات تضعه ومصطلح
ــدد  ــاء، لتس ــع دون غط ــذي ُيّطب ــدوالر، ال ــروض بال ــتدانة بق ــك إىل االس ــد ذل ــه بع لتتج
ــه 100 دوالر« !!(، إن الغــرب  ــه 3 ســنت وقيمت تلــك الــدول قيمــة ورق تكّلــف طباعت
ــة الــدول هلــم، وتبنــي سياســتهم خلدمــة مصاحلهــم، لكنهــم  وأمريــكا اعتــادوا عــى تبعّي
نســوا أن العــامل ال يعيــش فيــه العــرب وحدهــم، فهنــاك دول أخــرى مــا زالــت تنبــض يف 

ــتقال. ــيادة واالس ــتها روح الس سياس

مخاض الميالد بين التنبؤ واالنقالب

علي الصاوي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 
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Türkiye’yi hedef alan şiddetli ekonomik saldırılar ve finansal söylentilerin ışığın-
da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e söz konusu saldırıların Türkiye ekono-
misine etkisi ve Erdoğan’ın gelecek seçimlerden galip çıkma şansı sorulduğunda 
Putin şu cevabı verdi: “Her zamanki gibi bu zorluklar, daha önce de olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yararına olacaktır.” Bu tanıklık, ekonominin tüm giriş 
ve çıkış noktalarını elinde tutan büyük devletlere uykusunda huzursuzluk çıkara-
bilecek siyasi hazırlıklar ve komplolardan haberdar olan kıdemli bir siyasetçinin 
tanıklığıdır.
Kredilendirme kurumları, seçmenlerin gelecek seçimdeki oylarını etkilemek 
için Türkiye ekonomisine karşı bir savaş yürütmektedir. Bunun sonucu olarak 
Türk lirası büyük oranda değer kaybetmiştir. Ardından Merkez Bankası, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’la görüşmede bulunmuş ve faiz oranlarını yükseltmiştir. 
Erdoğan ise, böyle bir tedbirin alınmasına tamamıyla karşıdır. Zira ekonomik 
vizyonunu gerçekleştirebilmek için yatırımı teşvik etmeyi, sermayeyi ülkesine 
çekmeyi ve gelişmekte olan piyasayı desteklemeyi arzulamaktadır. Ancak 2017 
yılı istatistiklerine bakıldığında Türkiye’nin %7,4 ile büyük bir sıçrama yaptığı 
görülmektedir. Böylece hızlı kalkınan devletler listesinde Çin ve Hindistan’dan 
sonraki ilk sıraya yerleşmiştir. İhracat ortalaması ise 157 milyar dolar artmıştır. 
Bununla birlikte Uluslararası Kredilendirme Kurumu Moody’s, Türkiye’nin no-
tunu BA1’den BA2’ye, yani yatırıma açık bir devletten yatırıma kapalı bir devlete 
düşürmüştür. Gerekçe olarak ise Türkiye’nin ekonomik ve siyasi kuruluşlarının 
istikrarsız oluşunu ve ticari işlem dengesinde zaaf bulunmasını göstermiştir. 
Öte yandan İspanya, Yunanistan ve Mısır gibi burnuna kadar borcun içine bat-
mış ülkeleri ise Moody’s, güvenli ve istikrarlı ülkeler listesine almıştır! Fitch ise 
hükümetin Türkiye Merkez Bankası’nın politikalarını kontrolü altına almaya 
çalıştığı konusunda uyarıda bulunarak, Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın bağımsı-
zlığını ortadan kaldırmak istediğini söylemiştir. Halbuki dünyadaki tüm merkez 
bankalarının para politikaları, hükümetlerinin ekonomik politikalarıyla uyumlu 
olmak zorundadır. Böylece ülkenin içerisine düşebileceği ekonomik sorunlardan 
kaçınmak istenmektedir. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da şu sözleriyle bu 
durumu vurgulamaktadır: “Merkez Bankası, Türkiye hükümetinden tam destek 
görmektedir.”
Amerikalı yazar Ernest Nagel, “Kendi Kendini Gerçekleştiren Kehanet”i 
açıklarken bunun, bir toplumun yaptığı olumsuz analizler ve dış güçler tarafın-
dan desteklenen yanlış siyasi öngörülerle belirli bir kehanetin gerçekleşmesini 
beklediğini söylemektedir. Buna göre toplum, öncelikle bu projeyle etkileşim 
kurmakta, ardından ise söz konusu analizleri esas alarak üretilen olayın fiiliyatta 
gerçekleşmesine yol açmaktadır. Nagel örnek olarak, olağanüstü şekilde çalışan 
bir bankayı göstermektedir. Buna karşın insanlar ya söylentilere dayanarak ya da 
gelecekte paralarını kaybetme korkusuyla hesaplarını boşaltmakta, böylece ban-
ka gerçekten de iflas etmektedir. İşte Türkiye’nin ekonomisi hakkında halihazırda 
yayılan söylentiler de bu tür söylentilerdir. Nitekim (Yahudi) Birleşik Arap Emir-
likleri Devleti, Türkiye ekonomisinin kötüleştiğine dair bir internet kampanyası 
başlatarak, Körfez ülkeleri vatandaşlarını bu yıl Türkiye’ye turistik ziyaretlerde 
bulunmamaya teşvik etmiştir. Bu, başında bir şeytanın bulunduğu bu aşağılık 
devletin Türkiye Devleti ve halkının son yıllarda yaşadığı tüm sıkıntılarda parmağı 
olduğunu göstermektedir. Bu yüzden söz konusu yalan medya borazanlarını 
dikkate almamak ve bu tip analizlere kulak asmamak gerekmektedir. Bunlar, 
Türkiye’nin düşmanları tarafından Türk toplumunda karamsarlığı yaymak ve 
Erdoğan’ın yükselttiği beklenti çıtasını düşürmek amacıyla ortaya atılmış “deney 
balonları”dır. Böylece mevcut Türk hükümetini devirmeyi ve tekrar Batı’nın oyun-
cağı olması için Yeni Türkiye’nin doğuşunun önüne geçmeyi hedeflemektedirler. 
Fakat Türkiye bu durumun son derece farkındadır. Öyle ki Erdoğan, bazı gaze-
tecilere konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Liradaki 
düşüş, kaynağını bildiğimiz oyunların sonucudur’ sözleriyle ifade ettiği üzere, bu 
kısa vadeli düşüşü engellemek için elimizde imkanlarımız hazır bulunmaktadır.”
Bahsi geçen kredilendirme kurumlarının tümüne, ekonomiyle ilişkili standart-
ların yerine, siyaset hakimdir. Dünya çapında meydana gelen ve birçok ülkenin 
ekonomisini yerle bir eden son ekonomik kriz de bu kurumların sebebiyle 
gerçekleşmiştir. Nitekim bu kurumlar, ABD Mortgage menkul kıymetlerinin ciddi-
yetini yanlış değerlendirmiş ve gerçeğin aksine iyi durumda olduğunu söylemiştir. 
Bunun sonucunda ise ortaya ekonomik bir felaket çıkmıştır. Bu felaketten de, söz 
konusu sonuçlarla kendi çıkarlarına göre oynayan Yahudiler karlı çıkmıştır. Bir 
Ekonomik Tetikçinin İtirafları adlı kitabın müellifi Amerikalı yazar John Perkins bu 
durumu şöyle anlatmaktadır: Büyük şirketler kurbanını, ortaya attığı kavram ve 
terimlerle ele geçirmekte ve insanlar bunların arkasında bilinçsizce sürüklenme-
ktedir. Böylece kurban ekonomik olarak çökertilmekte ve ardından dolar kredil-
eri ile borçlandırılmaktadır. Dolar ise sınırsız olarak üretilmekte, böylece borçlu 
devlet üretimi 3 sente mal olan bir para için 100 dolar ödemektedir!
Batı ve Amerika, devletlerin kendilerine tabi olmasına ve siyasetlerine çıkarları-
na uyacak şekilde ayak uydurmasına alışmış durumdadır. Ancak unuttukları şey, 
dünyada sadece Arapların yaşamadığı, dünya üzerinde hala siyasetlerinde ege-
menlik ve bağımsızlık ruhu diri olan devletlerin de bulunduğudur.

Ali ES-SAVI

Kehanet ve Darbe Arasında Doğum Sancıları

Mısırlı Gazeteci-Yazarكاتب وصحفي ... من مصر
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شــهد ســعر رصف اللــرة الرتكيــة انخفاًضــا كبــًرا يف اآلونــة األخــرة مقابــل الــدوالر، وقــد ازداد 
األمــر حــدًة بعــد إعــان الرئيــس أردوغــان عــن انتخابــات رئاســية وبرملانيــة ُمبكــرة، يف: 24/ 

حزيــران احلــايل.
وقــد شــملت تداعيــات هــذا االنخفــاض إىل جانــب )81( مليــون مواطــن تركــي، مــا يربــو عــى 
)3.5( مليــون ســوري، انتقلــوا للعيــش يف تركيــا خــال ســنوات األزمــة، التــي حّلــت ببادهــم 
مــن ســنة 2011م، ووجــدوا فيهــا األمــن واألمــان، حيــث قامــت احلكومــة الرتكيــة بمعاملتهــم 

املعاملــة الكريــم، التــي اقرتبــت كثــًرا مــن معاملــة مواطنيهــا، عــى شــتى الصعــد.
يعزو املراقبون هذا االنخفاض إىل مجلة من األسباب، من بينها:

ـ التوســع يف اإلنفــاق عــى اجليــش الرتكــي الــذي يتحــّرك ضــد اإلرهــاب بنوعيــه: (الشــوفيني)، 
)واملغــايل(، يف كل مــن العــراق وســورية، األمــر الــذي زاد املعــروض مــن اللــرة، وهــو مــا أّدى 
ــل ،  ــن رّدات فع ــوف م ــن خت ــك م ــع ذل ــن أن يتب ــّا يمك ــًا ع ــذا فض ــا، ه ــعر رصفه ــدين س إىل ت

ســتنعكس ســلًبا عــى أجــواء االســتثار فيهــا.
ـ مســتويات التضخــم الكبــرة التــي تســود داخــل تركيــا، التــي تزيــد عــن عــرشة باملائــة، األمــر 
الــذي يعنــي تــآكًا ملدخــرات األفــراد، وهــو مــا حيمــل أصحــاب رؤوس األمــوال، عــى إســتبدال 

اللــرة بعملــة أكثــر أماًنــا، وســيكون الــدوالر يف مقدمتهــا.
ـ ارتفــاع أســعار الــواردات الرتكيــة، وحتديــًدا مــن البــرتول، الــذي شــهد ســعره حتســنًا ملحوًظــا، 
ــّم  ــتوردة أله ــة مس ــا دول ــون تركي ــعار؛ ك ــادة األس ــؤدي إىل زي ــا ي ــو م ــاوز )80( دوالًرا، وه جت

مصدريــن يف حمروقاهتــا: النفــط، والغــاز. 
ـ قيــام عــدد مــن املؤسســات املاليــة املحليــة، واألخــرى ذات االرتبــاط اخلارجــي، باملضاربــة يف 
ــان،  ــوده أردوغ ــذي يق ــعب( ال ــف )الش ــى حتال ــق ع ــع الطري ــرض قط ــرة؛ لغ ــوق رصف الل س

ــية  ــات الرئاس ــوز يف االنتخاب للف
والرملانية املبكرة.

ــًرا مــن األوســاط، يف الداخــل  ــب احلــذر لنتائــج االنتخابــات املبكــرة، التــي فاجــأت كث ـ الرتقُّ
الرتكــي وخارجــه، جعلــت النــاس متخوفــة عــى أماكهــا وعــى مســتقبل اســتثاراهتا التــي حتتــاج 
لاســتقرار يف ظــل مواجهــات سياســية عنيفــة بــني اخلصــوم املتنافســة يف االنتخابــات، التــي باتــت 

توصــف بأهنــا ســتقرر مســتقبل الــرشق األوســط يف احلقبــة القادمــة.
إزاء ذلــك مــا الــذي جيــب عــى الســوريني فعلــه، كنــوع مــن رّد اجلميــل لرتكيــا: حكومــة وشــعًبا، 
بــا يدعــم االقتصــاد الرتكــي ضمــن املتــاح بــني أيدهيــم مــن الوســائل، وبــا ال يمــّس مصاحلهــم 
ــدان  ــررة، أو يف البل ــق املح ــي، أو يف املناط ــل الرتك ــم يف الداخ ــون منه ــواٌء املقيم ــخصية، س الش

األخــرى؟.
ــذه  ــا يف ه ــاه تركي ــي جت ــزام األخاق ــن االلت ــوع م ــا، كن ــادروا هب ــن أن يب ــدة يمك ــوٌر ع ــاك أم هن

ــك: ــن ذل ــة، م ــرتة العصيب الف
ـ جعــل حتوياهتــم ســواء إىل ســورية، أو إىل الداخــل الرتكــي عــن طريــق البنــك املركــزي الرتكي، 

بــدالً مــن مكاتــب التحويــل والرافــة غر رســمية، 
وباللرة حتديًدا.

ــع  ــة يف بي ــات املضارب ــره عملي ــذي توف ــح اآلين، ال ــع الرب ــياق وراء مطام ــن االنس ــذر م ـ احل
ــدوالر. ــح ال ــات لصال العم

ــه  ــى وج ــدوالر، ع ــن ال ــدالً م ــرة، ب ــار بالل ــزاز باالدخ ــراك يف االعت ــوة األت ــبه باألخ ـ التش
اخلصــوص.

ـ إرســال املســاعدات إىل أهلهــم يف الداخــل الســوري، وكــذا إخــراج زكاة أمواهلــم، وصدقــات 
الفطــر باللــرة الرتكيــة، األمــر الــذي ســيزيد مــن الطلــب عليهــا، بــا يســاعد عــى تعافيهــا.

ـ جعــل حــاالت البيــع والــرشاء يف الداخــل الرتكــي، أو املتجــه منهــا إىل الداخــل الســوري باللــرة 
ــة للتاجــر بســبب األســعار منخفضــة نســبًيا،  ــة الربحي ــة مــا أمكــن، وذلــك حمقــق للناحي الرتكي
ــزال  ــة واحــدة، مــا ت ــي كان يشــرتهيا التاجــر بلــرة تركي نتيجــة انخفــاض ســعرها، فالســلعة الت
بالســعر نفســه ألغلــب الســلع، حيــث انخفــض ســعرها مقابــل الــدوالر الــذي يمتلكــه التاجــر، 
الــذي ســيدفع بــه للبنــوك الوســيطة لتريفــه هبــا، وهــو هبــذا يســاعد يف زيــادة الطلــب عليهــا. 
ـ إيــداع الفوائــض املاليــة يف البنــوك الرتكيــة، وباللــرة الرتكيــة، ســواٌء لــدى األفــراد أو الرشكات، 
أو اجلمعيــات اخلريــة، ومؤّكــد بحســب اســتطاعات الــرأي أّن نتائــج االنتخابــات متيــل بنســبة 
تصــل إىل )55%( لصالــح حتالــف الشــعب؛ األمــر الــذي يعنــي حتســنًا ملحوًظــا يف ســعر رصفهــا، 
ــوم  ــن ي ــا ع ــي تفصلن ــام الت ــذه األي ــال ه ــا خ ــا مقنًع ــني ربًح ــؤالء املودع ــيضمن هل ــذا س وه

األحــد: 24/ حزيــران.
إّن االقتصــاد الرتكــي كغــره مــن االقتصــادات لديــه عوامــل قــوة وعوامــل ضعــف، وهــو يعــّد 
مــن القويــة منهــا، لدرجــة أّنــه اقــرتب مــن الرتتيــب )17( عــى مســتوى العــامل؛ فلديــه احتياطــي 
ــا: 25.3 مليــار دوالر (، وإمجــايل مــن العمــات  ــة تزيــد عــى ) 546.8 طنًّ مــن الذهــب بكمي
الصعبــة بنحــو )113( مليــار دوالر، ومؤّكــد أّن الرتكيــز يف الوقــت الراهــن عــى عوامــل الضعف 
يؤكــد أن تركيــا تتعــرض ملواجهــة اقتصاديــة بأهــداف سياســية، وليــس مــن الواجــب األخاقــي 
أن نقــف متفرجــني؛ بــل علينــا أن نــرّد اجلميــل ملــن ســاندنا يف أحلــك ظــروف حمنتنــا، وعلينــا أن 

نظهــر مــن املواقــف اإلجيابيــة جتاههــم، بغــض النظــر عــن ضآلــة مردودهــا املــادي.

  واجُب السوريين األخالقي
 تجاه الحرب االقتصادية على تركيا 

د. محمد عادل شوك

Türkçe ي و
عرب

Türk lirası yakın zamanda dolar karşısında ciddi düzeyde değer kaybetti. Bu du-
rum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 
24 Haziran’da erken olarak yapılacağı açıklamasının ardından daha da kritik bir 
hal aldı. Liradaki bu düşüşün yansımaları 81 milyon Türk vatandaşının yanı sıra, 
2011’den bu yana devam eden kriz yılları içerisinde Türkiye’de yaşamaya başlayan 
3,5 milyon Suriyeli üzerinde de etkisini gösterdi. Suriyeliler Türkiye’de güvenlik 
içerisinde yaşamakta, Türkiye hükümeti kendilerine saygınlıkla davranmakta ve 
neredeyse kendi vatandaşlarına yaklaştığı gibi bir yaklaşım sergilemektedir.
Gözlemciler, liradaki düşüşü bir dizi sebebe bağlamaktadır. Bu sebepler arasında 
şu noktalar sayılabilir:
- Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki teröre karşı verdiği mücadele sonucu Türk Or-
dusu için yapılan harcamaların artması. Bunun sonucunda lira arzı artmış, kuru 
ise düşmüştür. Akabinde ortaya tepki olarak, yatırımlarda olumsuzlukların 
gerçekleşmesinden endişe edilmektedir.
- Türkiye’de %10’u aşan yüksek enflasyon seviyesi. Buna bağlı olarak bireylerin 
elindeki para değer kaybetmekte, böylece sermaye sahipleri lira yerine paralarını 
daha güvenli buldukları – başta dolar olmak üzere – dövizlerle değiştirmektedirler.
- İthalat ürünlerinin fiyatındaki artış. Özellikle petrol fiyatı kayda değer bir artış 
kaydetmiş ve 80 dolara yükselmiştir. Netice olarak ise benzin ve doğalgazın en 
önemli tüketicilerinden olan Türkiye’de, bu yakıtların fiyatı yükselmektedir.
- Bazı yerel kuruluşların – ayrıca dış bağlantıları olan diğer bazı kuruluşların – lira 
kur piyasasında spekülasyon yapması ve böylece erken cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekili seçimlerinde Erdoğan’ın liderliğindeki Cumhur İttifakı’nın önünü kesmek 
istemesi.
- Erken seçimlerin sonucu hakkında devam eden endişeli bekleyiş. Seçimlerin 
erken yapılması hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında birçok kişiyi şaşırt-
mış ve insanların seçimlerdeki rakip güçler arasında süregelen şiddetli siyaset 
karşısında istikrara ihtiyaç duyan emlak ve yatırımları açısından endişe duyma-
larına yol açmıştır. Nitekim bu seçimler sonucunda, Orta Doğu’nun geleceğinin 
şekilleneceği ifade edilmektedir.
Bu durum karşısında Suriyeliler Türkiye’ye güzel karşılık verme açısından ne yap-
malıdır:
Devlet ve millet olarak ellerindeki imkanlar ölçüsünde ve kendi çıkarlarına zarar 
vermeyecek şekilde Türkiye ekonomisini desteklemelidirler. Burada Suriyelile-
rden kasıt ister Türkiye sınırları içerisinde, ister kurtarılmış bölgelerde, isterse de 
diğer ülkelerde olsun, her Suriyelidir.
 Suriyeliler Türkiye’nin bu zor döneminde ahlaki sorumlulukları gereği şu hu-
suslarda adımlar atabilirler:
- Suriye’ye ve Türkiye’ye yapacakları tüm para transferlerini, para transfer büroları 
ve resmi olmayan dövizciler yerine, Türkiye Merkez Bankası vasıtasıyla ve özellikle 
de lira ile yapmak.
- Anlık kazançların peşinden koşmaktan kaçınmak. Dolar yararına olacak biçimde 
döviz satarak spekülasyona yol açmamaya dikkat etmek.
- Birikimlerini özellikle dolar yerine lira ile yaparak, Türk kardeşlerinin duruşuna 
destek olmak.
- Suriye’deki ailelerine yardım gönderirken, paralarının zekatını ve fitrelerini ülkel-
erinden çıkarırken Türk lirasını kullanmak. Böylece liraya olan talep artacak ve 
içinde bulunduğu krizden kurtulmasına katkı sağlanacaktır.
- Türkiye içerisinde ya da Suriye ile ilgili yapılacak alım ve satım işlemlerinde im-
kan dahilinde Türk lirası kullanmak. Fiyatının düşmesi nedeniyle tüccar açısından 
bu durum kar sağlayacaktır. Nitekim tüccarın bir liraya satın aldığı bir ürün, çoğu 
ürün açısından hala bir liradır. Öte yandan değeri, tüccarın elinde dolar açısın-
dan düşmüştür. Elindeki bu dolarları ticari amaçla bozdurmak istediği zaman ise 
dolara olan talebin artmasına yol açacaktır.
- Birey, şirket ya da hayır kuruluşlarının faizlerini lira ile Türk bankalarına yatırma-
ları. Yapılan anketler seçimlerin sonucunda %55 ile Cumhur İttifakı’nın galip ge-
leceğine işaret etmektedir. Bu, liranın kurunda kayda değer bir iyileşme olacağını 
göstermektedir. Böylece 24 Haziran’a kadar liraya yatırım yapanların kar edeceğini 
ortaya koymaktadır. Diğer ekonomiler gibi Türkiye ekonomisinin de kuvvet ve zaaf 
noktaları bulunmaktadır. Ancak Türkiye ekonomisi güçlü ekonomilerden added-
ilmekte ve dünya ekonomilerinde 17. sırada yer almaktadır. Yine rezervlerinde 
546,8 tondan fazla altın – 25,3 milyar dolar – bulunmaktadır. Tedavüldeki toplam 
parası ise 113 milyar dolardır. Şu anda Türkiye ekonomisinin zaaf noktalarına faz-
la yoğunlaşılması, Türkiye’nin siyasi hedeflere sahip bir ekonomik saldırıya maruz 
kaldığını göstermektedir. Bu duruma seyirci kalmak ise ahlaki sorumluluğumuza 
aykırıdır; bilakis bizler zor günlerimizde bize yardımcı olanlara güzel bir biçimde 
karşılık vermeli ve onlara karşı maddi karşılığını çok da düşünmeksizin olumlu bir 
tutum sergilemeliyiz.

Dr. Muhammed Adil ŞEVK

Suriyelilerin Türkiye’ye Karşı Yürütülen 
Ekonomik Savaştaki Ahlaki Sorumluluğu

Suriyeli Akademisyen-Düşünürأكاديمي ومفكر سوري
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قــرر رئيــس احلكومــة االئتافيــة اليمينيــة املتطرفــة يف النمســا (سباســتيان كــورز) إغــاق 
ســبعة مســاجد وترحيــل 40 إمامــًا، وكانــت ذريعــة النمســا يف قرارهــا ذلــك أن املســجد 
ــاجد  ــتة مس ــة، وأن س ــاق  قلع ــامرة چان ــينظم مس ــراك س ــلمني األت ــاد املس ــع الحت التاب
ــرر  ــة فتق ــا األئم ــلفيون، أم ــا الس ــيطر عليه ــة يس ــة العربي ــة الثقاف ــة جلمعي ــرى تابع أخ

ــًا مــن خــارج النمســا. طردهــم بذريعــة أهنــم يتلقــون متوي
ويســتند هــذا القــرار إىل )قانــون اإلســام( الصــادر عــام 2015 والــذي يعــرتف )جمــرد 
ــة  ــرار إىل )مكافح ــل الق ــم اآلن تعدي ــرى، ويت ــراءات أخ ــتتبعه إج ــه س ــة(، أي أن بداي

ــه. ــة علي ــاء مرشوعي ــل إضف ــن أج ــك م ــيايس(، وذل ــام الس ــرف واإلس التط
وليــس مــن املصادفــة تنويــه رئيــس الــوزراء كــورز عــى )مكافحــة اإلســام الســيايس(، 
ــداء  ــع ارت ــه يف من ــول رغبت ــايض ح ــل امل ــان أبري ــهر نيس ــار يف ش ــه أخب ــت عن ــد راج فق
ــدارس  ــال وامل ــاض األطف ــن ري ــة م ــات التعليمي ــة املؤسس ــلات يف كاف ــاب للمس احلج
االبتدائيــة حتــى اجلامعــات، وقــد اشــتهر بآرائــه املعاديــة لإلســام، وهــو رجــل سياســة 
ــًا  ــد أن كان حزب ــني بع ــاح األم ــاوي إىل اجلن ــعب النمس ــزب الش ــحب ح ــتطاع س اس

ــًا. ــيحيًا ديمقراطي مس
***

إن جنــوح فيينــا إىل إغــاق املســاجد وترحيــل األئمــة مــن دون أن يكــون هلــم )ارتبــاط 
باإلهــاب( أمــر ينبــئ بدخــول أوروبــا يف اجتــاه خطــر، وقبــل احلديــث عــن ذلــك االجتــاه 
علينــا أوالً أن ننظــر إىل النوايــا، ال شــك أن هــذا القــرار الصــادر عــن احلكومة النمســاوية 
ــاة  ــتوى احلي ــى مس ــة ع ــاك للرقاب ــلمة هن ــة املس ــاع اجلالي ــة إخض ــدادًا لسياس ــد امت يع
ــدول  ــن ال ــن م ــر املهاجري ــة تأث ــدي إىل إمكاني ــعون إىل التص ــك يس ــم بذل ــة، وه الديني
ــاج(  ــم )االندم ــم باس ــم. أي أهن ــكايل( يف بلداهن ــامي الرادي ــوم )اإلس ــلمة بمفه املس
ــم  ــة بتعلي ــتهم الديني ــكيل مؤسس ــعون إىل تش ــاوي، ويس ــام نمس ــكيل إس ــون تش حياول

ــاجد. ــل يف املس ــم للعم ــاوية وتعيينه ــات النمس ــة يف اجلامع األئم
ولكوهنــا أول بلــد يصــوغ )قانونــًا خاصــًا باإلســام(، فــإن النمســا حتــاول إنتــاج نمــوذج 
ملمــوس ملــرشوع )»اإلســام األورويب( الــذي كثــر احلديــث عنــه، لكــن املشــكلة تكمــن 
ــا أو النمســا، بــل  يف أن مثــل تلــك القــرارات لــن تســاهم يف إدمــاج املســلمني يف أوروب

ســتعزز مــن عوامــل إقصائهــم.
يف احلقيقــة فــإن معــاداة اإلســام بــدأت تتخــذ هلــا موقعهــا يف السياســة املركزيــة 
ــدد  ــش أو تع ــن التعاي ــون ع ــن يتحدث ــيني الذي ــش السياس ــدأ هتمي ــد ب ــة، وق األوروبي
الثقافــات، وترســخت األجــواء السياســية التــي تقــي املســلمني وتتعامــل معهــم بتمييــز 
ــة( حتــت شــعار )النضــال(. ــع إذكاء )الراديكالي ــق يقب ــة هــذا الطري ــة، ويف هناي وعنري

ــدة يف معــاداة  ــة رائ ــه مؤخــرًا تتحــول النمســا إىل دول ــد الــذي اختذت ومــع القــرار اجلدي
ــة. ــارة األوروبي ــل الق ــام داخ اإلس

***
ترتكــب السياســة األوروبيــة خطــأ رئيســيًا يف مكافحــة )الراديكاليــة(، وهــو أهنــم يــرون 
أن احلــل يكمــن يف رضورة فصــل املســلمني عــن انتاءاهتــم الوطنيــة التــي تشــبعوا هبــا يف 
البلــدان التــي جــاؤوا منهــا، ذلــك ألن القادمــني مــن تونــس أو مــن تركيــا لــن يتحولــوا 

إىل أوروبيــني أو أملانــًا أو نمســاويني عندمــا يفقــدون هويتهــم الدينيــة أو القوميــة.
خصوصــًا وأن األملــان أو النمســاويني ال يرغبــون يف رؤيــة املســلمني وقــد حتولــوا إىل أملان 
أو نمســاويني، وبالعكــس فــإن الشــباب الذيــن يفقــدون هويتهــم هــم الذيــن يتحولــون 

إىل متشــددين بشــكل أرسع.
وإن رئاســة الشــؤون الدينيــة الرتكيــة عــى ســبيل املثــال حتمــي األتــراك يف أوروبــا مــن 
ــراك  ــاق األت ــل انغ ــا يعرق ــق برتكي ــاط اللصي ــدد، إذ أن االرتب ــرة التش ــوع يف ظاه الوق

ــة(. ــة اهلوي ــم )محاي ــم باس ــى ذاهت ــني ع ــني واملتدين املحافظ
ــوالت  ــاء التح ــهدهتا أثن ــي ش ــة الت ــاع املوج ــس ارتف ــة بنف ــوم موج ــل الي ــا حتم إن تركي
االجتاعيــة التــي شــهدهتا يف الســابق، وإن املنزعجــني اليــوم من مســامرة چانــاق  قلعة ربا 
ســيطلبون العــون غــدًا مــن تركيــا للمســامهة يف إعــادة تأهيــل الشــباب الذيــن ســيقعون 
ــاجد  ــى املس ــم ع ــزون يف حرهب ــن يرك ــك الذي ــا أولئ ــة، أم ــات املتطرف ــباك التنظي يف ش

واألئمــة واحلجــاب، فلــن يكتفــوا باملســاواة بــني اإلســام والتطــرف واإلرهــاب.
إن تلــك املســاواة التــي ســتزيد يف تأجيــج املوجــة الشــعبوية اليمينيــة املتطرفــة، تســتهدف 
اليــوم املســلمني العلانيــني، وغــدًا ستســتهدف كذلــك األوروبيــني ذوي الفكــر العاملــي، 
ــر  ــك املعاي ــودع تل ــن أن ت ــة م ــر الكوني ــي املعاي ــي تدع ــا الت ــا ألوروب ــر حينه وال مف

برمتهــا.

هل تعي النمسا ما تفعله؟

Avusturya’nın aşırı sağ koalisyon hükümeti Başbakanı S. Kurz, ülkesindeki 
7 camiyi kapama ve 40 imamı sınır dışı etme kararı aldı. Avusturya Türk 
İslam Birliği’ne (ATİB) bağlı bir camide Çanakkale müsameresi yapılması 
ve Arap Kültür Cemiyeti’ne ait diğer altı caminin de Selefilerin elinde 
olması öne sürülen gerekçeler.
İmamlar ise Avusturya dışından finanse edildiği için sınır dışı ediliyor.
2015’te çıkarılan “İslam Yasası’na” dayandırılan bu kararın “bir başlangıç” 
olduğu ifade ediliyor. Yani gerisi gelecek. Meşrulaştırma “siyasal İslam 
ve radikalleşme ile mücadele” şeklinde formüle ediliyor. “Siyasal İslam’la 
mücadelede” Başbakan Kurz’un öne çıkması ise tesadüf değil.
Nisanda kreş ve ilkokullardan üniversitelere kadar başörtüsü yasağı 
getirme isteği ile gündem olan Kurz, İslamofobik görüşleri ile biliniyor. 
ÖVP’yi Hıristiyan Demokrat sağ bir partiden aşırı sağa çeken bir siyasetçi. 
Aynı zamanda, Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin sonlandırılmasını 
savunuyor.

***
Viyana’nın “terörle irtibat” iddiası olmaksızın, camileri kapatmaya ve 
imamları sınır dışı etmeye yönelmesi Avrupa’da tehlikeli bir gidişatın 
habercisi. Bu gidişattan bahsetmeden önce niyetlere bakalım. Kuşkusuz, 
Avusturya hükümetinin bu kararı ülkesindeki Müslüman toplumun dini 
hayatını denetim altına alma politikasının uzantısı.
Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin kendi ülkelerindeki “radikal 
İslam” anlayışından etkilenmesinin önüne geçmeyi arzu ediyor. Yani 
“uyum” adına Avusturya İslamı oluşturmaya çabalıyor. İmamları 
Avusturya üniversitelerinde eğiterek ve atamalarını yaparak kendi 
diyanetini oluşturmak istiyor.
Yani Avrupa’nın ilk İslam Yasası’nı çıkaran ülke olarak o çok konuşulan 
“Avrupa İslamı” projesinin somut bir örneğini üretmeye çalışıyor. Ancak 
sorun şu ki, bu tür kararlar Müslümanların Avrupa’ya ya da Avusturya’ya 
uyumunu getirmekten ziyade onları dışlayan bir süreci güçlendiriyor.
Öncelikle İslam karşıtlığını Avrupa merkez siyasetine yerleştiriyor. 
Çok kültürlülük ya da birlikte yaşamaktan bahseden siyasetçileri 
marjinalize ediyor. Müslümanları ötekileştiren, ayrımcı ve ırkçı bir siyasi 
atmosferi kalıcı hale getiriyor. Bu yolun sonunda “mücadele” adı altında 
“radikalizmi” beslemek bulunuyor. Avusturya aldığı yeni kararla kıtada 
İslam karşıtlığında öncü ülke konumuna giriyor.

***
“Radikalleşme” ile mücadelede Avrupa siyaseti temel bir hata yapıyor.
Müslümanları, geldikleri ülkelerin milli aidiyetlerinden koparmayı bir 
çözüm olarak görüyorlar. Tunus’tan ya da Türkiye’den gelenler dini ya 
da milli kimliklerini kaybettiklerinde Avrupalı, Alman ya da Avusturyalı 
olmayacak.
Zaten Almanlar ya da Avusturyalılar Müslümanları Alman veya 
Avusturyalı görmeye hevesli değil. Aksine aidiyetini kaybetmiş gençler 
daha hızlı radikalize oluyor.
Mesela, Diyanetin varlığı Avrupa’daki Türkleri radikalleşmeden koruyor.
Türkiye ile yakın irtibat, muhafazakâr- dindar Türklerin “kimliğini 
korumak” adına içine kapanmasını engeller.
Türkiye’nin yaşadığı sosyolojik dönüşümle aynı dalga boyuna taşır. 
Bugün Çanakkale müsameresinden rahatsız olanlar yarın aşırı 
örgütlerin ağlarına düşen gençleri rehabilite etmek için Türkiye’den 
yardım istemek durumuna düşebilir.
Camileri, imamları ve başörtüsünü odağına alan bir mücadele ise İslam’ı 
radikalizm ve terörle özdeşleştirmekle kalmaz.
Bu özdeşleşmenin güçlendireceği aşırı sağcı, popülist dalgada bugün 
seküler Müslümanlar yarın kozmopolit Avrupalılar dahi hedef haline 
gelir. Avrupa’nın iddia ettiği evrensel normlara tümüyle veda etmek ise 
kaçınılmaz olur. 

Avusturya ne yaptığının farkında mı?

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanetti̇ DURANبرهان الدين دوران
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ــن  ــيا م ــعودية، ال س ــة - الس ــات الرتكي ــلة العاق ــكل سلس ــام يف ش ــذه األي ــاول ه أتن
ــك أن  ــا، وال ش ــر فيه ــي تؤث ــام أو الت ــائل اإلع ــه وس ــذي تعكس ــكلها ال ــال ش خ
ــا  تطــورات مثــرة حتــدث خــال ســر تطــور هــذه العاقات.كتبــت يف مقــال ســابق أنن
نواجــه محلــة شــعواء مضــادة لرتكيــا أطلقهــا بعــض النشــطاء اإلماراتيــني والســعوديني، 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــس م ــزة تنعك ــة أو متحي ــة مغرض ــن لغ ــارة ع ــت عب ــة ليس ــذه احلمل فه
عــى بعــض األخبــار الصحفيــة، بــل إهنــا كانــت محلــة تــدار بمشــاعر بغــض وكراهيــة، 
محلــة هتــدف لرســم مامــح العمليــة االنتخابيــة يف تركيــا هــذه األيــام عــن طريــق التأثــر 

ــه. ــة ب ــان واإلطاح ــقاط أردوغ ــايل إس ــا، وبالت يف اقتصاده
املثــر يف األمــر أن الــرد عــى هــذه احلملــة جــاء مــن خــال محلــة جديــدة وقويــة أطلقهــا 
نشــطاء ســعوديون وكويتيــون، فاحلملــة التــي أطلقــت بعنــوان )صيفنــا يف تركيــا أحــى!(، 
تضــم مقاطــع مصــورة وصــورًا وجتاربــًا مميــزة حيكــي أصحاهبــا كيــف أن قضــاء العطلــة 
يف تركيــا أمــر رائــع، وتصــور اإلمكانيــات واإلجيابيــات املتعــددة التــي تتمتــع هبــا تركيــا.

تــرز هــذه احلملــة بجهــود تطوعيــة بالكامــل مــن جانــب بعــض النشــطاء العــرب، هــذا 
باإلضافــة إىل أن برملانيــني كويتيــني بــدأوا تطبيــق سلســلة مــن القــرارات التــي اختذوهــا 
انطاقــًا مــن مبــدأ أنــه تقــع عــى عاتقهــم مهمــة الوقــوف إىل جانــب تركيــا يف هــذا اهلجوم 
ــملت  ــي، وش ــان الكويت ــا يف الرمل ــات عقدوه ــال جلس ــك خ ــه، وذل ــرض ل ــذي تتع ال
ــة  ــل املواطنــني الكويتيــني مدخراهتــم إىل اللــرة الرتكي ــادرة حتوي هــذه احلملــة كذلــك مب
وإقــرار تعديــات عــى نظــام االزدواج الرضيبــي مــع تركيــا ليصــب يف مصلحــة أنقــرة. 
ــات  ــر يف العاق ــرى تؤث ــارص أخ ــل إىل عن ــك وننتق ــد كذل ــور اجلدي ــذا التط ــجل ه ولنس

الرتكيــة - الســعودية، أال وهــو عنــر مجاعــة اإلخــوان املســلمني.
ــاب  ــب االنق ــارشة عق ــر مب ــكل كب ــاض بش ــرة والري ــني أنق ــات ب ــرت العاق ــد توت لق
ــلمني  ــوان املس ــة اإلخ ــب إىل مجاع ــري املنتس ــس امل ــد الرئي ــذ ض ــذي نف ــكري ال العس
ــم  ــريب، ويعل ــع الع ــة الربي ــت موج ــي أعقب ــات الت ــاز يف االنتخاب ــذي ف ــريس ال ــد م حمم
ــا هــذا، وأمــا  ــه إىل يومن ــزال متول ــه وال ت ــع أن الســعودية دعمــت االنقــاب ومولت اجلمي
ــذا  ــك، إزاء ه ــدة يف ذل ــت الوحي ــا كان ــة، ورب ــف الرحي ــر املواق ــت أكث ــا فتبن تركي
ــرًا وواضحــًا يف املواقــف بــني كا البلديــن. ــًا كب االنقــاب، ليصبــح موقفهــا هــذا فارق
ــة  ــال حج ــن خ ــده م ــف بل ــن مواق ــع ع ــن أن يداف ــدالً م ــعودي ب ــام الس ــا اإلع وأم
بالغــة، فقــد اعتــر موقــف تركيــا ميــًا لإلخــوان وبــدأ حيــدد هويتهــا بأهنــا مرتبطــة بتلــك 

اجلاعــة.
بيــد أن موقــف تركيــا مــن االنقــاب مل يكــن دفاعــًا عــن اإلخــوان، بــل كان موقفــًا ضــد 
ــاب،  ــع كل انق ــدث م ــي حت ــة الت ــان الصارخ ــوق اإلنس ــاكات حق ــات وانته االنقاب
ــكري  ــاب عس ــذ انق ــيلة تنفي ــة كوس ــه كأمان ــندت إلي ــة أس ــيي وظيف ــتغال الس فاس
ــلطة، وإن  ــاب للس ــان واغتص ــة لألم ــل أي يشء - خيان ــم كان - قب ــول إىل احلك للوص
دعــم أي دولــة مســلمة هلــذه اخليانــة يعتــر مشــكلة أخاقيــة خطــرة يعــاين منهــا العــامل 

ــع. ــامي أمج اإلس
هــذا فضــا عــن أن دمــاء آالف األبريــاء التــي أريقــت خــال أحــداث ذلــك االنقــاب 
ــوق  ــاكات حق ــا وانته ــي ارتكبه ــازر الت ــاب واملج ــم االنق ــى جرائ ــاهدة ع ــت ش كان
اإلنســان الفظيعــة التــي تعرضــت هلــا مــر آنــذاك، فعقــب االنقــاب اعتقــل نحــو 100 
ألــف شــخص وتعرضــوا لشــتى صنــوف العــذاب، وال يــزال 60 ألفــًا منهــم، دون تفرقــة 
بــني شــباهبم وعجائزهــم وأصحائهــم ومرضاهــم ورجاهلــم ونســائهم، معتقلــني يف ظــل 
أقســى ظــروف الســجن، مــع حرماهنــم مــن أبســط حقوقهــم يف تلقــي اخلدمــات الصحيــة 
والعــاج واملحاكمــة العادلــة ولقــاء أقارهبــم وحماميهــم. فلــو مل يكــن هــؤالء ينتســبون إىل 
اإلخــوان وكانــوا ينتســبون إىل أي تيــار آخــر، لكانــوا قــد اســتحقوا الدفــاع عنهــم، ولقــد 
تبنــت تركيــا مهمــة تطويــر مســتوى حقــوق اإلنســان يف مجيــع بلــدان العــامل اإلســامي، 
ــا اإلســامية، فالديــن اإلســامي  ذلــك أنــه جيــب ألحــد أن يتبنــى هــذه املهمــة يف بادن
ــة  ــؤولية ديني ــا كمس ــة برمته ــرف القضي ــاد ويع ــق للعب ــان كح ــوق اإلنس ــر حق ــن يعت دي
مبــارشة وثقيلــة، وهلــذا فــا داعــي ألن يعطينــا البعــض درســًا يف حقــوق اإلنســان، لكننــا 
لألســف ننســى احلساســية التــي حيملهــا اإلســام يف هــذا الشــأن وهنتــم بــه فقــط بقــدر 
ــف  ــاذ موق ــامي اخت ــامل اإلس ــع دول الع ــى مجي ــب ع ــذا جي ــة. وهل ــة دولي ــه إىل قضي حتول

مشــرتك إزاء املارســات غــر اإلنســانية التــي تشــهدها مــر حاليــًا.

عنصر »اإلخوان«
في العالقات التركية – السعودية

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki, özellikle medyaya yansıyan şekliyle veya medyanın 
etkilediği ilişkileri seri olarak yazdığım bugünlerde, bu ilişkilerin seyrinde enteresan 
gelişmeler oluyor. Son yazımda bahsetmiştim. Birleşik Arap Emirlikleri ve S. Arabistanlı 
bazı aktivistlerin başlattıkları yoğun bir Türkiye karşıtı kampanya ile karşı karşıyayız. Bu 
kampanya bazı haberlerin diline kendiliğinden yansıyan tarafgir veya önyargılı dilden 
ibaret değil. Bayağı aleyhte, hasmani duygularla yürütülen bir kampanya idi. Türkiye’nin 
bugünlerde ekonomisini etkileyerek seçim sürecini de böylece belirlemeyi, dolayısıyla 
Erdoğan’ı yıkmayı hedef alan bir kampanya… Bu kampanyaya kısa bir süre içinde cevap, 
ilginçtir, yine S. Arabistanlı ve Kuveytli başka aktivistlerin yeni ve güçlü bir kampanyasıyla 
geldi. “Yazımız Türkiye’de daha güzel!” başlığıyla sürdürülen kampanyada Türkiye’de 
tatili gerçekten çok güzel gösteren video kesitleri, resimler, güzel tecrübelerden örnekler 
veriliyor, Türkiye’nin farklı imkan ve güzellikleri yansıtılıyor.
Bu kampanya tamamen gönüllü bir Arap aktivizminin çabası olarak çıkıyor. Bunun yanısıra 
Kuveyt’ten milletvekilleri, millet meclisinde yaptıkları toplantılarda maruz kaldığı bu 
saldırıda Türkiye’nin yanında durmanın bir görev olduğundan hareketle bir dizi karar alıp 
uygulamaya sokmuşlar. Buna Kuveytli vatandaşların tasarruflarını Türk lirasına çevirme 
kampanyası da, Türkiye ile aradaki bir çifte vergilendirme hususunun Türkiye lehine 
yeniden düzenlenmesi de dahil. Bu yeni gelişmeyi de kaydederek Türkiye ve S. Arabistan 
ilişkilerini bir şekilde etkileyen başka bir faktöre, İhvan-ı Müslimin faktörüne geçelim.
Özellikle Arap Baharı sürecinden sonra Mısır’da seçimleri kazanan İhvan kökenli 
Muhammed Mursi’ye karşı yapılan askeri darbeden hemen sonra Türkiye ve S. Arabistan 
arasında ciddi bir gerilim alanı oluştu. Malum S. Arabistan bu darbeyi destekledi, finanse 
etti ve etmeye bugüne kadar devam etti. Türkiye ise bu askeri darbeye karşı dünyada en 
net, hatta tek net tutumu sergileyen ülke oldu. Türkiye’nin bu duruşu iki ülke arasındaki net 
bir tutum farkı. Bunda kuşku yok. S. Arabistan medyası kendi duruşlarını savunacak sağlam 
bir argüman ortaya koymak yerine Türkiye’nin bu duruşunu İhvan’a meyil olarak anlayıp 
Türkiye’yi adeta İhvan’la özdeşleştirme gayretine girdi.
Oysa Türkiye’nin darbeye karşı duruşu bir İhvan savunması değil, darbelere ve darbelerle 
ortaya çıkan açık insan hakkı ihlallerine karşı bir duruştu. Sisi’nin kendisine emanet edilmiş 
bir görevi, iktidara gelmek için bir darbe aracı olarak kullanması herşeyden önce bir 
emanete ihanet ve yetki gaspı idi ve bu ihanetin herhangi bir Müslüman ülke tarafından 
desteklenmesi toplamda bütün İslam dünyasının ciddi bir ahlaki sorunudur.
Üstelik bu darbe esnasında dökülen binlerce masum insanın kanı o darbenin caniliğine, 
katliamına, yoğun insan hakkı ihlallerine şahitlik etti. Darbeden sonra toplamda yüzbine 
yakın insan tutuklandı, ağır işkenceye maruz bırakıldı. Halen 60 binin üzerinde yaşlısı, genci, 
kadını, hastası, en ağır zindan koşullarında en temel sağlık-tedavi hakkından, adil yargılama 
hakkından, yakınlarıyla ve avukatlarıyla görüşme hakkından mahrum bırakılarak tutuluyor. 
Bu insanlar İhvan değil de başka bir yapı olsaydı da savunulmayı hak ederdi. Türkiye bütün 
İslam dünyasında insan hakları seviyesinin geliştirilmesini kendine bir görev edinmiştir. 
Bunu İslam dünyasında birilerinin görev edinmesi gerçekten gerekiyor. İnsan haklarını 
kul hakkı olarak görüp konuyu doğrudan ve ağır bir dini sorumluluk olarak tanımlamış bir 
dindir İslam; bize başkalarının insan hakları dersi vermesine ihtiyacımız olmayacağı kadar. 
Ama maalesef İslam’ın bu konudaki hassasiyetini unutup konuyu ancak uluslararası bir 
konu haline geldiği ölçüde önemsiyoruz. Mısır’da bugünkü ağır insanlık dışı uygulamalara 
bütün İslam dünyasının ortak bir tavır geliştirmesi gerekiyor.
Konunun İhvan’la alakası yok. Türkiye tecrübesi ile İhvan tecrübesi birbirinden çok farklı. 
Ama İhvan demişken nasıl bir toplum kesiminden bahsediyor olduğumuzu da tavzih 
edelim. İhvan bugün bütün dünyaya yayılmış örgütlülüğüyle birkaç ülke kuracak bir nüfusa 
ve etkinliğe sahip. Bir çok ülkede ya iktidarda veya iktidarın ortağı veya ana muhalefette. 
Ama faal olduğu her yerde terörle, şiddetle arasına son derece net bir mesafe koymuş bir 
hareket. İhvan’a terörle münasebeti konusunda isnat edilen en ağır suçlama, bazı terör 
olaylarına bulaşmış olan örgüt veya kişilerin bir zamanlar İhvan’a mensup olmalarıdır. 
Böylece İhvan’ın şiddet anlayışını barındırmıyorsa bile doğurmuş olduğu söyleniyor. 
Oysa bu münasebetlere dair daha doğru bakış şudur: İhvan, şiddete meyilli olan kimseyi 
içinde barındırmadığı için, bu meyli olanlar ancak İhvan’ın dışına çıktıklarında istediklerini 
yapabiliyorlar.
S. Arabistan tarafının şunu iyi anlaması lazım. Türkiye tecrübesi İhvan’ın çok ötesinde bir 
tecrübe, ama Türkiye İhvan’ı da İslam ümmetinin bir gerçeği ve bir parçası olarak görüyor. 
Nasıl İran ve S. Arabistan arasında nefret ettirmek değil yakınlaştırmak, ayırmak değil 
birleştirmek, çatıştırmak değil uzlaştırmak yönünde bir tavrı varsa İhvan konusunda da 
tavrı bundan farklı değildir. Nitekim buna çabaladığı için Türkiye’nin İran’ın her yaptığını 
onaylıyor olduğu sonucu da çıkarılamayacağını söylemiştik.
Kanaatimce S. Arabistan’ın İhvan’dan yana korkuları veya endişeleri son derece yersizdir. 
İran’ın S. Arabistan karşıtlığı çok açıksa da İhvan’ın S. Arabistan karşıtlığına dair münferit bazı 
kişilerin ifadelerinden başka hiçbir emare yoktur. Sisi darbesini desteklemesine rağmen S. 
Arabistan’a karşı ifadelerinde hiçbir zaman dozu aşan bir eleştiriye gitmedi İhvan çevreleri. 
Dahası, S. Arabistan gerçek anlamda bir dost-düşman değerlendirmesiz yapacak olursa, 
İslam dünyasında dayanacağı en zinde toplumsal gücün de İhvan’dan başkası olmadığını 
görecektir. Görmediği ve İhvan’a karşı yersiz bir korkuyu siyasete dönüştürdüğü ölçüde 
S. Arabistan kendi en doğal toplumsal dayanağını yok etmektedir. Şu mübarek Ramazan 
gününde Allah’ın kitabındaki açık emrinden üzerimize düşeni yapmış oluyoruz: “Müminler 
ancak kardeştir ve kardeşlerinizin arasını bulunuz!”

Türkiye ve Suudi Arabistan 
ilişkilerinde İhvan faktörü

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين اكتاي



بعدمــا فتــح األمــر حممــد مدينــة القســطنطينية أصبــح ســلطانًا إلمراطوريــة أرعبــت البابــا يف 
ــى  ــب ع ــم كت ــا، ث ــك يف فرنس ــرة واملل ــك يف القاه ــلطان املالي ــان وس ــاه يف أصفه ــا والش روم

بوابــة قــره العبــارة التاليــة:
)السلطان ظل اهلل يف األرض، يؤوي إليه كل مظلوم(.

إهنــا مجلــة ختفــي وراءهــا عقــل الدولــة وإرادهتــا التــي جلــأ إليهــا اليهــود الفــارون مــن املــوت 
يف األندلــس، والنصــارى الذيــن حاولــوا إنقــاذ أرواحهــم مــن حماكــم التفتيــش، واملســلمون 

الذيــن كانــوا يعانــون مــن مظــامل األمــراء الطغــاة.
مثالية سلطان

تصــوروا ســلطانا يأمــر بتعليــق لوحــة عــى قــره تصفــه بأنــه )ســلطان الــر وخاقــان البحــر 
ــح قلعــة  ــراري وفات وظــل اهلل يف العاملــني وعــون اهلل يف الــرشق والغــرب وبطــل البحــار وال
ــه  ــه بأن ــًا تصف ــا متام ــرى بجانبه ــة أخ ــق لوح ــت يعل ــس الوق ــه يف نف ــطنطينية(، ولكن القس

ــني(. ــة املظلوم ــي كاف )حام
ملاذا شعر السلطان باحلاجة إىل ذلك؟.

رسالتان إحدامها للظامل واألخرى للمظلوم.
وثمة لوحة أخرى معلقة يف مدخل القر كتبت عليها اآليات التالية:

ــلٍّ  ــْن ِغ ــْم ِم ــا يِف ُصُدوِرِه ــا َم ــن. َوَنَزْعنَ ــاَلٍم َآِمنِ ــا بَِس ــون. اْدُخُلوَه ــاٍت َوُعُي ــَن يِف َجنَّ )إِنَّ امْلُتَِّق
ــورة  ــن(. )س ــا بُِمْخَرِج ــْم ِمنَْه ــا ُه ــٌب َوَم ــا َنَص ــُهْم فِيَه ــن. اَل َيَمسُّ ٍر ُمَتَقابِلِ ــىَل رُسُ ــًا َع إِْخَوان

احلجــر 48-45(
ــد  ــة كان ق ــددًا بدول ــم جم ــا نحل ــي أنن ــذا يعن ــا، وه ــا هب ــا حلمن ــي طامل ــة الت ــي الدول ــذا ه هك
بناهــا أجدادنــا، نحلــم بدولــة ســلطاهنا حيمــي املظلومــني، ويديــر شــؤوهنا أنــاس خيشــون اهلل، 

يعيــش فيهــا أنــاس قــد نزعــوا مــن قلوهبــم احلقــد، ويعيشــون يف كنــف الســعادة والتآخــي.
أردوغان: اجلمهورية الرتكية دولتنا مجيعًا

ــب  ــب طي ــة رج ــس اجلمهوري ــال رئي ــر ق ــار بك ــايض يف دي ــبوع امل ــا األس ــة ألقاه ــاء كلم أثن
أردوغــان: )إن تركيــا بلدنــا مجيعــًا، اجلمهوريــة الرتكيــة دولتنــا مجيعــًا، فــا يبحثــّن أحــد عــن 

ــة(. ــة الرتكي ــي اجلمهوري ــراد ه ــة األك ــراد، فدول ــة لألك دول
ــي  ــا ه ــى؛ إذ أن تركي ــل األع ــة واملث ــر والسياس ــث الفك ــن حي ــات م ــك اإلثب ــم ذل ــا ندع كلن
دولتنــا مجيعــًا، لكــن يبــدو أن األمــر الــذي جعــل أردوغــان يقــول ذلــك، هــو شــعور بعــض 
ــذه  ــرى أن ه ــا ال ي ــض من ــد أن البع ــا أعتق ــم، وأن ــت دولته ــة ليس ــذه الدول ــأن ه ــراد ب األك

ــه. ــوء إلي ــوم اللج ــتطيع أي مظل ــن يس ــاء آم ــة مين الدول
ومهــا كان الشــخص ومهــا كان األمــر الــذي يعتقــده، فــإن الوقــت قــد حــان للتفكــر مليــًا 
فيمــن يعيــش مشــكلة عــى مســتوى الشــعور بــأن هــذه الدولــة ليســت دولتــه وأن هــذا البلــد 
ليــس بلــده، ذلــك ألننــا نعيــد بنــاء هــذه الدولــة، ونحــن نؤســس لنظــام جديــد، وإننــا نعمــل 

عــى إعــادة بنــاء وهيكلــة اإلدارة والــوزارات وأقــدم مؤسســات الدولــة.
لدينا حلم بدولة

ــا وتراقبهــا  ــا فيهــا الســعادة، وال حتــارص حياتن نحــن نحلــم بدولــة يعــم فيهــا األمــن وتغمرن
ــا مــن دون أن نراهــا يف كل مــكان. ــاة وتدعمن ــا احلي وتتحكــم فيهــا، بــل تيــر لن

ــه  ــه الســبل أو وقــع يف مــأزق أو لدي ــكل مــن تقطعــت ب ــة، تكــون أمــًا ل ــم بدول نحــن نحل
مشــكلة أو أصابتــه مصيبــة لتحيــي فيهــم الشــعور بأنــه )ثمــة بــاب ال حيــزن كل مــن يلــوذ بــه(.
ــد  ــني، وق ــي املظلوم ــفقة حيم ــًا للش ــا وبيت ــوذ هب ــن يل ــاء مل ــون مين ــة تك ــم بدول ــن نحل نح
ــى  ــارات ع ــك العب ــلطان تل ــب الس ــا كت ــكل، عندم ــذا الش ــة هب ــك الدول ــس تل ــت أس وضع

ــع. ــك الوض ــة إىل ذل ــود ثاني ــرى لنع ــة الك ــت الفرص ــد حان ــا ق ــره، وه ــواب ق أب

ً
ًدولتنا نحن المظلومين جميعا
 وأكرادا

ً
أتراكا

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

İstanbul’u fethettiğinde; Roma’da papayı, İsfahan’da şahı, Kahire’de meliki, Fransa’da 
kralı titreten bir imparatorluğun sultanı, sarayının ana giriş kapısına şunu yazdırdı:

“Es-Sultân-ı zıllullâhi fi’l-arz. Ye’vî ileyhi külli mazlûmîn”
(Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi. Bütün mazlumların koruyucusu.)
Endülüs’te soykırımından kaçan Yahudilerin, Avrupa’da engizisyondan canını 
kurtarmaya çalışan Hıristiyanların ve zalim emirlerin elinde inleyen Müslümanların 
sığındığı bir devletin kurucu aklı ve iradesi bu cümlede saklıdır.

BİR SULTANIN İDEALİZMİ
Bir sultan düşünün… Kendini, “Karaların sultanı, denizlerin hakanı, iki âlem 
için Allah’ın gölgesi, doğuda ve batıda Allah’ın yardımı, denizlerin ve karaların 
kahramanı, Konstantin Kalesi’nin fatihi…” diye tanımlayan bir levhayı sarayının 
kapısına astırsın ama onun hemen yanına “tüm mazlumların koruyucusu” diye bir 
levha daha koysun.
Neden buna ihtiyaç hissetti?

Biri zalime, diğeri mazluma mesaj.
Sarayın giriş kısmına yazılan bir başka kitabe daha asılmış.
“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. 
Onlara, ‘girin oraya esenlikle, güven içinde’ denilir. Biz, onların gönüllerindeki kini 
söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. 
Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır” 
(Hicr Suresi 45-48).
Bizim hayal ettiğimiz devlet, böyle bir şeydir.
Yani atalarımızın kurduğu bir devleti hayal ediyoruz yeniden.
Sultanı mazlumların koruyucusu, Allah’tan korkan insanların yönettiği, gönüllerinden 
kinin sökülüp atıldığı, kardeşçe, huzur içinde yaşayan insanların olduğu bir belde…

ERDOĞAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEPİMİZİN DEVLETİDİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Diyarbakır’daki konuşmasında şöyle dedi:
“Türkiye, hepimizin ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hepimizin devleti. Kimse 
Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devletin Türkiye Cumhuriyeti devletidir.”
Fikren, siyaseten ve ideal olarak hepimizin desteklediği bir tespit: Hepimizin olan 
bir devlet.
Lakin bu sözü söyleten şey, bazı Kürtlerin bu devleti, kendi devleti gibi hissetmemesi 
olsa gerek.
Sanırım bazılarımız da bu devleti mazlumların sığınacağı liman olarak görmüyor 
olabilir.
Her kim ise, her neye inanıyorsa bu devleti kendi devleti, bu ülkeyi kendi ülkesi 
olarak hissetmekte sorun yaşıyorsa üzerinde düşünmenin tam zamanı.
Çünkü devleti adeta yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir sistem kuruyoruz. Bürokrasiyi, 
bakanlıkları, devletin en kadim kurumlarını, yapılarını yeniden inşa ediyoruz.

BİR DEVLET HAYALİMİZ VAR
Bir devlet hayalimiz var. Emin bir belde olsun, içinde huzur bulalım.
Hayatımızı kuşatan, hükmeden, kontrol eden değil; hayatımızı kolaylaştıran, 
destekleyen ama hiç ortada gözükmeyen.
Bir devlet hayalimiz var.
Yolda kalmışa, dara düşmüşe, derdi olana, sıkıntıya düşene, “üzülme, gideceğin bir 
kapı var” hissi uyandıracak bir umut olsun.
Ve bir devlet hayalimiz var, mazlumların koruyucusu, sığınağı, limanı, şefkat evi.
Bu devletin temelleri böyle atıldı. Sultan kapılarına böyle yazıldı.
Yeniden böyle olmak için elimize büyük bir fırsat geçti.

Kemal ÖZTÜRK

Kürtlerin, Türklerin, mazlumların 
ve hepimizin devleti

Gazeteci - Yazar
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