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البداية في إسطنبول

وهي  إسطنبول،  في  أردوغان  أمينة  ولدت 
محافظة  من  أصلها  لأسرة  الخامس  الطفل 
منزل  إلى  البهجة  دخلت  وبقدومها  سيعرت. 
أسرة خيرية وجمال غولباران، الكائن في حي 

الفاتح التاريخي في ولاية إسطنبول.

بطفلتها  خاصة  عناية  غولباران  أسرة  أبدت 
الوحيدة المولودة في 16 فبراير/ شباط 1955، 
عندما  أوسكودار  حي  في  للعيش  وانتقلت 

كانت أمينة أردوغان في سن الخامسة.

يستضيف  الذي  الساحلي  الحي  هذا  يتمتع 
البوسفور، بطبيعة  البنت« درة مضيق  »قلعة 
حياة  كبير في  دور  له  وكان  وثقافية،  تاريخية 
أمينة أردوغان، كما هو الحال بالنسبة لجميع 

سكانه.

وإلى جانب أسرتها المكونة من 8 أفراد، تعايشت 
التي  المختلفة  الانتماءات  مع  أردوغان  أمينة 
سن  في  وأدركت  الحي،  في  عليها  تعرفت 
أهم من  الإنسان ومتطلباته  أن هموم  مبكرة 

كافة الانتماءات.

المحاط  الأسرة  منزل  في  تعلمته  ما  أصبح 
بوصلة  بمثابة  الفاكهة،  أشجار  من  بحديقة 
السيدة  والدتها  من  وتعلمت  وعقلها.  لقلبها 
مسمى  على  اسًما  كانت  التي  خيرية 
والمعروفة بشخصيتها المحبة للخير، أن تهتم 
السيد  والدها  الآخرين، ومن  بهموم ومشاكل 
جمال أن تكون هادئة رابطة الجأش حتى في 

أحلك الأوقات.
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أوسكودار
قضت السيدة أمينة أردوغان سنوات شبابها في حي 
أوسكودار التاريخي المطل على هذا المنظر الخلاب.

على  طفولتها  في  أردوغان  أمينة  اعتادت 
أم  ألحان  خلال  من  الأجنبية  الأغاني  سماع 
كلثوم، عبر المذياع المفتوح دائًما في المنزل. 
وتعرفت على حياة الشعوب البعيدة من خلال 
المجلات التي كانت تقرأها. وشكلت مثالياتها 

وطموحاتها في هذه المرحلة.

على  أوسكودار  في  أمينة  السيدة  ونشأت 
ثقافات الحي الثرية بالمبادئ والمثل وعلاقات 
الدراسة  سنوات  علمتها  الأسرة.  وقيم  الجوار 
في معهد مدحت باشا المهني للبنات تجسيد 
الأسرة  في  تشّربته  الذي  الخير  حب  مفهوم 
الفعاليات  من  الكثير  في  وشاركت  والحي. 
هامة  لقضايا  حل  لإيجاد  الرامية  الاجتماعية 

تخص المجتمع بأسره، وليس حيها فحسب.

الانتباه في هذه المبادرات هو  أكثر ما يلفت 
وضعت  التي  المثاليات«،  السيدات  »رابطة 
اسمها بنفسها وكانت من الأعضاء المؤسسين 
أكثر  المرأة دورًا  الرابطة لإكساب  لها. وتهدف 
الأحكام  الاجتماعية وتجاوز  الحياة  فعالية في 
وأصبحت  النساء.  تجاه  المتأصلة  المسبقة 
في  الاجتماعية  للفعاليات  عنواًنا  الرابطة 

الظروف الصعبة لتلك الفترة.

بشكل  شبابها  مرحلة  أمينة  السيدة  أمضت 
مكثف في فعاليات وأنشطة منوعة، لتتعرف 
في  أردوغان  طيب  رجب  دربها  رفيق  على 
واحدة من هذه الفعاليات. ومع هذا التعارف 
أقدمت على خطوة في رحلة طويلة متعبة 
حافلة بالتغيرات والهبوط والصعود لكنها في 
نفس الوقت تكللت بنفس القدر من المكاسب 

الاجتماعية.
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كانت أمينة أردوغان لاعبًا فاعلًا وليس متفرًجا 
طيب  رجب  اسم  سجلت  التي  القصة  في 
تركيا  في  تأثيرًا  السياسيين  أكثر  بين  أردوغان 

والعالم.

تزوجت السيدة أمينة في 4 يوليو/ تموز 1978، 
عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها، 

وبذلك حملت لقب أردوغان.

وضربت  وتوسعت  أردوغان  أسرة  كبرت 
الأربعة  الأبناء  مع  إسطنبول  في  جذورها 
تعلم  أردوغان  أمينة  كانت  بهم.  ُرزقت  الذين 
أفراد  شخصية  على  الأم  تأثير  مدى  جيًدا 
مثل  فضائل  ظل  في  أبناءها  وربّت  الأسرة. 
والتواضع وحب  والاستقامة  والإيمان  الصدق 
وحاليًّا،  القلب.  طيبي  أفراًدا  ليكونوا  الخير، 
يأخذ كل منهم موقعه في فعاليات المجتمع 
المدني في محاولة أن يكونوا نافعين لبلدهم 
والإنسانية في آن مًعا. وفي الوقت ذاته، أهدوا 

أبويهما سبعة أحفاد.

وبينما حقق رجب طيب أردوغان، وهو في سن 
الشباب، انجازات هامة في الحياة السياسية، 

كانت أمينة أردوغان تطور يوًما بعد يوم قدرتها 
هدف  حول  وجمعهن  السيدات  تنظيم  على 

معين.

عام  أردوغان  طيب  رجب  زوجها  تقلد  عندما 
في  الرفاه  حزب  فرع  رئاسة  منصب   1985
الحركة  رائدة  أردوغان  أمينة  كانت  إسطنبول، 
المستقبل  في  الحزب  دفعت  التي  النسائية 
تلك  أمينة  السيدة  وتذكر  الحكم.  سدة  إلى 
بأنها  فيها  شعرت  مرحلة  أنها  على  الأوقات 
مسؤولة عن العالم برمته. لكن مشاعرها هذه 
العمل  تعني  كانت  بل  جافة،  مثالية  تكن  لم 

بإيمان يتطلب الجهد والعزم والكد.

عمل  منهج  أسس  وضعت  الجهد،  بهذا 
المرأة  لجناح  بالنسبة  القريب«  »التواصل 
زوجها.  أسسها  التي  السياسية  الحركة  في 
الآخر.  تلو  بيًتا  الحزب  سيدات  مع  وتجولت 
وبهذا الأسلوب وّسع جناح المرأة مجال تأثيره 
مع مرور الأيام، ليتحول اليوم إلى كيان فاعل 
يبلغ عدد أعضائه 5 ملايين سيدة تحت سقف 

حزب العدالة والتنمية.

أنشأت أبناءها كأفراد أصحاب 
قلوب مشرقة منيرة في ضوء 

مبادئ الإخلاص والايمان والصدق 
والتواضع وحب المساعدة.
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دائًما مًعا

طيب  رجب  انتخاب  تاريخ  كان   1994 العام 
المدن  إحدى  إسطنبول  لبلدية  رئيًسا  أردوغان 
أوجد  الفترة  هذه  وخلال  العالم.  في  العريقة 
لمشاكل  إسطنبول  دائمة في  حلولًا  أردوغان 
الخاصة  والماء،  الهواء  وتلوث  والأمن  المرور 
ضماًنا  المدينة  لأهالي  وقدم  الكبرى.  بالمدن 
بأن المشاكل المزمنة ليست عصية على الحل.

الضمانة  هذه  إكساب  في  أردوغان  ساهم 
هذه  وأظهرت  أوسع،  شرائح  لدى  صدى 
ليست  الديمقراطية  الحريات  أن  السياسات 
حكرًا على فئات معينة فحسب. وخلال فترة 

قصيرة، اكتسبت الطبيعة التقدمية والتنفيذية 

والتنمية  العدالة  حزب  جوهر  في  التجديدية 

أردوغان،  طيب  رجب  يد  على  تأسس  الذي 

تأييًدا كبيرًا لدى الناس.

كان لقدرة أمينة أردوغان على تنظيم النساء 

حزب  نجاح  في  كبيرة  مساهمة  والشباب 

كبيرة  قفزة  أردوغان  وحقق  والتنمية.  العدالة 

وأوصل   ،2002 الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 في 

الحزب إلى سدة الحكم.
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مارس / آذار 2015، في أنقرة
السيدة أمينة أردوغان تضع القوة التي تستمدها 

من النساء اللواتي يعتززن بها لدفاعها عن ثقافتهن 
وتقاليدهن في خدمة النساء أيًضا.

وضع  الأتراك،  قلوب  تلامس  التي  ببلاغته 
رجب طيب أردوغان هوية جديدة على مسرح 
الأنظار  أردوغان  أمينة  لفتت  بينما  السياسة، 
التي  الأساليب  صعيد  على  مؤثر  كمرشد 
تستقطب السيدات خصوًصا إلى الحزب. لكن 
مع الأسف، لم تكن هذه هي المسألة الوحيدة 
إلى  أردوغان  وصول  فمع  شغلتها.  التي 
أبدت   ،2002 عام  أواخر  الوزراء  رئاسة  منصب 
التركية  السياسة  في  المتجذرة  الأفعال  ردود 
محجبة.  الوزراء  رئيس  زوجة  تكون  لأن  رفًضا 
ا إزاء ما  فقد كان هناك موقف ضيق الأفق جدًّ

ترتديه السيدات في الأماكن الرسمية، في بلد 
ُمنحت فيه المرأة حق الانتخاب والترشح عام 
من  الكثير  من  فترة طويلة  قبل  وذلك   ،1934
الزوجين  العالم المتقدمة. بيد أن شعار  بلدان 
أردوغان لم يتغير، وكان التغيير يتطلب تقويض 

هذه المواقف البالية.

كان التغيير قد بدأ رغم أن الشرائح المناهضة 
للتقدم كانت ترى أن من غير المقبول لزوجة 
أن  الشعب،  غالبية  لدى  مفضل   سياسي 

تكون محجبة.
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مارس / آذار 2015، في أنقرة
مجدًدا كان تضامن المرأة خير رد على أولئك 
الذين يريدون إضاعة وقت البلد والأمة عبر إثارة 
القضايا المصطنعة. 

إنسانة  بصفتها  أردوغان،  أمينة  تتراجع  لم 
متدينة، عن القرار الذي اتخذته. لم ترضخ أمام 
أن  معتبرة  شجاًعا  موقًفا  واتخذت  الإملاءات 

القضية تتعلق بحقوق المرأة.

وفي إحدى كلماتها، عبرت عن فلسفة الحياة 
التي تمثلها فقالت: »نريد أن نعيش بسلام مع 
جميع النساء اللواتي ينتمين إلى أديان ولغات 
)حكمت،  ناظم  قال  وكما  مختلفة.  وأعراق 
وحرّة!  وحيدة  كشجرة  إنها  »الحياة!  شاعر(، 
لكنها في إطار أخّوة كالغابة!«، إذا كنا سنعيش 
فعلينا أن نحيا مًعا ونحن نحترم بعضنا البعض 

ونتقبل الفوارق بيننا«.

من  للكثير  إلهام  مصدر  كانت  شجاعتها 
مشابه.  لتمييز  تعرضن  اللواتي  السيدات 
فالكثير من المحجبات وصلن بعد تلك الفترة، 
بفضل هذا الكفاح إلى مناصب هامة فأصبحن 

عضوات في البرلمان ووزيرات.

على  المحجبات  السيدات  من  الآلاف  حصل 
وظائف عن استحقاق في المؤسسات العامة 

المختلفة.
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نوفمبر /  تشرين الثاني 2014، في إسطنبول
مع سيدات الأعمال اللواتي يمضن قدًما بتركيا من 

خلال نجاحاتهن وإنجازاتهن.

نوفمبر /  تشرين الثاني 2014، في إسطنبول
خلال فعالية ارفع صوتك من أجل العدالة المنظمة 
من قبل جمعية النساء والديمقراطية.
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التمسك  طريق  أردوغان  أمينة  اختارت 
أجل  من  كبتها،  وليس  وإيمانها  بعواطفها 
الوصول إلى مثالياتها وطموحاتها في الحياة.

وحددت بعناية المجالات التي ستنكّب عليها. 
متنوعة  مجالات  على  جهودها  ركزت  حيث 
الإنسانية  والمساعدات  التعليم  منها  جًدا 

والثقافة والبيئة والحياة الصحية والطبيعية.

اعتمدت على السيدات في جميع المشاريع 
هذه  ثمرة  على  وحصلت  وضعتها،  التي 
والعالمي.  المحلي  الصعيد  على  الثقة 
أوصلت مع بنات جنسها اللواتي وقفن معها، 
البشر  من  ُيحصى  لا  عدد  إلى  المساعدات 
العالم.  أهملها  التي  المناطق  من  الكثير  في 
 جعلت المستقبل المشرق بالأمن والأمل أمرًا 

ممكًنا بالنسبة لهم.

على  حياتها  طوال  أردوغان  أمينة  حافظت 
لديها في طفولتها.  تأصل  الذي  النوايا  صدق 
إلى  توجهت  عندما  النية  دائًما صادقة  كانت 

المظلومين  الناس  وزارت  الصراع  مناطق 
وعندما  الأمنية،  التحذيرات  رغم  هناك، 
الأشخاص  مئات  بين  من  إليها  تقدمت 
أذنها  في  بأشياء  وهمست  صغيرة   طفلة 

لتشاطرها سرها.

آذان  وكلها  إليها  يتحدث  من  إلى  تستمتع 
من  واحدة  المتحدث  كان  سواء  صاغية 
عقيلات الزعماء النافذين في العالم، أو مواطًنا 

عاديًا يبحث عمن يشاركه همومه.

هو  أردوغان  طيب  رجب  بزوجها  يجمعها  ما 
كان  ولهذا  والإصرار.  والشجاعة  الصدق  هذا 

الزوجان دائًما مكملين لبعضهما البعض.

انتخابات  أي  أردوغان  طيب  رجب  يخسر  لم 
رئيًسا  أولًا  فأصبح   ،1994 عام  منذ  خاضها 
هذه  كل  للجمهورية.  رئيًسا  ثم  للوزراء، 
تعني  كانت  لزوجها  تحققت  التي  النجاحات 
دائرة  توسيع  إمكانية  أردوغان  لأمينة  بالنسبة 
أعمال الخير، والوصول إلى المزيد من الناس.
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سبتمبر / أيلول 2014، في إسطنبول 
مع طالبة صغيرة من المدرسة التي 
تخرجت منها في أوسكودار.

مارس / آذار 2015، في شانلي أورفا
دعمت دائًما تعليم الفتيات.

من  لديها  المتوفرة  الإمكانيات  كل  استنفرت 
أجل إنجاح الحملات التي دعمتها. كان التعليم 
أقدمت عام 2003  الأهمية.  أولتها  أكثر قضية 
بالتعاون مع وزارة التربية على حملة »هيا إلى 
المدرسة أيتها الفتيات«، التي ُقوبلت بحماس 

من جانب جميع شرائح المجتمع.

ترسلهن  لم  اللواتي  الفتيات  تتمكن  وحتى 
أسرهن إلى المدرسة، من التحصيل الدراسي، 
أجرت مقابلات شخصية مع العائلات الرافضة. 
التحق نحو 350 ألف فتاة بالمدرسة نتيجة هذا 
الاستنفار الذي كانت أمينة أردوغان رائدة فيه 
بالفعل لا بالفكر فقط. تساوت نسبة الطلاب 
بتركيا،  الأساسي  التعليم  في  والإناث  الذكور 

بفضل هذه الجهود.

تحولت تلك الفتيات اليوم إلى شابات يمتلكن 
مسيرة مهنية في مجالات متعددة، ويشعرن 
بالامتنان لهذه الفرصة الكبيرة المقدمة إليهن، 

ويجسدن مثاليات أمينة أردوغان.

انطلاًقا من فكرة أن المستقبل المشرق لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال التعليم في سن مبكرة، 
أطلقت أمينة أردوغان عام 2006 مشروع »سن 
السابعة متأخرة جًدا«. دعت إلى تركيا أسماء 
شهيرة على مستوى العالم في هذا المجال، 

وأكسبت المشروع صبغة دولية.
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يناير / كانون الثاني 2018، في أنقرة
عند إطلاق حملة جديدة لمحو الأمية في 

إحدى القنوات التلفزيونية.

اللواتي ُحرمن  للسيدات  ثانية  منحت فرصة 
خلال  من  والكتابة،  القراءة  تعلم  فرصة  من 
في  وابنتي  »أنا  اسم  عليها  أطلقت  حملة 
وفي   ،2008 عام  الحملة  بدأت  المدرسة«. 
نهايتها عاد نحو مليوني سيدة إلى منازلهن 

وهن يحملن شهادة محو الأمية.

أمّي!«،  أي  يبقى  ألّا  »يجب  شعار  وتحت 
على  للتأكيد  حاليًّا  أردوغان  الزوجان  يسعى 
لم  الذين  والكبار  للصغار  التعليم  أهمية 
مختلفة.  لأسباب  والكتابة  القراءة  يتعلموا 
عن  والكتابة  القراءة  تعليم  جهود  ويقودان 

طريق برنامج تلفزيوني.

في  طليعيًّا  دورًا  أردوغان  أمينة  لعبت 
بهدف  الاجتماعي«  التطور  »مركز  تأسيس 
الاجتماعي  المجال  في  البحوث  إجراء 
بفعالية أكبر. وقامت من خلال المركز بتنظيم 
فعاليات تتناسب مع روح التعاضد والتضامن 

والتعاون الاجتماعي.
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مايو / آيار 2015، في صقاريا
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فبراير / شباط 2018، في الجزائر
مع الأطفال الذين تعتبرهم ضمان المستقبل.

المتحدة  الأمم  واعتبرتها  الدولي.  الصعيد 
مشروًعا نموذجيًّا.

يواصل سفراء القلوب توسيع مشروع »الأسرة 
الحاضنة«، من خلال توفير مأوى دافئ للأطفال 
حنان  إلى  بالحاجة  يشعرون  الذين  اليتامى 
آلاف و556 طفلًا  اليوم 6  الأسرة. انضم حتى 
إلى دفء الأسرة الحاضنة، تحت إشراف الدولة.

وبينما نظمت أمينة أردوغان مشاريع مسؤولية 
كانت  تركيا،  داخل  القبيل  هذا  من  اجتماعية 
يسمعون  القلوب  مرهفي  أناس  عن  تبحث 

أصوات المظلومين في العالم.

في  غزة  على  الإسرائيلية  الاعتداءات  أثرت 
يكن  الذي  التركي  الشعب  على  بعمق   2008
قرون.  مدى  على  تمتد  صداقة  قلبه  في 
أرض  على  الأحاسيس  هذه  تترجم  ولكي 
زعماء  عقيلات  أردوغان  أمينة  أدخلت  الواقع 
العالم في الأمر، ودعت إلى وقف الحرب في 

فلسطين.

اليوم  عمله  الاجتماعي  التطور  مركز  يواصل 
تنشط  فعالة  مدني  مجتمع  منظمة  بصفته 
ا يمتد بين دعم الأطفال  في مجال واسع جدًّ
في مواجهة الإهمال والاستغلال، حتى دمج 

وضم اللاجئين إلى المجتمع.

أجل  من  أردوغان  أمينة  جهود  تقتصر  لم 
تحريك المجتمع على ذلك. فقد أشرفت على 
وزارة  أعدته  الذي  القلوب«  »سفراء  مشروع 
عام  الاجتماعية  والخدمات  والعمل  الأسرة 
2012 بهدف زيادة وعي العمل التطوعي في 

المجتمع.

الوصول  أجل  من  الولاة  زوجات  استنفرت 
إلى  سعت  الاجتماعية.  التنمية  هدف  إلى 
المحتاجة  الشرائح  لدى  الحياة  جودة  رفع 
الأخص  وعلى  المجتمع  من  خاصة  لعناية 
النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات 
الأمن  قوات  من  المصابين  وأسر  الخاصة 
والشهداء. إلى جانب الجوائز التي نالتها داخل 
الحركة أصداء واسعة على  تركيا، لقيت هذه 
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يناير / كانون الثاني 2009، في إسطنبول
من ملتقى إسطنبول لدعم غزة.

مناشدة عائلة أردوغان بشأن فلسطين 
تبين تداخل المثل العليا مع بعضها.

باسم »One Minute« في منتدى دافوس. 
لفت أردوغان انتباه الرأي العام العالمي إلى 
حقيقة إسرائيل من جهة، وإلى ما يحدث في 

غزة من جهة أخرى.

سّجل التاريخ هذه النداءات الإنسانية التي 
أطلقها أردوغان وعقيلته على أنها موقف يظهر 

كيف تتوافق مثاليات الزوجين في الحياة.

تواصلت أنشطة المساعدات الإنسانية لأمينة 
أردوغان فيما بعد باتجاهات متعددة. إثر 

وقوع كارثة السيول في باكستان عام 2010، 
توجهت أمينة أردوغان إلى المنطقة فورًا. زارت 
مقاطعة سوكور إحدى أكثر المناطق المتضررة 

من الكارثة، ورأت الأبعاد الهائلة للدمار.

عقدت اجتماًعا دوليًّا في إسطنبول حمل 
اسم »امرأة من أجل السلام في فلسطين«. 
حضرت إلى إسطنبول عقيلات زعماء العالم 
من بلدان مختلفة على رأسها الأردن وسوريا 

وقطر، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية.

قالت أمينة أردوغان في كلمة ألقتها خلال 
الفعالية، إنها تعتبر القضية مسألة مساعدات 

إنسانية تعلو السياسة. وأضافت أن قدسية 
فلسطين وبراءة الأطفال لا يمكن أن تقترن 
بهذه الأعمال الوحشية. بندائها الموجه إلى 

الإنسانية كافة، لفتت أن إنسانيتنا جميًعا هي 
ما يذهب ويضيع على مرأى العيون. خلال 

هذه الفترة، كان لرجب طيب أردوغان موقفه 
الشهير الذي سجله تاريخ السياسة العالمية 
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سبتمبر / أيلول 2010، في باكستان
وهي تقدم الدعم المعنوي للشعب المتضرر 

الذي يحاول تضميد جراح الكارثة.

أجرى رجب طيب أردوغان عام 2011 زيارة إلى 
للوزراء،  رئيًسا  بصفته  الصومالية  العاصمة 
كانت أول زيارة في الأعوام العشرين الأخيرة 

إلى مقديشو من بلد خارج إفريقيا.

أجرى أردوغان وعقيلته هذه الزيارة رغم المخاطر 
الأمنية الكبيرة، ودخلا أماكن ُيقال إنه لا يجب 
الشعب  قلب  ولجا  أنهما  الأهم  لكن  دخولها، 
الصومالي نتيجة حملات المساعدة الإنسانية 
تم  الوزراء  رئاسة  من  بمبادرة  انطلقت  التي 
إرسالها إلى الصومال مساعدات غذائية وأدوية 
وأموال. كانت هذه الزيارة، التي أكملتها أمينة 
خطوة  بالدموع،  مغرورقتان  وعيناها  أردوغان 
حزينة وهامة بنفس القدر للعلاقات المنتعشة 

مجددًا بين تركيا والبلدان الإفريقية.

الكارثة.  هذه  تجاهل  عدم  إلى  العالم  دعت 
الأواصر  عززت  التي  الزيارة،  هذه  جمعت 
في  الشعبين  أخرى  مرة  البلدين،  بين  القلبية 
حيث  رمضان،  شهر  خلال  للمساعدة  نفير 
الإسلامي  العالم  في  التضامن  تقاليد  تكون 

في ذروتها.

كان  التالي،  العام  من  آب  أغسطس/  وفي 
أردوغان  قلبي  فتح  الذي  المكان  الصومال 
وعقيلته. كان الشعب الصومالي يعيش أياًما 
والجفاف،  الداخلية  الحرب  بسبب  عصيبة 
أعلنت  السارية.  والأمراض  المجاعة  ويواجه 
عاجلة.  مساعدات  تنتظر  أنها  المتحدة  الأمم 
المشهد  هذه  أمام  الصمت  التزام  يكن  لم 

ينسجم مع القيم الإنسانية لتركيا.
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أغسطس / أيلول 2011، في الصومال
بسمات مليئة بالثقة تبين قيمة المساعدات 
الإنسانية وأهمية التضامن. 
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أغسطس / آب 2011، في الصومال
في الوقت الذي لم تطأ فيه قدم أحد الصومال 
تتوجه عائلة أردوغان إلى العاصمة الصومالية 
وتبعث الثقة والأمن في نفوس شعبها.
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--- الصفحة 24 --- نص مقتبس

 زرت حتى اليوم نحو 30 بلًدا إفريقيًّا. شعرت بالإعجاب في كل واحد منها 
بالثقافة المتنوعة لإفريقيا. بشرقها وغربها وبلدان جنوب الصحراء الكبرى، كل بلد منها 

يتمتع بمزايا غنية تمتاز عن بعضها البعض.

على عكس التصور المنتشر في العالم وأقوال المستشرقين، إفريقيا قارة فّعالة للغاية. 
لكن مع الأسف، رغم كل هذا الغنى والثراء، هناك تصور وحيد عن إفريقيا مقترن بالفقر. 

ذهبت الأنظمة العنصرية والإدارات الاستعمارية بكل ديناميكية إفريقيا وعلى الأخص في 
القرون القليلة الماضية. كان القرن العشرين بالنسبة لإفريقيا مئة عام ضائعة. لكننا في 

تركيا نؤمن بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن إفريقيا.

ما سنفعله من أجل السيدات الإفريقيات المحتاجات إلى الدعم ليس من باب التكرّم 
عليهن وإنما هو واجبنا الإنساني. لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ. إذا ُسلب أي جزء من 

الحقوق لأي سبب كان فإن مفهوم حقوق الإنسان يفقد مشروعيته.

 من كلمة ألقتها في الأمم المتحدة تحت عنوان 
دعم  النساء والفتيات في إفريقيا

25 سبتمبر/ أيلول 2018، نيويورك
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فبراير / شباط 2011، في بلجيكا
وهي تتسلم جائزة »كرانس مونتانا« بفضل 

مساهماتها في ترسيخ السلام والحرية والديمقراطية.

واليوم تركيا هي أكثر بلد يستضيف اللاجئين 
أبوابه أمام نحو أربعة ملايين  العالم بفتح  في 
الناس  دعاء  من  جهدها  ثمرة  وتنال  سوري، 

الفارين من الحرب، لها بالخير.

أن  أردوغان  أمينة  أوضحت  لها،  كلمة  في 
تقتصر  لا  للاجئين  المقدمة  المساعدات 
فقط،  أمامهم  الحدودية  المعابر  فتح  على 
وقالت: »بصفتنا بلد يستضيف أربعة ملايين 
لاجئ نمنح الأولوية لتلبية احتياجات النساء 
المخيمات. نعمل على توفير  والأطفال في 
تصل  المخيمات  في  صحية  إقامة  ظروف 
حد إعداد أطعمة خاصة للحوامل والمرضى. 
طفل  ألف   150 من  أكثر  حرمان  يمكننا  لا 
لهذا  التعليم.  من  بلدنا،  في  ولدوا  لاجئ 
أجل  من  التعليمية  الإمكانيات  جميع  نسخر 
وبفضل  الدراسة«.  سن  في  الأطفال  كافة 
خطوات دمج اللاجئين في المجتمع وإدامة 
حياتهم في ظروف صحية تعمل السلطات 
السوريين  لدى  التلاؤم  على خفض مشاكل 

إلى أدنى حد ممكن.

لدعم  الرامية  أردوغان  أمينة  مبادرات  تكللت 
العالمي  السلام  وتحقيق  العالم  في  النساء 

بجائزة كرانز مونتانا عام 2011. 

تعمل هذه المنظمة المدنية السويسرية منذ 
تأسيسها في 1986 تحت شعار »نحو عالم أكثر 
المذكور  العام  إنسانية«، ومنحت جائزتها في 
لأمينة أردوغان نظرًا لإسهاماتها في مجالات 

السلام والحرية والديمقراطية.

عام 2011، كانت سوريا هذه المرة المكان الذي 
المواطنين  آلاف  كان  النيران.  فيها  اشتعلت 
السوريين الفارين من الحرب الداخلية يبحثون 
فتحت  الفور  وعلى  إليه.  يلجؤون  مكان  عن 
تركيا معابرها الحدودية وأسكنت اللاجئين في 

المخيمات.

أمينة  وعقيلته  أردوغان  طيب  رجب  تعامل 
مع القضية المأساوية، التي اتخذ منها العالم 
موقًفا حسب المصالح السياسية والحسابات 

على الورق، على أنها مسألة إنسانية.
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أكتوبر / تشرين الأول 2014، في غازي عنتاب
وهي ترفع معنويات الأطفال في المخيم 
المخصص للاجئين السوريين. 
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ديسمبر / كانون الأول 2016
السيدة أمينة أردوغان تبعث رسائل إلى 
عقيلات قادة العالم بغية تعريف العالم 

بالمأساة الإنسانية في سوريا.

حول المأساة الإنسانية في سوريا

تشهد سوريا مأساة إنسانية كبيرة على مرآنا ومسمعنا جميًعا. حيث ُقتل أكثر من 6 آلاف شخص في هذا 

الخمس  السنوات  البلد، وتم تشريد 7 ملايين شخص، واضطر 5 ملايين آخرون لمغادرة وطنهم على مدار 

الماضية. كما قتل الأطفال والنساء والمدنيون في الاشتباكات التي استخدمت فيها حتى الأسلحة الكيميائية. 

إن قلوبنا لم تعد تتحمل هذا الألم.

وبينما يحدث كل هذا أمام العالم بأسره، سيسجل الصمت واللامبالاة اللذان يظهرهما المجتمع الدولي تجاه 

ما يحدث أمام أعين الجميع، كوصمة عار سوداء في تاريخ الإنسانية، مثلما هو الحال مع ما حدث في البوسنة 

ورواندا. وبصفتي أمًّا وسيدة، وقبل كل شيء إنسانة، أضع أمام ضمائركم هذه المأساة التي تعيشها سوريا.

نحن في مرحلة تحتم علينا فعل ما هو أكثر من ذرف الدموع من أجل سوريا. لذا أناشد كافة سيدات العالم 

للتحرك من أجل نساء وأطفال سوريا الذين تركوا وحدهم لمواجهة الموت والجوع والعطش ونقص الإمكانات 

بلا  أباءهم وأمهاتهم وبقوا بمفردهم  الذين فقدوا  الأطفال  العالم لسماع صوت  الطبية. كما أدعو كافة نساء 

معين أو حماية في هذا العالم يناشدون ضمير الإنسانية، لمساعدتهم في إيجاد حل للآباء والأمهات الذين 

الإنسان والحريات  المؤمنة بحقوق  الأشخاص والمؤسسات  الأنقاض. وأناشد كافة  أبنائهم تحت  يبحثون عن 

للتحرك من أجل حماية الحق في الحياة، وهو أكثر الحقوق أساسية.

نحن في تركيا نستضيف 3 ملايين من الهاربين من الحروب والنزاعات. كما لم نقف متفرجين حيال ما حدث 

في حلب خلال الأيام الأخيرة، حيث فتحنا قلوبنا واحتضّنا اللاجئين الذين جاءوا إلى المناطق الآمنة وحدودنا 

من خلال الممر الإنساني الذي تم فتحه عقب وساطة بلادنا. إن تركيا ستستمر في استضافة جميع من لجأوا 

إليها من المظلومين والمضطهدين بما فيهم الأطفال والنساء والرجال من حلب حتى يأتي اليوم الذي يعودون 
فيه إلى ديارهم.

نفتح  أن  السياق. يمكننا  للتحرك في هذا  الدولي  المجتمع  أنكّن ستسهمن في دفع  أؤمن من أعماق قلبي 

الطريق المؤدي إلى إنشاء عالم آمن ومزدهر فقط من خلال العمل المشترك. وبهذه المناسبة أعرب باسمي 

وباسم بلادي عن صداقتي المخلصة وأتمنى أن يجلب عام 2017 الأمن والسعادة للإنسانية جمعاء.
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يونيو / حزيران 2018، في إسطنبول
في أعقاب تناول طعام الافطار مع عوائل 

اللاجئين السوريين.
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أغسطس / آب 2012، في ميانمار
في يوم ممطر مع مسلمي الروهينغا الذين 
تعرضوا للظلم والاضطهاد.

بالتدريج  السورية  الأزمة  تأثيرات  توسع  مع 
من  أيًضا  الصرخات  تصاعدت   ،2012 عام 
في  مشاكل  أراكان  شعب  واجه  ميانمار. 
على  علاوة  والتعذيب،  الاغتصاب  مقدمتها 
عدم الاعتراف بهويتهم وحقوق المواطنة لهم، 
تركيا  وكانت  للعالم.  صوته  لإسماع  وسعى 

مجدًدا أول من أصغت السمع لهذا الصوت.

أراكان  منطقة  إلى  أردوغان  أمينة  توجهت 
مستهدفين،  المسلمون  السكان  كان  حيث 
وساهمت في فتح ممر للمساعدات، وقالت 
في  المشهد  أمام  إنسانيتها  من  خجلت  إنها 

المخيمات.

أقدمت السلطات التركية بشكل متزامن على 
مبادرات دبلوماسية بشأن القضية، التي ازداد 
أردوغان  أمينة  زيارة  عقب  بها  العالم  اهتمام 

للمنطقة.
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سيدة تركيا الأولى

أصبحت أمينة أردوغان السيدة الأولى مع حلول 
الجمهورية  تاريخ  في  الأولى  للمرة   .2014 عام 
التركية انتخب الشعب رئيس الجمهورية، الذي 
كان منصبًا ينتخبه البرلمان منذ تأسيسه. وبهذا 
أصبحت أمينة أردوغان أول امرأة تحمل لقب 
السيدة الأولى في النظام الجديد. حتى ذلك 
القوة  تستمد  أردوغان  أمينة  كانت  التاريخ، 
وهكذا  الوزراء،  رئاسة  في  زوجها  منصب  من 
واصلت مبادراتها بشأن المسائل التي تهتم بها، 

بفعالية أكبر من الآن فصاعًدا.

تطورات جديدة أيًضا رافقت حلول 2014. فخلال 
فترة رئاسة الوزراء كان أردوغان وعقيلته يقيمان 
دائًما في مسكنهما المتواضع في بيئة الحي، 
بين الأهالي، وللمرة الأولى انتقلا إلى مسكن 
رسمي بموجب ما يقتضيه المنصب الجديد. 
رؤساء  باستمرار  هنا  الزوجان  ويستضيف 
والشباب  الشهداء  أسر  على  علاوة  الدول، 

وجميع شرائح المجتمع.
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ديسمبر / كانون الأول 2015، في إسطنبول
نقل مفهوم العدالة بين الجنسين إلى المنصات الدولية 

.)20W( عبر اجتماع قمة المرأة 20 العالمية

أصداء  حققت  التي  المشاريع  عام   2015 كان 
وقع  لها  كان  ما  بقدر  العالمي،  الصعيد  على 
في الداخل. أقدم الزوجان أردوغان على مبادرة 
يشكل  الذي  المرأة،  ضد  العنف  بشأن  فّعالة 

واحدة من أهم المشاكل في العالم بأسره.

خيانة  المرأة  ضد  »العنف  شعار  تحت 
النطاق  بقبول واسع  الذي حظي  للإنسانية«، 
إلى  أردوغان  الزوجان  وقفا  العام،  الرأي  لدى 
للعنف.  تعرضن  اللواتي  السيدات  جانب 
وفي الفترة اللاحقة رّدد رجب طيب أردوغان 
باستمرار الشعار المذكور، الذي أصبح مرشًدا 
في مبادرات التوعية الجارية حول العنف ضد 

المرأة في تركيا والعالم بشكل عام.

نفسه،  العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
العشرين  مجموعة  قمة  تركيا  استضافت 
خلالها  وتأسست  العالم.  زعماء  بمشاركة 
العشرين للمرأة )20W( بمبادرة من  مجموعة 
تركيا. حملت المجموعة منظورًا جديّدا للقضايا 
في  الوقت  ذلك  حتى  نقاشها  يتم  كان  التي 

إطار المساواة بين الجنسين.

الاجتماعية  »العدالة  مصطلح  اعتماد  تم 
للجنسين« تحت إشراف الزوجين أردوغان. ألقت 
أمينة أردوغان كلمة في مأدبة عشاء الجلسة 

أكدت  للمرأة،  العشرين  لمجموعة  الأولى 
خلالها أن المرأة لم تعد تتوظف فحسب، بل 
ارتقت لمستوى توفر فيه الوظائف. وشّددت 
لمسؤوليات  أرضية عادلة  إيجاد  على ضرورة 

المرأة ما بين حياتها الخاصة وحياة العمل.

أطلقتها  التي  الفعاليات  مواصلتها  وبجانب 
في الماضي بصفتها عقيلة رئيس الجمهورية، 
مع  تتناسب  جديدة  فعاليات  أيًضا  أطلقت 
طليعة  في  البيئة  وتأتي  المجتمع.  احتياجات 

هذه الفعاليات.

كان »مشروع غابات البركة« أول مشروع بيئي 
لأمينة أردوغان، وتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة 
الزراعة والغابات. فقد تم زراعة 100 ألف شجرة 
ُنظمت  التي  الشتلات،  غرس  فعالية  في 
بتركيا  مختلفة  محافظات  في  متزامن  بشكل 
الأعوام  في  الشتلات  عدد  وارتفع   .2015 عام 

التالية ليبلغ مليوًنا.

»أحمي  مشروع  المذكور،  المشروع  تلا 
مستقبلي« بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية 
ووزارة الزراعة والغابات. ويهدف المشروع إلى 
حماية  حول  الابتدائية  المرحلة  طلاب  توعية 
تنظيم  تم  إطاره،  وفي  الطبيعية،  الموارد 

أنشطة تعليمية في 30 مدينة كبرى.
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أكتوبر / تشرين الأول 2015، في أنقرة
لقاء مع الأطفال في إطار فعالية »أحمي 

مستقبلي« الهادفة لغرس أهمية التربة والماء 
في نفوس الأطفال.
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مارس /آذار 2018، في إسطنبول
البلديات تتعرف على مشروع صفر نفايات.
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سبتمبر / أيلول 2018، في الولايات المتحدة
وهي تبحث مع رئيس معهد الأرض بجامعة 

كولومبيا البروفيسور »جيفري ساكس« نماذج إدارة 
النفايات حول العالم.

 .2017 عام  الأشمل  البيئي  المشروع  إنجاز  تم 
بهدف  نفايات«  »صفر  حركة  بعده  وانطلقت 
منع الإسراف، واستخدام الموارد بإنتاجية أكبر، 
نظيف  عالم  وإعداد  النفايات،  كمية  وتقليل 
النفايات.  تدوير  إعادة  خلال  من  للمستقبل 
العمراني  والتطوير  البيئة  وزارة  أطلقت  فقد 
أردوغان، مبادرات حملت  أمينة  إشراف  تحت 

شعار »من أجل عالم أكثر خضارًا ونظافة«.

اكتسب المشروع زخًما عام 2018، وهو مستمر 
وتحققت  البلد.  مستوى  على  الانتشار  في 
المجالات  من  الكثير  في  هامة  مكتسبات 
نفايات  نظام  خلال  من  الطاقة  رأسها  وعلى 
وتم  الحكومية.  المباني  في  أولًا  تأسيسه  تم 
النفايات  من  المستخرج  السماد  استخدام 
العضوية في تنسيق الحدائق. في »قمة صفر 
قالت  القطاع،  التي جمعت ممثلي  نفايات«، 
أمينة أردوغان: »نحن مدينون بأعمال فان غوخ 
لمسيراته الطويلة يوميًّا في أحضان الطبيعة. 
تصوروا من فضلكم لو فنت الطبيعة، ملهمة 
الرسامين والشعراء! ربما كانت أجيالنا القادمة 
ستندهش وتتساءل ما إذا كان هناك بحر هنا، 

عندما تقرأ بيًتا من الشعر لأورهان ولي يقول 
»سترى البحر قرب غمليك، إياك أن تندهش«. 
والغيوم  بالمجان،  »الهواء  القائل  الشعر  وبيت 
المستقبل  في  لنا  سيتحدث  ربما  بالمجان« 
عن خيال. أتمنى ألا يحدث أي شيء من هذا، 
وأن نترك للأجيال القادمة بلًدا أجمل مما هو 
الزمردي  وبحره  الزرقاء  بسمائه  اليوم  عليه 

وغاباته الغنية بالأوكسجين!«.

»صفر نفايات« هو الحملة الأوسع نطاًقا في 
النفايات، ويواصل نموه  إدارة  تركيا بخصوص 
تحقيق  خلال  من  أردوغان  أمينة  رعاية  تحت 

أهدافه السنوية وعلى مستوى المناطق.

كما هو الحال بالنسبة لجميع المشاريع التي 
متابعة  تجري  أردوغان،  أمينة  برعاية  تحظى 
النماذج المشابهة لمشروع »صفر نفايات« في 
البلدان الأخرى. خلال جولاتها الخارجية، وتعقد 

لقاءات مع المختصين في هذا المجال.

مع  الإنسان  تفاعل  أن  أمينة  السيدة  تؤمن 
البيئة يحدد جودة معيشته، وتنظر إلى مبادئ 

العيش الطبيعي على أنها كّل واحد.
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مع الرضع معجزة الحياة...

البيئة، ترعى   إلى جانب مبادراتها في مجال 
ذات  والطبيعية«  الصحية  »الحياة  مشاريع 

العلاقة العضوية بالموضوع.

أردوغان  أمينة  استضافت  السياق،  هذا  في 
عقيلات رؤساء الدول المشاركين في »الجلسة 
القيادي للسيدات في مكافحة  للدور  الخاصة 
السرطان« على هامش القمة الإسلامية الـ13، 
عام  الإسلامي  التعاون  منظمة  عقدتها  التي 
العمل  إلى  الزعماء  عقيلات  ودعت   .2015
المشترك في مجال مكافحة التدخين والبدانة، 
اللذين اعتبرتهما في طليعة العوامل المسببة 

للسرطان.

عن  البعيدة  التغذية  أن  أردوغان  أمينة  تؤمن 
الشكل الطبيعي هي واحدة من أهم أسباب 
السرطان. وترى أن الزراعة في العالم المعاصر 
مبنية على النظر من زاوية الاستهلاك وليس 
من زاوية الصحة. ولهذا تهتم عن كثب بمسألة 
الغذاء الذي تقول عنه إنه تحول إلى سلاح بيد 

الرأسمالية العالمية.

ترعى السيدة أمينة »ملتقيات البذور المحلية« 

في إطار مشروع الزراعة الوطنية، الذي تنفذه 

وزارة الزراعة والغابات. هذه الملتقيات تشجع 

على التخلي عن أساليب الزراعة التي تعرض 
الاقتصادي  المجالين  في  للخطر  المستقبل 
والصحي على حد سواء. وتشير إلى مستقبل 
وتضفي  بالتربة،  المحلية  البذور  فيه  تلتقي 
عليه البركة بعد امتزاجها مع الأرض عبر الطرق 

الطبيعية. 

أجندة  تشغل  أخرى  قضية  الطبيعية  الولادة 
الصحية  الحياة  مجال  في  أردوغان  أمينة 
والطبيعية. تعتبر بلوغ نسبة الولادة القيصرية 
لا  أمرًا   %  54 وصل  استثنائيًّا  رقًما  تركيا  في 

يمكن قبوله، وتكافح لمواجهته. 

تحدثت في برنامج حول الولادة، قائلة: »الولادة 
هي أكبر معجزة في العالم، وهي حادثة تريد 
المستجدات  ُتعلمنا  تعيشها.  أن  امرأة  كل 
العلمية النواحي المجهولة من هذه المعجزة. 
تنشأ  الولادة  عملية  خلال  أنه  المعروف  من 
لكن مع  والطفل.  الأم  بين  ا  رابطة خاصة جدًّ
الأعوام  في  العملية  هذه  تعرضت  الأسف، 
العملية  مختلفة.  تدخلات  إلى  الماضية 
القيصرية المعروفة بأنها مداخلة لإنقاذ الحياة 
أصبحت نوًعا من الولادة يمكن تفضيله. في 
الخالية  الطبيعية  الولادة  هو  الأصل  أن  حين 

من التدخلات«.
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أبريل / نيسان 2016، في إسطنبول
وهي توقع على البيان المشترك خلال الجلسة 

الخاصة التي عقدت تحت عنوان ريادة السيادات 
في مكافحة السرطان.
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أبريل / نيسان 2018، في إسطنبول
مع العلماء الذين قدموا خدمات جليلة في 

المجالات التقليدية والتكميلية.

التوجه  أردوغان في أسباب هذا  أمينة  تبحث 
غير الصحي في بلد مثل تركيا يعتز بمجتمعه 
أصل  بأن  قناعة  وتمتلك  الشاب،  السكاني 
المسألة يكمن في ضعف الرابطة بين الإنسان 

المعاصر وكل ما هو طبيعي.

الطب  قطع  الرئيسية  المشاكل  من  أن  وترى 
خبرات  وتجاهله  بالماضي  علاقاته  الحديث 
وحدة  عن  وتغاضيه  البشري،  التاريخ  بعمر 
شجعت  ولهذا  الإنسان.  لدى  والجسد  الروح 
التقليدي  الطب  دائرة  رئاسة  تأسيس  على 
البحوث  ترعى  تزال  وما  التكميلي.  والطب 

العلمية الجارية في هذا المجال.

لمؤتمر  الفخرية  الرئاسة  أمينة  السيدة  توّلت 

الدولي  التكميلي  والطب  التقليدي  الطب 

رئاسة  رعاية  تحت  انعقد  الذي  الأول، 

واعتبرت   ،2018 نيسان  أبريل/  في  الجمهورية 

أبقراط  لفهم  »السعي  بمثابة  المبادرات  هذه 

وابن سينا، وأرسطو وكونفوشيوس مًعا«.

بالتعاون  انعقد  الذي  المؤتمر  ألقت كلمة في 

العالمية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  بين 

وجامعة العلوم الصحية، أكدت فيها أن الطب 

التقليدي والتكميلي ليس بديلًا للطب الحديث، 

وإنما متمًما له.
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---- الصفحة 41 )اقتباس( ----

تركيا بلد غني يمتلك خبرة تاريخية في مجال الطب التقليدي والطب التكميلي. ففي 
الأناضول مهد الحضارات، انتقلت الخبرة البشرية على مدى آلاف السنين من جيل إلى 
جيل عن طريق التجربة، وافُتتحت فيها مؤسسات طبية هامة. ُولد في بلادنا فن الشفاء 

بدًءا من مستشفى غوهر نسيبة سلطان حتى دار الشفاء في أدرنة.

 عند زيارته أدرنة، قال الرّحالة المعروف أولياء شلبي »يوجد هناك دار 
الشفاء، يعجر الكلام ويفشل القلم في وصفها«. هذا الفهم الذي يركز على الوحدة النفسية 

والجسدية للمريض وليس المرض فحسب، استخدم الموسيقى للعلاج عند الضرورة، 
وجعل من الطب الوقائي فلسفة حياة. ما نسميه اليوم »مستشفى« كانوا يطلقون عليه 
اسم »دار الشفاء«. هذه النظرة التي تركز على الشفاء وليس المرض، يعتبر الوجود كلًّا 
واحًدا. يتوجب علينا إجراء تغيير في الفهم يحّول مستشفياتنا إلى دور للشفاء بالاعتماد 

 على الخبرة التاريخية. أؤكد ضرورة وضع أساس علمي لمجال الطب 
التقليدي والطب التكميلي.

19 أبريل/ نيسان 2018، إسطنبول

من كلمة لها في مؤتمر الطب التقليدي والطب التكميلي الدولي
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مايو / آيار 2016، في أنقرة
مع سيدات إفريقيا الأوائل خلال افتتاح سوق الحرف اليدوية وبيت الثقافة الإفريقية.
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أمينة  تهتم  الجمهورية،  رئيس  عقيلة  بصفتها 
لتركيا،  الخاصة  بالمشاكل  كثب  عن  أردوغان 
وتتابع باهتمام، خلال الزيارات الخارجية برفقة 
التي  القضايا  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس 

تدخل في نطاق اهتماماتها.

الرئاسية  الولاية  خلال  أردوغان،  أمينة  زارت 
 2015 عام  وزارت  إفريقيًّا،  بلًدا   30 نحو  فقط، 
فيه  تعمل  إثيوبيا  الزينة في  لأغراض  مصنًعا 
عندما  اليوم.  في  واحد  دولار  مقابل  النساء 
بأسعار  ُتباع  هذه  الزينة  أغراض  أن  علمت 
هذه  من  عادت  الغربية،  البلدان  في  عالية 

الزيارة وفي جعبتها مشروع جديد.

أنقرة،  في  اليدوية  للمهن  سوق  فتح  قررت 
وبيع منتجات النساء الإفريقيات بالسعر الذي 
العوائد  وإرسال  لتركيا،  أرباح  دون  تستحقه 
وزارة  مع  وبالتنسيق  الإفريقيات.  النساء  إلى 
المهن  سوق  تأسيس  تم  التركية،  الخارجية 

اليدوية وبيت الثقافة الإفريقية. 

افُتتح المشروع في »يوم إفريقيا« في 25 مايو/ 

البلدان  أيار 2016، بحضور عقيلات رؤساء من 

يحتذى  نموذًجا  المشروع  أصبح  الإفريقية. 

للمجتمع الدولي من خلال نقله مفهوم التعاون 

الاجتماعي إلى المستوى العالمي.
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مايو / آيار 2016، في أنقرة
خلال افتتاح سوق الحرف اليدوية وبيت 

الثقافة الإفريقية.
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سبتمبر / أيلول 2018،  قناة الجزيرة
مقالها الذي تناول الحل في إفريقيا 

من  الكثير  في  كلمات  أردوغان  أمينة  تلقي 
رأسها  وعلى  فيها  تشارك  التي  الاجتماعات 
الاجتماعات الأممية، تتطرق فيها إلى المشاكل 
مبادرات  على  وتقدم  إفريقيا.  في  المتجذرة 
تدعم الانفتاح الذي تقوم به تركيا على إفريقيا 
إفريقية  »حلول  رؤية  بموجب   2005 عام  منذ 

من أجل إفريقيا«.

الجزيرة  ُنشرت في  إفريقيا  مقالة حول  كتبت 
وجهة  عن  تحدثت   .2018 أيلول  سبتمبر/  في 
نظرها حول المسألة في ظل العلاقات الطيبة 
التي أقامتها تركيا مع الكثير من بلدان إفريقيا. 
للسيدات  فرصة  »امنحوا  المقالة  عنوان  كان 

من أجل حل مشاكل إفريقيا«.

امنحوا فرصة للنساء لحل مشاكل إفريقيا

إن إفريقيا دائًما تتصدر عناوين الأخبار في سياق خاطئ، حيث أن هذه القارة باتت مرتبطة في أذهان الناس حول العالم 

بمشاكل الفقر المدقع والجوع والجفاف والحروب الأهلية والإرهاب. وعلى مدى أجيال متعاقبة حاول السياسيون والنشطاء 

وخبراء التنمية معرفة كيفية تغيير مصير إفريقيا بوصفها جزًءا غنًيا وفاعلًا في العالم. إن تركيا التي عّززت علاقاتها مع القارة 

المرأة. يعد هذا مفتاًحا لحل كل  ألا وهي دعم مكانة  السؤال:  الإجابة على هذا  الأخيرة، وجدت  السنوات  السمراء خلال 

والجوع  الفقر  الأكثر تضرًرا بشكل غير متكافئ من  الفئة  الإفريقيات هن  النساء  لأن  إفريقيا، وذلك  المزمنة في  المشاكل 

والصراعات. حيث تعيش حوالي 80% من النساء في مناطق ريفية، وتصل معدلات زواج الأطفال فيها إلى ضعف ما هي 

عليه في المدن، وتعاني من غياب الرعاية الصحية والتعليم وبقية الخدمات العامة. ونتيجة لذلك، فإن نصف السكان الإناث 

في هذه القارة يعانين من الأمّية، كما أن 62% من الوفّيات التي تحدث في العالم أثناء الولادة تصيب النساء الإفريقيات. 

وفًقا للأمم المتحدة، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في إفريقيا تتعرض للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي في إحدى مراحل 

حياتها. كما أن حوالي 130 مليون امرأة وفتاة تعرضن لظاهرة ختان الإناث، وهي ممارسة لا وجود لأي سند طبي أو ديني 

يبررها. كما أن واحدة فقط من كل عشر نساء إفريقيات تمتلك قطعة أرض، رغم أن 60% منهن يعملن في المجال الفلاحي.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الظروف، أطلقت تركيا عدًدا من المشاريع لمساعدة النساء في إفريقيا وتمكينهن من 

الحصول على الخدمات الأساسية. تركيا تقدم الدعم لمركز الأمومة ورعاية الطفل في النيجر، ولعدد من ملاجئ النساء في 

الكاميرون، ولمركز للتدريب المهني في مدغشقر. وفي نفس الوقت تسعى الوكالة التركية للتنسيق والتعاون »تيكا« لتوفير 

الخدمات الطبية لأكثر الفئات معاناة. ففي سنة 2017 فقط أشرفت هذه الوكالة على تقديم فحوص طبية لحوالي 30 ألف 

شخص، وأجرت أكثر من 3 آلاف عملية جراحية.

إن فرص التعليم تعد أمًرا حاسًما في تعزيز مكانة المرأة. ففي السنوات الأخيرة تمكّنت قرابة 3 آلاف فتاة من 46 بلًدا إفريقًيا من 

الالتحاق بأرقى المؤسسات التعليمية، وذلك عبر المنح الدراسية التي تقدمها تركيا. ومنذ إطلاق هذا البرنامج، أنهت 362 فتاة 

دراستهن في تركيا، وعدن إلى بلدانهن الأصلية للعمل كطبيبات ومهندسات ومدرسات، بهدف بناء مستقبل أفضل لأنفسهن 

ومجتمعاتهن. وعلاوة على ذلك، إذا كانت النساء الإفريقيات هن من سيقدن التغيير في مجتمعاتهن المحلية فمن المهم جًدا 

خلق الفرص الاقتصادية لهن. وهذه كانت الخلاصة التي توصلت إليها خلال زيارتي عام 2015 إلى إثيوبيا، حيث التقيت بمجموعة 

من النساء المصابات بأمراض قاتلة، يصنعن المجوهرات لدعم عائلاتهن. ورغم أن تصميماتهن كانت تباع للمشترين في الدول 

الغربية بأسعار مرتفعة، فإن هؤلاء النسوة كن يحصلن على حوالي دولار واحد فقط بعد يوم كامل من العمل. وقد قررنا تصحيح 

هذا الوضع الخاطئ، عبر إنشاء منصة يمكن فيها للنساء الإفريقيات بيع ثمرات عملهن بأسعار مناسبة.

وهكذا، فتح البيت الثقافي وسوق الأعمال اليدوية الإفريقية في 25 أيار/مايو 2016 أبوابه في إطار الاحتفال السنوي بيوم إفريقيا. 

ورغم أن بعض النساء المريضات اللواتي التقيتهن في إثيوبيا كن قد فارقن الحياة بحلول هذا التاريخ، إلًا أن هذا المركز ما زال 

يشكل مصدرًا للأمل بالنسبة للمئات من النساء الأخريات اللواتي سيتمكن من الحصول على دخل بهذا الشكل. إن الجهود 

إفريقية للمشاكل  لابتكار حلول  المرأة تهدف  إفريقيا والتي تولي أهمية خاصة لدعم مكانة  التي تبذلها تركيا في  التنموية 

الإفريقية. وهذا يذكرنا بمثل شعبي إفريقي يقول: »إن كل قصة تكتب ستمّجد الصياد طالما لم يتمكن الأسد من تعلم الكتابة«.
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أغسطس / آب 2017، في بنغلاديش
مع مسلمي الروهنغيا الفارين من الإبادة الجماعية في 
ميانمار إلى مخيم كوتوبالونج للاجئين في مدينة راخين 

شمال بنغلاديش.

تهتم أمينة أردوغان بالأزمات الإنسانية الناشبة 
إفريقيا  في  وليس  الأرض،  بقاع  مختلف  في 
الثانية  للمرة  زارت   ،2017 عام  ففي  فقط. 
أنظار  لفت  أجل  من  الأراكانيين  مخيمات 
وبعد  أراكان.  في  المستمر  الظلم  إلى  العالم 
توجهت   ،2012 عام  أجرتها  التي  الأولى  الزيارة 
مجدًدا إلى المخيمات في بنغلاديش ووزعت 
صوت  وأسمعت  الإنسانية،  المساعدات 

سكان المنطقة إلى العالم.

الدولية«  إن  إن  »سي  في  كتبتها  مقالة  وفي 
بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2018، قالت إن العالم 

مسلمي  آلام  عن  الطرف  غض  يمكنه  لا 
الروهينغيا.

مسلمي  كون  أن  أردوغان  أمينة  أكدت 

من  نائية  منطقة  في  يعيشون  الروهينغيا 

العالم لا يجعل حياتهم أقل قيمة من الآخرين. 

دعت المجتمع الدولي إلى التحرك في أسرع 

أجل  من  بمبادراتها  حاليًّا  تركيا  تقوم  وقت. 

المنطقة بشكل فّعال من خلال الوكالة التركية 

للتعاون والتنسيق )تيكا( والهلال الأحمر وإدارة 

الكوارث والطوارئ )آفاد(.
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سبتمبر / أيلول 2018، سي إن إن الدولية
مقال بعنوان لا يمكن للعالم أن يغمض عينيه حيال مآسي 

مسلمي الروهينغا.

لا يمكن للعالم أن ُيغمض عينيه عن معاناة مسلمي الروهنغيا

إن مسلمي الروهنغيا أحد المجتمعات المتجذرة والأصيلة في ميانمار وأكبر أقلية عديمة الجنسية 

في العالم يواجهون حالًيا خطرًا متزايًدا منذ عقود. واعتبارًا من 25 أغسطس/ آب الماضي فقد أكثر 

من 1000 شخص حياتهم في الهجمات المتزايدة ضد هذه الأقلية؛ كما اضطر عشرات الآلاف من 

المدنيين للجوء إلى بنغلاديش المجاورة. نحن في تركيا سرّعنا جهودنا الدبلوماسية والإنسانية في 

المنطقة، بغية وقف هذه العملية التي يمكن أن تدخل التاريخ على أنها الإبادة الجماعية القادمة. إن 

معاناة المسلمين الروهنغيا لم تبدأ اليوم. حيث أن هذه الأقلية التي حرمت من الجنسية بموجب 

قانون اعتمد عام 1982، لا تتمتع في الوقت الراهن بمجموعة من الحقوق السياسية والاجتماعية، 

بما في ذلك الحق في التصويت. علاوة على ذلك، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها 

يظهر تأثيرها على كل جانب من جوانب الحياة اليومية.

بصراحة وكل وضوح إن ما حدث في البلاد يعد انتهاكًا صريًحا للمادة الثانية للإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان التي تحتم على الدولة حماية حقوق الإنسان للفرد دون تمييز من أّي نوع لاسيما التمييز 

بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الّدين أو الآراء أو الأصول. وبالمثل، فإن التقييد التعسفي 

لحقوق الروهنغيين يتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى 

أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية. لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايًدا في وتيرة العنف 

ضد مسلمي الروهنغيا، ونتيجة ذلك ُشرد العديد من الأشخاص أو فقدوا حياتهم. عندما ذهبت إلى 

ميانمار لأول مرة عام 2012 للاطلاع على التطورات الحاصلة، كان قد فقد ما يقرب من 200 شخص 

حياتهم معظمهم من مسلمي الروهنغيا في هذه الحوادث. وخلال العام الماضي ساءت الظروف 

الأمنية وأجبر عشرات الآلاف من الناس على الاختيار بين القتل شبه المؤكد واللجوء إلى بنغلاديش 

الإنسانية في  الأزمة  تجاهل  يمكن  لا  اقتصادية.  نفسها من مشاكل  تعاني  كانت  التي  المجاورة، 

المنطقة، ووفًقا للبيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 31 أغسطس/ آب، وصل 18 ألف 

و500 من مسلمي الروهنغيا إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. وقام المفّوض الّسامي للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديث هذا الرقم إلى 270 ألّفا.

عندما زرت مخيم كوتوبالونج للاجئين على الحدود بين بنغلاديش وميانمار الأسبوع الماضي، سرد لي 
مسلمو الروهنغيا ومعظمهم من النساء والأطفال، قصًصا مروعة عن كيفية قتل أحبائهم وأقاربهم. 
حيث أجبر البعض على مشاهدة مقتل أزواجهم، وشهد آخرون تدمير وهدم قراهم. كان من الواضح 
أنهم يحتاجون إلى رحمة الآخرين للبقاء على قيد الحياة. إن وجهة نظر تركيا حيال الأزمة الإنسانية 
التي تشهدها ميانمار، تعكس تصميمنا الراسخ عبر إنجازاتنا على مساعدة المحتاجين. اليوم يعد 
بلدنا ثاني أكبر مزود للمساعدة الإنسانية في العالم، فبالإضافة إلى استضافة ما يقرب من ثلاثة 
ملايين لاجئ سوري وعراقي داخل حدودنا، وإنفاق 25 مليار دولار منذ عام 2011 في هذا السياق، 
عملنا على معالجة الأزمات في أجزاء نائية من العالم بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وجنوب شرق آسيا.

إن تركيا تتابع أحدث التطورات في ميانمار بقلق عميق، ومع ذلك فنحن نعلم جيًدا أن الإعراب عن القلق 
وحده لا يكفي لإحداث تغيير على أرض الواقع. ولمعالجة المشاكل المّلحة في المنطقة اتخذت تركيا 
عددًا من الخطوات الدبلوماسية والإنسانية في الأسابيع الأخيرة، وعقب التواصل مع قادة بنغلاديش 
وميانمار قّدمنا ألف طّنٍ من المساعدات الإنسانية للاجئين من مسلمي الروهنغيا. الأسبوع الماضي 
أشرفت شخصيًا على توزيع المساعدات الإنسانية وتحدثت مع الناجين وشهود العيان. في الوقت 
نفسه، تعهدنا بتقديم المساعدات المادية لتلبية احتياج مسلمي الروهنغيا في بنغلادش وأعربت عن 
نيتنا بناء مساكن جديدة على الحدود لتحسين مستويات معيشة ظروف اللاجئين على الحدود بين 
بنغلاديش وميانمار. مع ذلك لا يمكن توقع أن تتمكن تركيا من حل الأزمة بمفردها، لهذا يتعين على 

قادة العالم أن يحذوا حذوها بالسعي لاستراتيجية شاملة وطويلة الأجل للتوصل لحل دائم.

كخطوة أولى، يتعين علينا أن نضمن سلامة مسلمي الروهنغيا من خلال تقديم حوافز مالية لحكومة 
بنغلاديش التي تعد في الوقت الراهن الملاذ الآمن الوحيد للأقلية المضطهدة. وبعد ذلك ومن أجل 
المضي قدًما يجب على المجتمع الدولي العمل مع حكومة ميانمار لضمان منح الجالية المسلمة 

للروهنغيا حق المواطنة وضمان عودتهم الآمنة إلى أراضيهم الأصلية.

إن كون مسلمي الروهنغيا يعيشون في جزء بعيد من العالم لا يجعل حياتهم أقل قيمة وتجاربهم 
أقل إيلاًما أو الوضع أقل سوءًا. وعلى الإنسانية ألا تخيّب رجاء مسلمي الروهنغيا كما خيّبت آمال 
الملايين من الأبرياء الذين لقوا حتفهم في البوسنة ورواندا. لذا ينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية اليوم.
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سبتمبر / أيلول 2018، في المملكة المتحدة
وهي تتسلم جائزة التقدير للخدمات الإنسانية في إطار 
المنتدى العالمي للمانحين.
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إنها تستحق ملايين الجوائز، حيث 

أن زيارتها لمختلف الدول ودعمها 

للقضايا العادلة يعد أمرًا جديرًا 

بالإعجاب والتقدير. ربما ستتسلم 

 هذه الجائزة بإحراج لكن يجب 

تسليم هذا الحق لصاحبته لتشكل 

قدوة للنساء الأخريات.

أكتوبر / تشرين الأول 2018، في الولايات المتحدة
وهي تتسلم جائزة القيادة الإنسانية الخاصة باسم تركيا 

التي فتحت أبوابها أمام أربعة ملايين سوري.

مجال  في  أردوغان  أمينة  جهود  تحظى 
المساعدات الإنسانية بتقدير المجتمع الدولي. 
تقدير  السياق، حصلت على »جائزة  وفي هذا 
سبتمبر/  في  لندن،  في  الإنسانية«  الخدمات 
فعالية  إطار  في  الجائزة  ُقدمت   .2018 أيلول 
المؤتمر  أقامها  التي  الدوليين  المانحين  منتدى 
العالمي لأهل الخير المسلمين. وُمنحت أمينة 
الأزمات  بشأن  مبادراتها  جراء  الجائزة  أردوغان 
تحدث  ميانمار.  مقدمتها  وفي  الإنسانية، 
الجهود  عن  المنتدى،  مدراء  أحد  خان  واصف 
وراء هذه الجائزة، فقال: »أينما يقوم فاعلو الخير 
أن  ترون  العالم  في  خير  بمبادرة  المسلمون 
تركيا تقف في الصف الأول. لولاها لما كان أحد 
سيهتم بأراكان ولا بالإبادة الجارية هناك. إذا كان 
الدولي  الصعيد  يحدث هناك معروًفا على  ما 

فهذا بفضل السيدة الأولى أمينة أردوغان«.

الجوائز،  توزيع  حفل  خلال  ألقتها  كلمة  وفي 

قالت أمينة أردوغان: »إن بلدي ودولتي وشعبي 
الذي يلتفت إلى أي مكان تنطلق منه صرخة 
مستغيث دون أي تمييز من ناحية الدين واللغة 
والعرق، هو صاحب هذه الجائزة الحقيقي، هذه 
رئيس  أما  حياتي«.  طوال  ستشرفني  الجائزة 
منتدى المانحين الدوليين بول بالمر فقال: »ما 
ُتروى  أن  تنتظر  تزال  ما  تركيا هو قصة  فعلته 
عبارة  هناك  الإنسانية.  المساعدات  عالم  في 
رائعة، »عمل الخير في السر«، أعتقد أن تركيا 
هي أفضل مثال لهذه العبارة«، مؤكًدا إسهام 

تركيا في قيم حب الخير.

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، 
ُمنحت أمينة أردوغان جائزة مساعدات إنسانية 
نالت  المرة.  المتحدة هذه  الولايات  أخرى، من 
الجائزة الخاصة »قيادة المساعدات للإنسانية« 

من التحالف العالمي للأمل.
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نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في ماردين
وهي تلعب الشطرنج مع منافستها الشابة في 

مركز الشباب، تصدر هذا الحدث مواقع التواصل 
الاجتماعي لفترة طويلة.

مايو / أيار 2015، في البوسنة والهرسك
مكتبة غازي حسريف.
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نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في الأرجنتين
مع عقيلات قادة العالم في إطار قمة قادة 

مجموعة العشرين.
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بدأت الزيارات الدولية عندما أصبح رجب طيب 
بدئها  ورغم   ،2002 عام  للوزراء  رئيًسا  أردوغان 
كمباحثات رسمية في المراحل الأولى تحّولت 
مع مرور الوقت إلى جسور مودة عابرة للحدود، 
من خلال العلاقات الطيبة التي أقامها أردوغان 
مع نظرائه. تبّنى أردوغان مفهوم دبلوماسية 360 
درجة على الصعيد الدولي، وأجرى عددًا كبيرًا 
التي  الزيارات،  وّسعت  الخارجية.  الزيارات  من 
أجراها برفقة رجال الأعمال والصحفيين وممثلي 
المنظمات المدنية، من آفاق تركيا، وزادت من 

قوتها السياسية والاقتصادية.

خلال هذه الزيارات كانت أمينة أردوغان رفيقة 
أردوغان. وإلى جانب رفقة  درب رجب طيب 
السيدة  قادت  الجولات،  هذه  في  الدرب 
تمثل  التي  المدني،  المجتمع  فعاليات  أمينة 
تسليم  مراسم  حضرت  لتركيا.  الناعمة  القوة 

كالتعليم  مجالات  في  أقامتها  استثمارات 
والصحة، نفذتها المؤسسات التي تعتبر جسور 
والهلال  تيكا  مثل  العالم  مع  لتركيا  المودة 
ومعهد  التركي  المعارف  ووقف  وآفاد  الأحمر 
افتتاح  مراسم  في  وشاركت  أمره.  يونس 
المشاريع التي لم يستطع أردوغان حضورها 

بسبب برامجه.

أقامت السيدة أمينة علاقات وثيقة مع نظيراتها 
المذكورة،  الزيارات  خلال  الأوائل  السيدات  من 
ثقافة  لهن  فروت  المعلومات.  معهن  وتبادلت 
القهوة تارة، وتحدثت لهن عن منطقة »غوبكلي 
تقدم  أخرى. وفي كل خطوة  تارة  الأثرية  تبه« 
عليها يحضرها سؤال »ما الذي يمكن أن تكسبه 
قلبها  فتحت  هذه؟«.  مشاهداتي  من  تركيا 
وعقلها على التجربة الإنسانية المشتركة في كل 

زياراتها من المتاحف وحتى دور الأيتام.

جسور المحبة التي تتخطى الحدود
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يونيو / حزيران 2004، في أنقرة
مع الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش 

وزوجته لورا بوش.

مايو / أيار 2016، في الولايات المتحدة
مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته 
ميشيل أوباما.
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نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في فرنسا
مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب 

بمناسبة إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.
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سبتمبر / أيلول 2016، في الصين
مع زوجة الرئيس الصيني بنغ ليوان.

سبتمبر / أيلول 2016، في الصين
في المتحف الوطني الصيني للحرير مع 

عقيلات رؤساء الدول المشاركين في قمة 
العشرين لرؤساء الدول والحكومات



58

مايو / أيار 2018، كوريا الجنوبية
 مع الرئيس الكوري الجنوبي 

 »مون جي إن« وزوجته 
»كيم جونج سوك«.
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فبراير / شباط 2018، في إيطاليا
مع البابا فرانسيس برفقة وزير الخزانة والمالية 
براءت ألبيرق، وزوجته إسراء ألبيرق.

يوليو /تموز 2015، في اندونيسيا
 مع الرئيس الإندونيسي »جوكو ويدودو« 

وزوجته »إيريانا ويدودو«.
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مايو / أيار 2016، في إسطنبول
في قصر مابين مع الشيخة موزة والدة أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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مايو / أيار 2018، في 
المملكة المتحدة
مع إليزابيث الثانية، ملكة 
المملكة المتحدة.
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نوفمبر / شباط 2015، في فرنسا
في متحف اللوفر.

للاطلاع على المزيد من صور 
الفعاليات المتنوعة التي شاركت 
فيها السيدة الأولى الرجاء قراءة 

رمز الاستجابة السريع. 
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أبريل / نيسان 2016، في أذربيجان
مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزوجته مهربان علييف.
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نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في فرنسا
مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة الذكرى 
المئوية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب 
العالمية الأولى.

فبراير / شباط 2019، في إسطنبول 
 مع الملكة رانيا العبد هللا 

عقيلة العاهل الأردني عبد هللا الثاني.
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نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في الأرجنتين
مع عقيلات رؤساء الدول المجتمعيين في إطار 

قمة مجموعة العشرين.
بريجيت ماكرون، ميلانيا ترامب،

جوليانا عوادا وبنغ ليوان.

نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في الأرجنتين
مع قادة العالم وزوجاتهم خلال افتتاح قمة مجموعة 
العشرين التي استضافتها الأرجنتين.
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فبراير / شباط 2015، في المكسيك
مع »أنجليكا ريفيرا دي بينا« زوجة الرئيس المكسيكي.

فبراير / شباط 2015، في ساحل العاج 
مع »دومينيك فاتارا« عقيلة رئيس ساحل العاج.
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مارس / آذار 2016، في غانا
مع »لوردينا ماهاما« عقيلة الرئيس الغيني.

مارس / آذار 2016، في غينيا
مع »جين كابا كوندي« عقيلة الرئيس الغيني.
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يونيو / حزيران 2016، في كينيا
أثناء إطعام زرافة بمركز الزرافات في إفريقيا التي 

تملك مكانة فريدة من نوعها في قلبها.

يوليو / تموز 2018، في جنوب إفريقيا
مع شبل في حديقة الأسود.
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الخطابات

تدلي أمينة أردوغان بخطابات في الفعاليات التي 
تشارك فيها من أجل دعم القضايا التي تؤمن بها، 
وتعتبر هذه الخطابات ثمرة دراسات أولية طويلة 

وتجارب لا تحصى ولغة نابعة من القلب.

بلادها  في  قضايا  على  أردوغان  أمينة  تركز 
الطبيعية  والحياة  والصحة  التعليم  مثل 
فتمنح  الدولية  الأجندة  في  أما  المرأة،  ودعم 

الإنسانية  كالمساعدات  قضايا  إلى   الأولوية 
والدبلوماسية الثقافية.

العالمي  العام  الرأي  أجندة  على  أدرجت 
الصعوبات التي تشهدها بقاع مختلفة من العالم 
من سوريا إلى ميانمار ومن فلسطين إلى القارة 
قوية  ردودًا  لاقت  القوية  النداءات  الإفريقية. 

ووصلت أصداؤها إلى العالم.        
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افتتاح مخيم سوروج
مارس/ آذار 2015 – شانلي أورفا

الكرام،  الضيوف  الأعزاء،  والسادة  السيدات 
إخوتي وأخواتي من كوباني )عين العرب(،

فرار  وبحالة  بالحرب  يتعلق  الأمر  كان  إذا 
تقتضي مغادرة الديار والوطن، فينبغي دخول 
الموضوع في صميمه دون مقدمات. هذا ما 
سأفعله؛ سأبدأ كلامي بالحديث عن الأطفال.

جنبًا  تأتيا  ألا  يجب  كلمتان  والأطفال!  الحرب 

إلى جنب! إذا كان الأطفال نزحوا من ديارهم 

تدوير  أو  بالحبل  القفز  عن  عوًضا  وأوطانهم 

الحي  في  أصدقائهم  مع  اللعب  أو  البلبل 

حتى المساء دون تعب، فيتوجب علينا نحن 
ينبغي  ونفكر.  نجلس  أن  العالم  في  الكبار 

علينا التفكير بما نختلف عليه، وكيف سنشرح 
ذلك للأطفال!

سبب  لهم  لنوضح  السبيل  نجد  أن  علينا 
استيقاظهم على دوي القنابل، ولماذا توجد 
إلى  منهم  مقربة  على  والأسلحة  الذخائر 

هذا الحد!

علينا أن نسأل أنفسنا كيف ستتحمل أجساد 
الأطفال الصغيرة أعباء الحرب الثقيلة!

إخوتي الأعزاء،
من  المتضررين  أكثر  هم  الأطفال  إن  نعم، 
بسلب  الحرب  تكتفي  لا  ذلك،  وفوق  الحرب. 

ألعابهم من أيديهم، بل تسرق مستقبلهم أيًضا. 
لأنها تترك أثرًا في ذاكرتهم أكثر من غيرهم.

يكون  أن  يستطيع  ألا  وربما  المرء  يكون  أن 
طفلًا! أن يكبر الطفل دون أن يعيش طفولته! 
بصفتنا الكبار في العالم ينبغي علينا أن نقدم 

محاسبة عن ذلك.

دوليًّا  مجتمًعا  بصفتنا  أنفسنا  محاسبة  علينا 
والنساء  الأطفال  هؤلاء  اضطرار  سبب  عن 

والبشر للهجرة إلى بلد آخر!

السيدات والسادة،
في إطار هذا الشعور بالمسؤولية، أود الترحيب 
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ديارهم  من  ُهّجروا  الذين  بإخوتنا  بلادنا  في 
في  المشتعلة  المنطقة  هذه  في  وأوطانهم 
الشرق الأوسط منذ أربع سنوات. من فضلكم، 
اعتبروا هذا الترحيب سلوك مضيف يفتح باب 

بيته دون أي تردد أمام ضيفه! أنتم ضيوفنا!

قبل  تأتي  لنا  بالنسبة  الإنسانية  المقاربة 
نظريات  وكافة  السياسية  الحسابات  كل 

العلاقات الدولية. نحن نرى الإنسان أولًا. نرى 

تسيل  التي  النساء  ودموع  الأطفال  براءة 

للأخلاق  يقتضيه فهمنا  ما  داخلهن. هذا  في 

الأطفال  عن  التخلي  يمكننا  لا  والحضارة. 
النساء  ترك  نستطيع  لا  القصف.  تحت 
من  انطلاًقا  الحيلة.  لقلة  الآباء  ولا  للقنوط 

على  أبوابها  لكم  تركيا  فتحت  الفلسفة  هذه 
مصراعيها.

أهالي كوباني أو عين العرب ضيوفنا إلى أن 
تتم إعادة إعمار مدينتهم، وإلى أن تعود الحياة 

إلى طبيعتها فيها. 

إخوتي الأعزاء،
بلدنا هو موطن الأخوة بتركمانه وأكراده وعربه 
الأرض  هذه  كانت  عام  مئة  قبل  وإيزيدييه. 
موطن الشعوب الشقيقة. واليوم أيًضا، أبوابنا 
مبدأ  من  ومظلوم  ملهوف  كل  أمام  مفتوحة 
أو  لغة  أو  دين  بين  تمييز  دون  نفسه،  الأخوة 
توفير  نستطيع  لا  قد  أننا  المؤكد  من  عرق. 
وسائل الراحة لكم كما هو الحال في بيوتكم. 

في  الأرصفة  على  اللعب  بأن  ثقة  على  أنا 
والاستيقاظ  الأطفال،  أحلام  يداعب  أحيائهم 
والتفكير  النساء،  مخيلة  في  يمر  بيوتهن  في 
الرجال.  يراود عقول  بفتح محلاتهم كل صباح 
كونوا على ثقة أننا نريد مثلكم ونترقب مثلكم 

طريق السلام.

لكن مع الأسف، كلما كان هناك من يتغذون على 
الحرب والإرهاب وكلما أشعل المجتمع الدولي 

هذا الصراع، يتوجب علينا مواجهة هذا الواقع.

السيدات والسادة الأعزاء،

لقد بذلت دولتنا وما تزال تواصل بذل كل ما في 
وسعها منذ حوالي أربعة أعوام من أجل الشعوب 
المظلومة في الحرب الداخلية في سوريا والعراق. 
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ولم تبخل أبًدا بالمساعدات الإنسانية. حيث فتحت 
أبوابها دون تردد أمام نحو مليوني شخص قدموا 
إلى بلدنا، وأنفقت من مواردها الخاصة خمسة 

مليارات ونصف مليار دولار.

بهذه  العالم  في  الأكرم  البلد  هي  تركيا 

أن  دون  قدمتها  التي  الإنسانية  المساعدات 

تنتظر مقابلًا. لقد خصصت 21 في الألف من 

دخلها القومي عام 2013 للمساعدات الإنسانية، 

ووجهت أنظارها إلى كل مكان يشهد ظلًما.

هذا  هو  الموقف  هذا  على  الأبرز  الدليل 
في  تأسس  هنا.  اليوم  نفتتحه  الذي  المخيم 
العالم يمكن  سوروج أكبر وأحدث مخيم في 

 7 فيه  تقيم  شخص،  ألف   35 يستوعب  أن 
فيه،  الجوانب  بكافة  التفكير  تم  أسرة،  آلاف 
الأطفال  للعب  أماكن  على  يحتوي  حيث 
وغرًفا  للنزهة  ومناطق  رياضية  ومراكز 

بأحدث  المخيم  يتميز  الهوايات.  لممارسة 

المواصفات من منشآت تصفية المياه حتى 

مغاسل الملابس. أهنئ رئاسة إدارة الكوارث 

الجهد  الوزراء على هذا  والطوارئ في رئاسة 
كل  قلبي  أعماق  من  وأشكر  النظير،  منقطع 

من ساهم فيه.

من  تركيا  موقف  بوضوح  أظهرتم  لقد 
يشكل  مشروع  عبر  الإنسانية،  المساعدات 
بيوًتا  فتحتم  بأسره.  العالم  به  يحتذي  نموذًجا 

تعليمية  ودورات  الأطفال،  أجل  من  للتعليم 
في مجالات مختلفة للسيدات.

إلى  طفل،  آلاف   5 اليوم  مخيمنا  يستضيف 

آفاد  تلبي  وامرأة.  رجل  و500  آلاف   10 جانب 

أجل  من  وتسعيان  احتياجاتهم  كافة  والولاية 

تخفيف وطأة ظروف الحرب عنهم.

ليس هناك مكان في هذا التضامن الإنساني 

ولا  الدين،  باسم  الإرهاب  يمارسون  لمن 

هّجرت  التي  السياسية  الحسابات  لجميع 
في  مدان  وكلاهما  أوطانهم،  من  الناس 

الإنساني. الضمير 
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الشرق  في  إنسانية  واحة  هو  المخيم  هذا 
حقوق  منظمات  فشلت  حيث  الأوسط، 
الإنسان الدولية في الامتحان، وأفلس الدفاع 
حقوق  اتفاقيات  وُأبطلت  المرأة،  حقوق  عن 

الأطفال.

لقد ُقتل 300 ألف شخص واضطر 7 ملايين 
آخرون لمغادرة ديارهم وأوطانهم في الحرب 
السورية التي دخلت عامها الخامس. فقد 17 
ألًفا   375 أكثر من  وُجرح  حياتهم،  ألف طفل 
عضًوا  طفل  ألف   19 فقد  حين  في  آخرين، 
غرار  وعلى  الأقل.  على  أعضائه  من  واحًدا 
ُأصيب  فيما  طفلًا،   490 غزة  في  ُقتل  ذلك، 

3 آلاف آخرون.

الضيوف،  أعزائي  السؤال  هذا  أطرح  أن  أريد 
المتحدة  الأمم  مثل  المؤسسات  فعلت  ماذا 
في مواجهة هذا المشهد الخطير؟ أي خطوة 
أقدمت عليها من أجل استنفار العالم باستثناء 
عن  معطيات  نشر  يتجاوز  لم  الذي  موقفها 
عام  الحرب  وسط  طفل  مليون   15 وجود 
يقدم  من  بمظهر  فقط  شكليًّا  والظهور   ،2014

المساعدات.

سوري  لاجئ  ملايين   4 به  يوجد  عالم  في 
الثقافي،  بالتعدد  تتغنى  التي  أوروبا،  فتحت 

أبوابها أمام 130 ألف سوري فقط. برأيكم، هل 

تستحق بموقفها هذا صفة التنوع الثقافي؟

للأسف، فشل العالم بكل منظماته الدولية في 
تجاوز اختبار الإنسانية هذا. لا تخفي التكتيكات 
القيم  فقدان  أبًدا  العامة  للعلاقات  المبهرجة 
هذه. في مثل هذه الأجواء، تواصل تركيا إحياء 
روح المساعدة الحقيقية دون انتظار أي مقابل.

أولًا. لكنه  الإنسانية  أُنجر هو من أجل   كل ما 
في الوقت ذاته، ينم عن حقيقة القرابة والشراكة 
الثقافية التي وسعناها خطوة خطوة في البقعة 
وفاء  هذا  السنين.  مئات  منذ  نفسها  الثقافية 
والعرب  الأكراد  إخواننا  تجاه  أعناقنا  في  لدين 
والغجر  واللاز  والبوشناق  والأرمن  والشركس 
الذين عشنا معهم تحت سقف دولة  والألبان 

واحدة، قبل وقت ليس ببعيد، قبل قرن واحد.
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الحضور الأعزاء،
الإنسانية  الهجرة  هذه  لتجسد  مغزى  هناك 
النبي  بأورفا مدينة  الكبيرة في منطقة حران، 
إبراهيم عليه السلام. مخيم سوروج من هذه 
تجلي  إنه  الرحمن.  خليل  مائدة  هو  الناحية 
تقاسم  المتأصلة  من خصالها  كريمة  حضارة 
لقمتها مع المظلومين، وهي تمتلك بإذن هللا 

بركة إبراهيم الخليل.

جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  هنا  أود 
منظماتنا المدنية وشعبنا لإسهامهم في نفير 
هذا  في  خاطر  طيب  عن  هذا  المساعدة 

الطريق الذي مهدته دولتنا.

من القرى وحتى المدن الكبيرة، في كل مكان 
من تركيا تقاسمتم خبزكم مع إخوتنا السوريين 

والعراقيين، وفتحتم لهم أحضانكم.

من  المتعالي  الصوت  هذا  يصبح  أن  أتمنى 
شانلي أورفا، موطن أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
يذكر  بأسره.  للعالم  يحتذى  نموذًجا  السلام، 
الحضارات،  ملتقى  الإبراهيمي،  الطريق  هذا 
الحقيقية،  بقيمهم  الأديان  لجميع  المنتمين 
الإنسانية من كبوتها. ستنبعث  وهكذا تنهض 
الإنسانية من جديد بإذن هللا في شانلي أورفا 
الممتد على  بتاريخها  العالم  أقدم مدينة في 

مدى 12 ألف عام.

وبهذه المناسبة ستتعزز أخوة الأكراد والأتراك 
في هذه الأرض التي ُسرقت منها جبلة العيش 
المشتركة  القيم  تنتشر  أن  آمل  المشترك. 
للإنسانية إلى العالم بأسره من أحدث المدن 

المحبة للمساعدة في العالم.

الذين  لإخواننا،  الدعم  تقديم  هو  همنا  كل 
ورسم  بلدنا،  إلى  وقدموا  أوطانهم  غادروا 

الابتسامة على وجوههم، وعدم إبعاد أطفالهم 
عن التعليم ما داموا هنا، وتوديع نسائهم إلى 

بلادهن بعد تعليمهن مهنة.

أعلم أن آفاد، مهندسة هذا المخيم الخيّر، لديها 
جميعها  تتحقق  سوف  المشاريع.  من  الكثير 
بإذن هللا الواحد تلو الآخر خلال الأيام القادمة، 
وستسهم في تقديم قيم إضافية لحياة ضيوفنا.

الإخوة الأعزاء، الضيوف الكرام،
أعلم أنكم كنتم تودون كثيرًا أن تكونوا اليوم في 
بلادكم ومدينتكم وبيتكم الدافئ. أريد أن أكرر 
ما قلته سابًقا: كونوا على ثقة أننا أيًضا نود ذلك 
كثيرًا. أشد ما نتمناه هو أن نراكم وأنتم تنعمون 
بالأمان. لكن كما نعلم جميًعا، الدنيا دار امتحان. 
هي مكان يضطر فيه المظلومون للعيش مع 
الظالم. خلال هذه الفترة، ما يقع على عاتقنا هو 
الصبر والدعاء، بعد أن نقوم بما نقدر عليه. كما 
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النبي أيوب عليه السلام،  تعلمون، هذه أرض 
الذي عّلمنا الصبر. تحّلوا بصبر النبي أيوب حتى 

اليوم الذي تعودون فيه إلى دياركم.

من جهة أخرى، إخواني الذين يعيشون حياتهم 
اليومية هنا في شانلي أورفا مع ضيوفنا، أنتم 
أيًضا تتحملون عبًئا كبيرًا. بالنسبة لكم، يشكل 
أبو أيوب الأنصاري، الذي فتح بيته لنبينا عليه 
قدوة  خير  المدينة،  إلى  هجرته  عند  السلام 
ومرشًدا لكم. ألم نتعلم روح الأنصار منه؟ بإذن 
هللا، سوف نتجاوز سوية بالصبر هذا الامتحان، 
خلال  إلى مكسب من  المرحلة  ونحّول هذه 

تعزيز الأخوة التركية الكردية.

السيدات والسادة الأعزاء،
أن  قلبي  كل  من  أتمنى  كلمتي،  ختام  في 
بأسرع وقت في  والاشتباكات  الحرب  تتوقف 
التي  البقاع  وكل  وفلسطين  والعراق  سوريا 
جديد،  من  الإنسانية  إحياء  أجل  من  نحتاجها 

وأن تتوفر للنساء والأطفال من جديد ظروف 
الحياة الإنسانية.

أولًا  الجزيل  بالشكر  أتوجه  المناسبة،  وبهذه 
ولدولتنا،  الحاكمة،  القوية  السياسية  للإرادة 
طاقتها،  بكل  وتجتهد  تعمل  التي  وحكومتنا 
ووزاراتنا العاملة، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ 
منطلق  ومن  بدقة  المخيم  هذا  أنجزت  التي 
إنساني بحت وأشكر العاملين فيها، والنواب عن 
هذا  في  المشاركين  المجتهدين  أورفا  شانلي 
الجهد، وولاية شانلي أورفا، وبلدية شانلي أورفا، 
أقدم  الخصوص  وعلى  سوروج،  وقائمقامية 
شكري إلى أهالي المنطقة الذين قدموا للعالم 

بأسره نموذًجا عن هذا التضامن الإنساني.

كونوا على ثقة أن لكم مكاًنا كبيرًا في القلوب 
وسط  من  خرجوا  الذين  لأطفالنا،  الصغيرة 
الحرب وجاؤوا إلى هنا. يد العون الرحيمة التي 

مددتموها هي الأمل الوحيد الذي أظهر لهم أن 
هناك ملاذًا آمًنا في هذا العالم المليء بالعنف.

أنا على ثقة تامة بأنه عندما تمضي هذه الأيام 
وتصبح جزءًا من الماضي لن تمحى من ذاكرتهم 
أبًدا المعاملة الإنسانية التي تلقوها في تركيا. 
وأخيرًا، أود توجيه الخطاب إلى إخوتي المقيمين 
في المخيم. أنتم أمانة في عنق الدولة التركية. 
أنتم ضيوفنا. أعتقد أن هذه الأيام ستعزز إخّوتنا 

وتقّوي شراكتنا الثقافية بشكل أكبر.

تحيا الأخّوة التركية الكردية العربية! تحيا أخّوة 
الشعوب!

أحييكم بكل محبة وتقدير، وأستودعكم هللا!
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 قمة التغذية الطبيعية 
 والصحة مدى الحياة في تركيا

مايو/ أيار 2015 – صقاريا

والسادة  السيدات  المحترمون،  أساتذتي 

الأعزاء،

أحييكم جميًعا تحية ملؤها المحبة والتقدير. أود 

أن أعرب عن سعادتي بوجودي معكم بمناسبة 

هذا الاجتماع الهام. وأتوجه بالشكر إلى اللجنة 

المنظمة للاجتماع. في عالم ابتعدنا فيه عن 

الأرض وأحاطت بنا المواد الكيميائية، أجد أن 

ا استنفار المؤسسات في قضية  من المهم جدًّ

من هذا القبيل.

لتوعية  وسيلة  الاجتماع  هذا  يكون  أن  آمل 

المجتمع حول العلاقة بين التغذية والصحة.

الحضور الكرام،

ا في عالمنا المعاصر.  نشهد فترات غريبة جدًّ

جهة،  من  البدانة  فرط  العالم  يكافح  فبينما 

يصارع الجوع والفقر من جهة أخرى. يبلغ عدد 

 3 تقريبًا  البدانة  فرط  من  حتفهم  يلقون  من 

أضعاف من يموتون من الجوع. بطبيعة الحال 

هذه النسبة في العالم خارج إفريقيا. ما يزال 

للحياة  الرئيسية  المصادر  أهم  إلى  الوصول 

كالماء، يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من 

الأشخاص.

قلة  عن  ليس  ناجم  ذلك  كل  الأسف،  مع 

العدالة في  انعدام  وإنما عن  الغذائية،  المواد 

بـ 3.1  التوزيع. فهناك إسراف في الغذاء يقدر 

أن  العالم. هل يمكنكم  مليار طن سنويًّا في 

3.1 مليار  الغذاء بمقدار  تتصوروا، إسراف في 

ملايين شخص   10 فيه  يموت  عالم  في  طن 

من الجوع سنويًّا!. واحد من كل 6 أشخاص لا 

أجل  اللازم من  الغذاء  إلى  الوصول  يستطيع 

تناقضات  هذه  كل  ونشيطة.  صحية  حياة 

للعالم بشكل عام.

من جهة أخرى، الغذاء هو موضوع الاستعمار. 

حماية  أجل  من  اليوم،  الغنية  البلدان  تقيم 

الصناعية  المنشآت  الخاصة،  المائية  مواردها 

وتقوم  وإفريقيا.  الأقصى  الشرق  الضخمة في 

بنوع من الاستعمار الغذائي من خلال منطق 

»الضرر للآخرين والمحصول لنا«. وبينما ترمي 

بنفاياتها الصناعية في بلدان العالم الثالث، لا 

الخصبة  الأراضي  في  الحقول  استئجار  تهمل 

بإفريقيا. وتقوم بالزراعة العضوية فيها، وإثيوبيا 

هي خير مثال على ذلك.

إخوتي الكرام،

عن  الحديث  وارد  في  لسنا  الحال،  بطبيعة 
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الغذاء  وإمبريالية  للعالم  العامة  التناقضات 

الصورة  هذه  لكن  القمة.  هذه  في  والزراعة 

لمسألة الغذاء على المستوى العالمي، تظهر 

لنا مدى استراتيجية المسألة.

كما تعلمون، هناك عنصران رئيسيان للتغذية 

الصحيحة والصحية: التغذية المتوازنة والكافية. 

إذن فرط البدانة والجوع هما عاقبتان وخيمتان 

ومن  المبدئين.  بهذين  الإخلال  جراء  تظهران 

هو  الأخص  على  البدانة  فرط  أن  المعروف 

فعندما  اليوم.  الأمراض  من  للكثير  مصدر 

ابن سينا عن سبب  الكبير  الطب  سئل عالم 

الطعام،  من  الكثير  »تناول  أجاب:  الأمراض، 

وتناول الطعام تلو الآخر«.

ا في هذا الخصوص.  الإرادة والوعي هامان جدًّ

نحن نحكم على أجسادنا التي هي أمانة في 

أعناقنا، بالأمراض من خلال التغذية غير المتزنة 

الوراثية  والمفرطة. إذا كنا سنستثني العناصر 

والبيئية فإن التغذية السيئة هي السبب وراء 

إنها  اليوم. وُيقال  المزمنة  الأمراض  الكثير من 

الوفيات، و46 %  لـ 60 % من  الرئيسي  السبب 

من الأمراض.

يتوقع عالم الطب أن يكون 70 % من إجمالي 

ناجًما عن مرض  النامية  البلدان  الوفيات في 

السكري عام 2020. في الحقيقة، التغذية قضية 

وتتجاوز  والحياة،  الموت  بين  الأهمية  شديدة 

في أهميتها حتى الصحة.

هنا  الحاضرين  الأطباء  الأصدقاء  جميع  يعلم 

والأوعية  القلب  أمراض  بين  الوثيقة  العلاقة 

نفس  على  التغذية.  وبين  والسرطان  الدموية 

المنوال، ُتلاحظ الأمراض المعدية بكثرة ويكون 

تتغذى  لا  التي  المجتمعات  أقوى في  تأثيرها 

ا بين نظام  بشكل كاٍف. هناك علاقة وثيقة جدًّ

المناعة والتغذية.

مسبق  شرط  الصحيحة  التغذية  بالنتيجة، 

للوقاية من الأمراض والحياة الصحية. ومقولة 

حكمة  لنا  تختصر  الحياة«  دعامة  »الطعام 

والحياة.  التغذية  بين  العلاقة  حول  عريقة 

تعاون  بالتغذية  المتعلقة  المشاكل  تتطلب 

الكثير من العلوم والقطاعات لا سيما القطاع 

الإقدام  تم  التي  الصغيرة  الخطوات  الصحي. 

أقّدر  ا.  جدًّ ثمينة  الخصوص  هذا  في  عليها 

الزراعة  وزارة  عليها  أقدمت  التي  المبادرة 

بشأن توضيح المحتويات المسببة للحساسية 

المأكولات  قوائم  في  الغذائية،  المواد  في 

بالمطاعم.
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في  واسع  نطاق  على  المنتشر  الإجراء  هذا 

الخارج هو دعوة للمواطن كي يتصرف بشكل 

من  حق  هو  ما  بقدر  يتناوله،  ما  بشأن  واٍع 

حقوقه. ليت الوزارة تبذل الجهد نفسه من أجل 

تحديد أنواع الزيت والملح والسكر.

الصغيرة  التحفيزية  المشاريع  أن  أيًضا  أعتقد 

لبعض مؤسساتنا، كتقديم قطعة سكر واحدة 

ا هامًّا بالمسؤولية.  في مقاهي الشاي، تمثل حسًّ

المبنية  الحملات  النوع من  يزداد هذا  أن  آمل 

على الوعي بخصوص التغذية.

إذا استطعنا أن ننشر هذه العادات على كافة 

شرائح المجتمع سيكون بإمكاننا امتلاك أجيال 

صحية أكثر. يتوجب علينا أن ُنكسب أبناءنا في 

صغرهم عادات التغذية الصحيحة والصحية.

المواد  رحلة  يعرفوا  أن  أبنائنا  على  ينبغي 

حتى  الزراعية  الأرض  من  الممتدة  الغذائية 

الغذاء  هو  ما  يعرفوا  أن  عليهم  المائدة. 

كيف  يدركوا  أن  يجب  والحقيقي.  الطبيعي 

طبق  في  غذائية  مادة  إلى  البذرة  تتحول 

 الطعام، حتى يتعلموا عدم الإسراف والتقاسم 

والصبر والقناعة.

الأصدقاء الأعزاء،

كما  الأرض  من  قريبين  نعد  لم  الأسف،  مع 

في الماضي. لكن ينبغي ألا تكون حياتنا في 

المدن ذريعة للبعد عن الطبيعة. علينا أن نزرع 

النباتات ولو في شرفات شقق العمارات، حتى 

يعلم أبناؤنا أن الخالق هو مصدر النعم.

كما عليهم أن يؤدوا الشكر عن الأغذية اللذيذة 

عالم  في  النقود  فإن  وإلا  الحقيقي،  لصاحبها 

ُيشترى كل شيء فيه بالمال، تتحول إلى قيمة 

سيحصلون  أنهم  يظنون  الأبواب.  كل  تفتح 

الأرض،  أن  حين  في  بالمال.  شيء  كل  على 

بقليل من عرق الجبين والصبر، تقدم لنا آلاف 

تضع  فهي  ذلك،  وفوق  النعم.  من  الأنواع 

الشفاء داخل هذه النعم.

الأرض مصدر للبركة والشفاء في آن مًعا، ما 

التغذية  أن  وكما  الكيميائية.  بالمواد  نلوثها  لم 

مصدر  فإن  الأمراض،  مصدر  هي  السيئة 

والطبيعية.  الصحيحة  التغذية  هو  الصحة 

الذي  الأساسي  العنصر  الأغذية  كانت  لقد 

يستخدمه أبقراط في العلاج.

في ظل فوضى الحياة في المدينة نهمل في 

معظم الأحيان صحة موائدنا. لكن هذا لا يمكن 

تعويضه. وفي هذا السياق، أعتقد أن هذه القمة 
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ستوفر انفتاًحا شديد الأهمية. وبهذه المناسبة، 

تلوث  إزالة  في  يسهم  أن  إعلامنا  من  ننتظر 

المعلومات فيما يتعلق بمسألة طعامنا وشرابنا.

إن قطاع الغذاء هو مجال قابل لإساءة الاستعمال 

في الوقت نفسه. كشف المروجون الدعائيون في 

الأعوام الماضية عن العلاقة بين الغذاء والصحة. 

لا يكاد يمر يوم إلا ونحصل فيه على توصية بغذاء 

ما يفيد لمعالجة السرطان أو التهابات القصبات 

الهوائية. في هذا السياق، تقع على عاتق المنتجين 

واجبات بنفس قدر المستهلكين. علينا ألا نتردد 

في السؤال عن ماهية غذاء ما. نحن بحاجة إلى 

وعي في هذا الخصوص باستمرار.

أعتقد أن هذه هي الحكمة في توصية ديننا 

لنا بتناول الغذاء الحلال والنظيف. يدعونا هذا 

إبقاء وعينا مفتوًحا دائًما من أجل  إلى  المبدأ 

تعلم ما نتغذى به وكيف. لأن الطعام والشراب 

هي  الأغذية  بيولوجية.  مسألة  مجرد  ليسا 

التغذية  بين  وثيقة  علاقة  هناك  الدماغ.  وقود 

وبين الأخلاق والسلوكيات.

والجوع.  النفس  تهذيب  بين  تعالى  يربط هللا 

إن  خلدون  ابن  الكبير  الإسلامي  العالم  يقول 

من يأكلون قليلًا ويتغذون بشكل متزن يكونون 

ويدعونا  وأخلاقهم،  أحوالهم  في  معتدلين 

للاعتدال في هذا الخصوص.

ويشير علماؤنا، من الرومي إلى ابن سينا، ومن 

لقمان الحكيم إلى إبراهيم حقي الأرضرومي، 

إلى الصلة بين نمو الإنسان الجسدي وتطوره 

الروحي. أليس هذا أساس الطب النبوي؟

الإخوة الأعزاء،

للسعرات  مصدر  مجرد  الأغذية  نرى  لا  نحن 

ليس  المثال،  سبيل  على  فحسب.  الحرارية 

الخبز بالنسبة لنا مجرد تحّول مادي من القمح 

إلى الدقيق، ومن الدقيق إلى العجين. إنه درة 

موائدنا ونعمة مباركة. وهو مصدر البركة.

كلُّ  أنه  على  شيء  كل  الحضاري  فكرنا  يرى 

وإلى  التغذية  إلى  ينظر  فهو  ولهذا  واحد. 

الصحة من هذا المنظور.

ندير  ألا  ينبغي  أجل حياة صحية،  أننا من  كما 

ظهورنا للخبرة الإنسانية الممتدة على مدى آلاف 

السنين. ويتوجب علينا أن نجري محاسبة جدية 

مع المواد الكيميائية في الأغذية، حتى نستعيد 

الغذاء  إن  طفولتنا.  في  الطبيعية  المذاقات 
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الصحي والنظيف لا يعني فقط الغذاء المعقم. 

مع الأسف، يمكننا أن نبعد الغذاء عن أصله من 

خلال تصفيته من الكائنات الحية التي تعيش في 

الأغذية خلال عملية الحصول على الغذاء. 

يمكننا القول إن وزارة الزراعة في بلادنا أقدمت 

الزراعة  »تطبيقات  اسمها  هامة  مبادرة  على 

جميع  في  ما  غذاء  مراقبة  تتمتع  الجيدة«. 

مراحله من الأرض حتى المائدة، بأهمية قصوى 

من أجل تقليل الارتباط بالمبيدات الحشرية.

ُيستخدم في العالم مليونا طن من المبيدات 

الآثار  من  الكثير  جانب  وإلى  الحشرية سنويًّا. 

في  للعقم  تؤدي  فهي  للمبيدات،  السلبية 

الأرض والأحياء والإنسان. وتكشف الدراسات 

تأثيرات  الماضية  الأعوام  في  العلمية 

اضطرابات التغذية المسببة للعقم.

كما هو ملاحظ، كل لقمة في ملاعقنا لا تهدد 

لا  لهذا  أيًضا.  مستقبلنا  بل  فحسب،  جسدنا 

يمكننا أن نحقق التنمية لتركيا دون حل مشاكلنا 

الصحية الناجمة عن التغذية. وفي هذا السياق، 

ومستدامة،  ممنهجة  مقاربة  إلى  بحاجة  نحن 

من الزراعة حتى الصحة. وينبغي علينا التخلي 

بكمية  المنتج  على  بالحصول  الهوس  عن 

أكبر وبطريقة أسرع، وأن نعود بكل شيء إلى 

أصله. حيث يستحق الجميع على وجه الأرض 

الوصول إلى الغذاء النظيف والصحي.

الأصدقاء الأعزاء،

الأهمية  شديدة  قضية  والصحة  التغذية 

الزراعة حتى  المواضيع من  الكثير من  تمس 

الغذاء. هناك الكثير مما يمكن قوله في هذا 

من  الكثير  بذل  علينا  ويتوجب  الخصوص. 

الأناضول  لأرض  الإخلاص  الجهود في سبيل 

بخصوص  بلدنا  إمكانيات  وإبراز  الخصبة، 

التي تدخل نطاق  التغذية الطبيعة والصحية، 

اهتمامي الخاص.

قبل أن أختتم كلمتي، أود التأكيد على ناحية 

العناصر  أهم  واحدة من  الرياضة هي  أخرى. 

الحاسمة في مجال الصحة. 

تبقي الرياضة على الجسم والروح مًعا قويين 

وحيويين. من أبرز مزايا الحضارة العثمانية أنها 

دمجت الرياضة في الحياة اليومية. وتوطدت 

من  واحًدا  كانت  التي  التكيّات،  في  الرياضة 

أهم مراكز الحياة الاجتماعية.

كانت رياضات مثل رمي السهام والمصارعة 

والفروسية وسيلة لتربية الروح والجسد. يمكننا 
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بممارسة  مرتبطة  الصحية  الحياة  إن  القول 

بالتغذية  ارتباطها  بقدر  العمر،  طوال  الرياضة 

الصحيحة.

الحضور الكرام، 

تنتظر أراضي الأناضول بذورًا لم تتغير صفاتها 

وراثيًّا.  المعدلة  بالكائنات  تتلوث  ولم  الخلقية 

شعب الأناضول يريد من جديد أبناءه الأقوياء 

المتمتعين بصحة وعافية.

بهذه المشاعر والأفكار، أتوجه بالشكر الجزيل 

القمة،  لهذه  والممولين  الشركاء  جميع  إلى 

في  علي  أدب  الشيخ  جامعة  رأسهم  وعلى 

بيلجيك. وأعرب عن انتظاري بترقب نتائج هذا 

الاجتماع، أحييكم تحية ملؤها المحبة والتقدير.
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 إفطار مع الأكاديميين 
 وسيدات الأعمال والفنانين

يونيو/ حزيران 2016

السيدات الكريمات، الأصدقاء الأعزاء،

فرًدا  وأشكركم  التحيات.  بأحّر  جميًعا  أحييكم 

بكم.  وسهلًا  أهلًا  لدعوتي.  لاستجابتكم  فرًدا 

أهنئكم بشهر رمضان الذي اقتربنا من خواتيمه.

يقول الشاعر: »رمضان مهرجان الأرواح. ضيافة 

خارقة للطبيعة ومائدة سماوية«. نتجرد في هذا 

الشهر المبارك من الملذات المادية لنتجه إلى 

الملذات الروحانية. وتغوص الروح في الأعماق 

وتصفو. ويتضاعف الشعور بالخير. أدعو هللا أن 

يرزقنا إدراك هذا الشهر بكل وجوهه.

أشعر بسعادة كبيرة للاجتماع مع الأكاديميين 

الأعزاء  والفنانين  والكتاب  الأعمال  وسيدات 

تركيا.  في  والروح  الفكر  بناة  أنتم  بلدنا.  في 

هي  والفن  والاقتصاد  العلم  في  إسهاماتكم 

أثمن محصول في هذه الأرض!

يقول الشاعر أردم بيازيد »أعرف سيدات بلدي، 

قلوبهن واسعة كالبحر المتوسط، وأنفاسهن حارة 

نعرف  السيدات،  نعرف  أيًضا  نحن  كإفريقيا«. 

السيدات اللواتي يجعلن المجتمع مضيًئا ويلقين 

الضوء على المستقبل بذكائهن وحدسهن وعرق 

جبينهن وأحاسيسهن، نعرف سيدات الأناضول 

وميزوبوتاميا وإسطنبول الجميلة.

بناء  إعادة  في  الرئيسي  الدور  أن  أعتقد 

المجتمعات وإعلاء القيم المشتركة يقع على 

تأخذ  أن  ا  جدًّ المهم  من  ولهذا  النساء.  عاتق 

اتخاذ  آليات  في  فعال  بشكل  مكانها  المرأة 

القرار. وتشكل نسبة المرأة نصف عدد السكان 

لدينا، ومع الأسف لا تنسجم هذه النسبة مع 

عدد النساء في آليات الإدارة. تعمل حكومتنا 

بكل قوتها من أجل تحقيق هذا التوازن.

أود القول بكل صراحة إن هناك إرادة سياسية في 

أنقرة تدافع دائًما عن مسألة حصول المرأة على 

المكانة التي تستحقها في المجتمع. أعتقد أننا 

أمام حكومة هي الأكثر إصلاًحا في تاريخ تركيا. 

أنه ليس من  وعلاوة على ذلك، تعلمون جيًدا 

السهل على الإطلاق محاربة القوالب المترسخة.

تقف الأعراف الاجتماعية والعادات عائًقا أمام 

تم  ذلك،  ومع  الجنسين.  بين  العدالة  تحقيق 

الإقدام على خطوات تعد بمثابة ثورة.
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إلى  »هيا  مشروع  فيها  أنجزنا  التي  الفترة  في 

المدرسة أيتها الفتيات«، أذكر أننا أقنعنا الأسر كل 

على حدة. بذلنا جهًدا كبيرًا من أجل كسر القوالب 

على  الفتيات  حصول  سبيل  في  المترسخة 

التعليم في المنطقة الجنوب شرقية على وجه 

الخصوص. وفي نهاية المطاف، تساوت نسبة 

الفتيات مع الذكور في مدارس التعليم الأساسي.

الآن فصاعًدا.  أمامنا من  هناك طريق طويل 

نظر  وجهة  مع  هللا  بإذن  طريقنا  سنواصل 

جودة  رفع  علينا  ينبغي  جديدة.  وفلسفة 

التعليم، ومراعاة الحاجات المتغيرة. من المهم 

مجالات  في  مكانهن  فتياتنا  تأخذ  أن  ا  جدًّ

والهندسة،  والرياضيات  والتكنولوجيا  كالعلم 

وأن يشاركن في اليد العاملة في المستقبل.

علينا  ينبغي  الخطوات،  بكل هذه  قيامنا  خلال 

وقوف  دون  ستحول  التي  الاحتياجات  تحديد 

المسؤوليات الخاصة للمرأة عائًقا أمام أخذ مكانها 

هامة  تعديلات  هناك  الاجتماعية.  الحياة  في 

منها  المجال،  هذا  في  حكومتنا  عليها  أقدمت 

إجازة الولادة والرضاعة، وحق العمل بدوام جزئي.

إنشاء  أجل  من  اللازمة  الظروف  إعداد  إن 

التقدم.  معايير  كل  فوق  قضية  هي  الإنسان 

إلى  بالاهتمام  أحياًنا  التقدم  ثوابت  وتحظى 

الرئيسية  العناصر  على  تطغى  تجعلها  درجة 

للحياة كالطفل والمرأة.

غير  أخرى  مجالات  في  التقدم  أن  بيد 

الأطفال  في  يستثمر  لا  عالم  في  ممكن 

علينا  ينبغي  ولهذا  المؤهلين.  والأشخاص 

بدورهم  مجدًدا  الآباء  يذكّر  نظام  تأسيس 

في عملية تربية الأطفال، ويخّلص الأمهات 

من معضلة البيت. 

الضيوف الكرام،

الحركة  سننجح مًعا بتحقيق كل ما ذكرته. إن 

المجتمع  فيها  يشارك  لا  التي  الاجتماعية 

المدني والأكاديميات وعالم الأعمال والفنانون 

لا  ومستقبل  وجوهها.  أحد  من  ناقصة  تكون 

يتغذى بلطف الأدب والموسيقى والفن يكون 

فاقد الروح.

الذي سنؤسسه كياًنا  النظام  أن يكون  ينبغي 

ثراء  ُيبرز  وإنما  فحسب،  بالأرقام  عنه  ُيعبر  لا 
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الروح الاجتماعية. وفي هذا السياق، تقع على 

واجبات  والعلماء  والفنانين  الأكاديميين  عاتق 

ومسؤولية كبيرة.

أكثر عندما  أننا سنصبح مجتمًعا نوعيًّا  أعتقد 

التي  الخاصة  بالنظرة  المهني  التأهيل  يتحد 

تحملها المرأة.

نمت بلادنا وتطورت خلال الأعوام الـ16 الأخيرة 

ا. أعتقد أننا  على الرغم من العوائق الكبيرة جدًّ

عملية  في  الدقيق  العمل  مرحلة  الآن  دخلنا 

إعادة بناء تركيا. لا بد من تصميم مشترك من 

أجل نقل عملية التطوير هذه إلى مرحلة أكثر 

نقاًء، حتى عام 2023.

الكشف عن جذور روح هذا المجتمع واستغلال 

والبشرية  والاقتصادية  الجغرافية  إمكانياته 

تبخلوا  لن  أنكم  أعلم  جميًعا.  بجهودنا  ممكن 

الخصوص. هناك مشاريع  بدعمكم في هذا 

من  المجالات،  من  الكثير  في  تنفيذها  نريد 

التعليم إلى الصحة ومن البيئة إلى الفنون.

الدعم  تقديم  منكم  أرجو  المناسبة،  وبهذه 

المناسب لمجالات عملكم بخصوص مشروع 

»صفر نفايات«، الذي نجريه بشكل فعال هذه 

الأيام. البيئة هي مجال حياة مشترك بالنسبة 

لنا جميًعا. يجري تنفيذ هذا المشروع بناًء على 

أدنى حد من  إلى  البيئية  الأضرار  تقليل  مبدأ 

ويشكل  مصدرها،  في  النفايات  فرز  خلال 

هذا  بفضل  الدائري.  الاقتصاد  في  إسهاًما 

إدارة  مسألة  حل  هللا  بإذن  سيتم  المشروع 

والمصانع  المنازل  من  تبدأ  التي  النفايات 

وتمتد إلى البلديات.

الضيوف الكرام،

لن يكون بإمكان تركيا كسب مثل هذا الزخم 

بسهولة  والجذري  النطاق  واسع  التنموي 

هذه  لنستثمر  قصيرة.  مدة  خلال  أخرى  مرة 

أعلى  مستوى  إلى  تركيا  ولنرفع  مًعا  الفرصة 

من خلال معالجة ما يصيبنا على الطريق مًعا.

والكيان  الجامدة  الكسولة  الدولة  أصبحت 

البيروقراطي جزءًا من الماضي. هناك الآن عقل 

من  القادمة  الأصوات  كافة  إلى  يصغي  دولة 
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المجتمع. هناك مناخ تجد فيه جميع المشاريع 

التي يمكن إنجازها صدًى، بدءًا من الفنون إلى 

الأكاديميات ومن عالم الأعمال إلى التعليم.

لانعكاس  بالنسبة  أملًا  تعاوننا  سيكون 

وللإسهامات  الحياة،  على  النسائي  التضامن 

التي سنقدمها لبلدنا والإنسانية. عندما تتفتح 

كل البذور الفكرية والعقلية التي سنزرعها في 

هذه الأرض، ويتحول وجودنا إلى شجرة دلب 

ضخمة، ما أجمله من شعور عندما نعلم أن 

الإنسانية تأوي إلى ظلها!

ملؤها  تحية  أحييكم  والأفكار،  المشاعر  بهذه 

المحبة والتقدير، وأهنئكم من كل قلبي باقتراب 

حلول عيد الفطر السعيد. 

في  مًعا  الأعياد  من  الكثير  نعيش  أن  أتمنى 

حضوركم  لكم  أشكر  وسعادة.  وأمان  صحة 

مرة أخرى، وأستودعكم هللا.
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 فطور مع أسر الشهداء
مارس/ آذار 2017 – أنطاليا 

السيدات والسادة الأعزاء،

والآباء  الأمهات  أبطالنا،  أسر  شهدائنا،  أمانة 

جميًعا  أحييكم  الصغار،  والأطفال  والإخوة 

كبيرة  بسعادة  وأشعر  القلبية،  المشاعر  بأحّر 

للاجتماع بكم.

هم  تموز  يوليو/   15 في  المقاومة  شهداء 

الحال  أبطال ندين لهم بوطننا تماًما كما هو 

بالنسبة لشهداء الكفاح القومي ومعركة جناق 

والامتنان.  بالرحمة  جميًعا  أستذكرهم  قلعة. 

أدعو هللا تعالى أن يكون أبطالنا الذين جعلوا 

الصلاة  عليه  للنبي  جيراًنا  وطًنا،  أرضنا  من 

والسلام.

يقول الشاعر عاكف:

»يا شهيد يا ابن الشهيد

لا تطلب مني قبرًا

فالنبي ينتظرك

وقد فتح لك حضًنا«.

على  السكينة  ينزل  أن  تعالى  هللا  من  أرجو 

قلوبكم ويلهمكم الصبر والطمأنينة. أعتقد من 

كل قلبي أن موقفكم الأصيل والوقور سيجد 

مكافأته في الجنان العليا. 

الإخوة الأعزاء، أبنائي الأحباء،

15 يوليو/ تموز ليس تاريًخا مثل أي ورقة في 

التقويم. إنه اسم يوم عصيب ُطعن فيه شعب 

هذا الوطن الأبي من الخلف. لا تكفي الكلمات 

تلك  في  والشجاعة  الرهبة  وصف  أجل  من 

ليلة تدفق فيها  يوليو/ تموز كان  إن 15  الليلة. 

إلى  بأدعيتهن  والنساء  بعكازاتهم  المسنون 

الشارع، ليلة تخلى فيها الشباب عن كل شيء 

فداًء للوطن.

والابتهالات،  التسابيح  المؤذنون  تلا  بينما 

أن  بعد  منازلهم  من  شعبنا  أفراد  خرج 

توضؤوا. لم يكن معهم أي شيء آخر. هرعوا 

ُتنسى  لا  ليلة  تلك  أفواًجا.  الميادين  إلى 

قصًصا  عشنا  جميعنا  تناسيها.  يمكن  ولا 

الخونة من تنظيم غولن  بينما نشر  مختلفة. 

الجمهورية  رئيس  فرار  أكذوبة  وعملاؤهم 

إلى الخارج، كنا قد خرجنا منذ وقت طويل 

من أجل لقاء شعبنا. شيء واحد أضاء دربنا 

مقاتلات  تحت  الليل  نسير في ظلام  ونحن 

إف-16، التي أطلقوها علينا.
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المسلم  قلب  يطمئن  التي  الآية  تلك  إنها 

بذكرها عندما تضيق عليه الأرض بما رحبت. 

اْلَماِكِريَن«.  َخيُْر  ُه  َوالَلّ ُه  الَلّ َويَْمُكُر  »َويَْمُكُروَن 

جعلت هذه الآية قلوبنا في مأمن من الخوف. 

وأن  مطلقة  هللا  مشيئة  أن  نعلم  كنا  لأننا 

بهذه  وبالإيمان  هللا  بإذن  يده.  في  مصيرنا 

الحقيقة المطلقة هبطنا في إسطنبول.

لم نكن نعترف بأي قوة فوق قوة الشعب. 

التقينا شعبنا، وما بعده تعرفونه جميًعا. في 

تلك الليلة، خيّمت الخيانة والوحشية بأبعادها 

التي لا يدركها عقل، كالظلام الدامس على 

بشعبنا  الميادين  امتلأت  أن  إلى  بلادنا، 

وتحلى  الموت  وقتل  الخوف  أرهب  الذي 

بالشجاعة كدرع.

في تلك الليلة، اختفت وتلاشت جميع الفوارق 

الكبيرة، من أجل الوطن والعلم! بحسب تعبير 

جميل مريتش، في تلك الليلة »لم يكن هناك 

في هذا البلد تقدمي، رجعي، يميني، يساري 

وإنما أناس شرفاء وآخرون غير شرفاء«. تعلمنا 

ليلة 15 يوليو/ تموز أن نكون »أمة«. أدعو هللا 

يوفقنا على  وأن  دائًما.  الشعور  يبقي هذا  أن 

طريق حماية أمانة أبطالنا، الذين توجوا الموت 

بشهادتهم.

أخوتي الأعزاء، 

لم يكن شبابنا وأطفالنا يعرفون معنى الانقلاب 

حتى 15 يوليو/ تموز. لكن كلمة الانقلاب أدمت 

كنا  لأننا  المندمل.  الجرح  يدمى  كما  قلوبنا 

العجز  البلد.  على  الانقلاب  كلفة  جيًدا  نعرف 

السلطة  إلى  وصل  حكومة  رئيس  إنقاذ  عن 

الانقلاب  مشنقة  حبل  من  الشعب  بأصوات 

تنحل منذ  لم  شكل عقدة في داخلنا جميًعا 

سنين. كانت قلوبنا تنبض غضبًا إزاء المحاولات 

الانقلابية التي كانت كل عشر سنوات تعيدنا 

إلى نقطة البداية على طريق قطعناه بجهود 

كبيرة. لكن هذه العقدة انحلت في 15 يوليو/ 

تموز وهلل الحمد.

وسحق  الانقلاب  بحدوث  شعبنا  يسمح  لم 

أنقذ  الدبابات.  تحت  الأعزاء  أطفالنا  مستقبل 

كالحة.  ظلمات  من  تركيا  أبطالنا  استشهاد 

وعندما أشرقت الشمس على تركيا في ذلك 

الصباح بشرت بنصر شعبنا من جهة، وكشفت 

بكل  الخونة  الانقلابيين  قذارة  كل  للعيان 

غادرنا شهداؤنا  بينما  أخرى.  جهة  من  وضوح 

الأخيرة،  أنفاسهم  لفظهم  مع  يبتسمون  وهم 
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على  استمرت  نوبة  في  الوقوف  شعبنا  بدأ 

مدى أيام. وقفنا لأيام وألم فراق الشهداء في 

نفوسنا، والغضب على الخونة في قلوبنا. كان 

15 يوليو/ تموز من هذه الناحية ثورة شعبية عز 

نظيرها في العالم. كان انتصارًا لإرادة الشعب 

ضد قوى الوصاية.

الإرادة  الليلة  تلك  في  شعبنا  كّلف  لقد 

البلد  خلايا  جميع  »تطهير  بمهمة  السياسية 

نيسان  أبريل/   16 استفتاء  الوصايات«.  من 

سيدفن  هللا،  بإذن  المهمة.  هذه  نص  هو 

في  بالإيمان  الدبابات  أوقف  الذي  شعبنا، 

الانقلاب  عقلية  فؤاده،  في  والوطنية  قلبه 

نيسان.  أبريل/   16 يوم  التاريخ  صفحات  في 

أعتقد أن 16 أبريل/ نيسان سيكون ميلاًدا كبيرًا 

أمام  العوائق  أنه سيزيل  ثقة  على  أنا  لبلدنا. 

أجل شعبنا،  من  جديدة  ويفتح صفحة  تركيا 

وأريد أن أخاطب أبناءنا وشبابنا الذين يمثلون 

تذكارًا من شهدائنا. دولتكم تقف إلى جانبكم 

تشكوا  لا  مستقبلكم،  وتضمن  العمر  طوال 

أبًدا. ستكونون أبطال هذا الوطن، الذي  بهذا 

هو بيتنا جميًعا.

وكما يقول الشاعر: »وطن ليس له من يحميه 

أنا  حميته«.  إذا  يغرق  لن  الوطن  هذا  يغرق، 

ا.  على ثقة أن مستقبل بلدنا سيكون مشرًقا جدًّ

أعلم أنكم سترتقون بهذا الإرث أكثر. بصفتكم 

خير من يعرف هذه الأرض، أنتم من ستؤدون 

حق هذا البلد على أكمل وجه.

ستنكبّون  المصارعين.  دخول  الميدان  ينتظر 

البلد  التعلم والعلوم وترفعون رأس هذا  على 

بإذن هللا تعالى من خلال موقف قوي يعلي 

قيم شعبنا بثقة. أدعو هللا أن يحميكم ويجعل 

منكم أبناًء يليقون بهذا الشعب.

زوجاتهم  الشهداء،  أبناء  جانب  إلى  هنا  معنا 

وأمهاتهم وآباؤهم وإخوتهم وعماتهم وخالاتهم 

وأصالتكم  جأشكم  رباطة  تضفي  وجداتهم. 

أن  هللا  أدعو  الوطن.  على  القيمة  وصبركم 

يخفف الألم في قلوبكم ويكون عوًنا لكم دائًما.

تقول الآية الكريمة »َولا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي 

ِه أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َوَلِكْن لا َتْشُعُروَن«.  َسِبيِل الَلّ

ونحن نقول »آمنا«. لا شك أبًدا في أنهم أحياء 

أكثر منا. حتى يوم اللقاء الكبير. نسأل هللا أن 

يرزقنا حسنة الحشر معهم.
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إخوتي الأعزاء،

أود أن أكرر القول إن الاجتماع معكم سعادة 

إلى  بالشكر  أتوجه  لي.  بالنسبة  توصف  لا 

لقاءنا  أتاحت  التي  تموز«،  يوليو/   15 »جمعية 

للوقوف  الجمعية  جهود  بتقدير  أتابع  وتقاربنا. 

والمصابين،  شهدائنا  أسر  جانب  إلى  دائًما 

تليق  أعمال  إنجاز  في  النجاح  لها  وأتمنى 

بشعبنا.

الأبطال،  ومصابينا  شعبنا  تقدير  بكل  أحيي 

الذين خرجوا ليلة 15 يوليو/ تموز إلى الساحات 

أرواح  لترقد  الوطنية.  الإرادة  عن  ودافعوا 

خدمة  يجعلنا  أن  هللا  نسأل  بسلام.  شهدائنا 

لإعلاء شأن هذا البلد، الذي تركه الشهداء أمانة 

لنا. أحييكم من كل قلبي وأستودعكم هللا.
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السيدات والسادة الأعزاء،

أحييكم جميًعا أرق تحية. أشعر بسعادة غامرة 

الهامة  الفعالية  هذه  في  معكم  لاجتماعي 

وموضوعها الرئيسي التعليم. أتقدم بالشكر إلى 

الشيخة موزة لدعوتها الكريمة، وأشكرها على 

حسن الضيافة، التي تعد رمز الصداقة التركية 

العالمية  القمة  تحمل  أن  أتمنى  القطرية. 

الثامنة للابتكار الخير للجميع.

الحضور الكرام،

يحدث  لم  سريًعا  وتحولًا  تغيرًا  العالم  يشهد 

تتغير  الإنسانية.  تاريخ  مر  على  قبل  من 
كبيرة  تحديات  الإنسانية  وتواجه  العادات، 
في كافة المجالات. هناك آراء مختلفة حول 

مستقبل العالم.

تظهر  الحضارات،  صراع  طروح  مواجهة  في 
أيًضا آراء تدعو إلى تحالف الحضارات والعيش 
المشترك. يتوجب علينا في مثل هذه الأجواء 
وراء  ونسعى  الصحيحة  الأسئلة  نطرح  أن 

الإجابات الحقيقية. 

في  الحقيقة،  كلمة  نكون  أن  علينا  ينبغي 

عليه  وتسيطر  الحقيقة،  بعد  ما  يسمى  عالم 

المواقف الخيالية والدعائية. لا يمكننا الصمود 

إلا بقوة الحقيقة في عالم انتشرت فيه الأخبار 
الكاذبة عبر القنوات التكنولوجية وحلت محل 
الحقيقة. تكتسب حياتنا قيمة من خلال الدفاع 

عن موقف عقلاني ووجداني.

مع الأسف، المسلمون هم أكبر ضحايا عصر 
مسؤولية  المسلمون  ُيحّمل  الحقيقة.  بعد  ما 
كل المشاكل الأمنية في العالم تحت مسمى 

الأكاذيب  وتتحول  الإسلامي«.  »الإرهاب 
المبنية على الخوف والقلق إلى حقائق بحكم 
السلام،  الإسلام هو دين  أن  الواقع. في حين 

وينبغي أن يكون المسلمون رسل السلام.

مواجهة  في  مًعا  نكافح  أن  علينا  يتوجب 

الإنسانية  تهم  التي  المشتركة  المشاكل 

برمتها. وبجهودنا يمكن نقل العالم من التفرق 

للخبرة  طلبة  نكون  أن  ينبغي  التلاقي.  إلى 
الإنسانية العريقة وأن ننشئ وعيًا جديًدا يتجاوز 
بالتحديد،  النقطة  هذه  في  الاستقطابات. 
أعتقد أن للتعليم مكانة هامة للغاية. في عصر 
انهار فيه الصدق وارتقت فيه الأكاذيب، يتوجب 
للوصول  جديدة  طرق  على  العثور  علينا 
ومراجعة  المختبرة،  الصحيحة  المعلومة  إلى 

سياسات المعلومة. 

القمة العالمية للابتكار في التعليم
نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 – الدوحة 

(WISE)
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يلزمنا  جديدة،  باكتشافات  القيام  أجل  ومن 
حيث  جديدة.  أماكن  وليس  جديدة  نظرة 
ألا ننظر لتنظيم المشاريع على  ينبغي علينا 
ويتوجب  فحسب.  وتنمية  اقتصاد  قضية  أنه 
سياسات  وضع  في  رّواًدا  نكون  أن  علينا 
الأخلاقي  الموقف  تعلي  جديدة  تعليمية 
المسؤوليات  تحمل  علينا  للإنسان.  والفكري 

الأخلاقية والوجدانية من أجل مستقبل العالم. 

البعض  بعضنا  إدراك مشاكل  علينا  ويتوجب 

الكثير  هناك  مًعا.  العيش  من  نتمكن  حتى 

امتلاك  المهم هو  لكن  العالم،  الآلام في  من 

سبيل  على  لها.  الإصغاء  على  قادرة  آذان 

المثال، تأتي مسألة اللاجئين في طليعة أكبر 
المثال  تركيا  الإنسانية. تضرب  أمام  التحديات 
ذراعيه  فتح  بلد  بصفتها  للتعايش،  الأجمل 

لحوالي 5.3 مليون لاجئ. 

تلقى النساء والأطفال الفارون من الحرب معاملة 

الضيوف في بلادنا دون تمييز ديني أو لغوي أو 

عرقي. ويشكل الأطفال في سن التعليم نحو 

مليون  ونصف  ملايين  الثلاثة  بين  من  مليون 

جيلًا  يكونوا  أن  الأطفال  لهؤلاء  نريد  لا  لاجئ. 

ضائًعا. تسخر دولتنا كل قوتها لتوفير إمكانيات 

السوريين  الطلاب  بين  جسورًا  نبني  التعليم. 

من  الاندماجي«  »التعليم  خلال  من  والأتراك 

رياض الأطفال وحتى الجامعة. من الواضح أن 
التعايش غير ممكن إلا بالتعليم في عصر التفرقة 
هذا. وفي هذا السياق، أعتقد من كل قلبي أن 

هذه القمة ستفتح آفاًقا جديدة للإنسانية. 

المحترمة  السيدة  إلى  مجدًدا  بالشكر  أتوجه 
الشيخة موزة، وجميع المحاضرين الذين أثروا 

القطرية،  التركية  الصداقة  دوام  أتمنى  القمة. 
وأحييكم جميًعا من كل قلبي.
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السيدات الكريمات، الحضور الكرام،

كبيرة  بسعادة  أشعر  المشاعر.  بأرق  أحييكم 

وسهلًا  أهلا  لبلدنا.  القلوب  رسل  لاستضافة 

بكم في بلدكم ووطنكم! 

نشعر بالفخر لرؤية مؤسسات وزارة خارجيتنا 

يوم.  كل  مرور  مع  قوة  وتزداد  تنمو  وهي 

افتتاحها  يتم  التي  الجديدة  السفارات  تقوم 

البعيدة.  الأرض  أصقاع  إلى  صوتنا  بإيصال 

تشعر  منكن  واحدة  كل  أن  ثقة  على  أنا 

بطبيعة  لكن  الهام.  الواجب  لهذا  بالفخر 

الحال، تحملن أيًضا عبء مسؤوليات العمل 

بسبب  الأمور  بعض  من  والحرمان  الكبيرة، 

في  العيش  ومصاعب  الغربة،  في  العيش 

من  ليس  أعباًء  كلها  مختلفة،  مجتمعات 

يحملن  سفرائنا  عقيلات  حملها.  السهل 

خارج  الأسرية  العلاقات  إدارة  مسؤولية 

الوطن، وبالتالي يقدمن الدعم لأزواجهن.

القلوب  أيًضا رسل  نعتبر عقيلات سفرائنا  إننا 

هناك  أن  أعلم  بتقدير.  أعمالهن  ونتابع  لبلدنا 

يذهبن  التي  البلدان  في  نشيطات  سيدات 

إليها، بقدر نشاط أزواجهن على الأقل. أهنئكن 

تلامسنها،  التي  الأفئدة  على  قلبي  كل  من 

والأيدي التي تمددنها، والسبل التي تمهدنها. 

من جهة أخرى، وجود سفيرات لنا هو أمر يبعث 

ا أن نعلم  على فخر إضافي. إنها لسعادة كبيرة جدًّ

بأن عددهن بلغ 53. تسليم هذه النسبة الهامة من 

دبلوماسيتنا إلى المرأة يظهر مدى ثقة دولتنا بقوتها. 

أعتقد أن ثمار هذه الثقة الكبيرة ستكون كثيرة، 

 وستحمل نتائج نافعة ووفيرة. وسيزداد عددكن 

بإذن هللا.

نمر بأوقات تزداد فيها قوة تركيا يوًما بعد يوم 

اهتمام  جذب  تواصل  الدولي.  الصعيد  على 

العالم بمجتمعها السكاني الشاب واقتصادها 

المتنامي وموقعها الجغرافي الخاص وخبرتها 

أيًضا  تتعرض  الحال،  بطبيعة  التاريخية. 

الاهتمام  هذا  مع  يتناسب  بشكل  للهجمات 

الحرب  هو  ذلك  على  مثال  أبرز  المتزايد. 

الاقتصادية التي واجهناها في الأيام الماضية. 

يمكن  لا  التي  الصرف  أسعار  تقلبات  تشير 

شره  إلى  الاقتصادية،  بالمعطيات  تفسيرها 

القوة، الذي لا يعترف بالقواعد، خلف المحيط. 

بالعلاقات  الضرر  يلحق  الذي  الموقف  هذا 

الدولية، يحط من شأن أصحابه أكثر من تركيا. 

أقوى  تخوضها  معركة  كل  من  تركيا  تخرج 

نجاحها  وتواصل تسطير قصة  قبل،  من ذي 

 مع السفيرات وعقيلات السفراء
أغسطس/ آب 2018 – أنقرة 
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قصة  من  هام  جزء  هي  جهودكن  بعزيمة. 

على  الدولية  علاقاتنا  ستنضج  هذه.  النجاح 

العادلة  تركيا  قضية  وتنشر  المؤهلة،  أيديكن 

أصدقاء  بلدنا  وُتكسب  بأسره،  العالم  في 

مكافحة  أكبر  أيًضا  أنتن  ستكافحن  جدد. 

كتنظيم  الإرهابية  التنظيمات  مواجهة  في 

هذا  يقوم  أن  المقبول  غير  من  »غولن«. 

بلدنا،  صف  وحدة  يستهدف  الذي  التنظيم، 

بأنشطته تحت اسم تركيا.

يتوجب علينا على الأخص تعزيز روح الاستنفار 

المؤسسات  إدارة  نقل  بعملية  يتعلق  فيما 

التعليمية التابعة للتنظيم إلى وقف المعارف. 

يمكن تسريع هذه العملية بجهودكن من خلال 

البلدان  لسلطات  التنظيم  هذا  خطر  توضيح 

نوايانا  عن  الإعراب  علينا  ينبغي  المعنية. 

وأن  الخارج،  على  بلادنا  انفتاح  في  الحسنة 

نبني مًعا موقًفا يحظى بالاعتبار.

الضيوف الكرام،

كما تعلمون جميًعا، تمثل الدبلوماسية الثقافية 

أن  أعتقد  الدولية.  السياسة  من  هامًّا  مسارًا 

إلى  خطوة  متقدمات  يكّن  أن  يمكن  نساءنا 

الأمام في هذا المجال. أنا على ثقة أن تركيز 

ستصنع  المجال  هذا  على  المرأة  ورقة  دقة 

فارًقا كبيرًا في الدبلوماسية.

مجالات  في  ا  جدًّ كبيرة  ثروة  بلدنا  يمتلك 

مختلفة من فن الأكل إلى المهن اليدوية ومن 

العالم  تعريف  وإن  الموسيقى.  إلى  الآداب 

بهذا الثراء الكبير من واجبكن، وواجبنا جميًعا. 

لا يمكننا تجاوز السطحية الناجمة عن العولمة 

المحلية.  القيم  المحافظة على  إلا من خلال 

ولا يمكننا أن نكون عالميين إن لم نعرف ما 

الضوء على  نلقي  أن  علينا  لهذا  هو محلي. 

ثقافتنا ونقدمها بكل نواحيها بشكل يتناسب 

حضرات  يمكنكن  العصر.  متطلبات  مع 

السفيرات وعقيلات السفراء، أن تدعمن هذا 

الشريان من خلال تشكيل محيط ثقافي في 

البلد الذي تقمن فيه.

مختلف  في  بالمشاهدة  مسلسلاتنا  تحظى 

أنحاء العالم، لكن شهرتنا يجب ألا تقتصر على 

ذلك. الطريق إلى امتلاكنا فنانين »مشهورين 

عالميًّا« ممكن عبر جهودكن أيًضا. لدينا موارد 

بشرية مؤهلة في العديد من المجالات. ينبغي 

والتعريف  الدولي  الصعيد  إلى  نقلها  علينا 

بأعمالها. وعلى غرار ذلك، تعريف تركيا بالقيم 
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الموجودة في البلدان التي تقمن فيها، سيفتح 

آفاًقا أمام شبابنا.

يمكن لسفاراتنا، في هذا السياق، أن تتحول إلى 

مراكز ثقافية. تخفف الثقافة والفنون من حدة زوايا 

السياسة وتجمع بين الفوارق، وتقرب بين القلوب. 

قد  بالسياسة  أحياًنا  تحقيقه  تستطيعون  لا  ما 

تنجحون بإنجازه من خلال الثقافة. هناك مؤسسات 

لنا تعمل بفعالية في مجال الدبلوماسية الثقافية، 

كمعهد يونس أمره. كذلك وجود الوكالة التركية 

الثقافة في  المعارف  ووقف  والتنسيق  للتعاون 

مجالي  في  أعمالها  جانب  إلى  الوقت،  نفس 

المساعدات الإنسانية والتعليم.

مجال  في  تخدم  بلادنا  في  مؤسسات  لدينا 

الفنية  المعاهد  بها.  والتعريف  الثقافة  حماية 

للبنات نموذج عنها. تعمل هذه المعاهد في 

مجال حماية المهن اليدوية، ونسعى من أجل 

تجديدها بما ينسجم مع مقتضيات العصر. نريد 

من المعاهد أن تحيي تراثنا الثقافي الملموس 

مدرسيها  طريق  عن  شكل،  وأنقى  بأجود 

المتمرسين وخبرتها الممتدة على مدى نصف 

المقام  المعرض  في  رأيتنها  التي  الآثار  قرن. 

المدخل، هي منتجات يدوية مع  في فسحة 

والتي  خاصة،  بطريقة  المنسوجة  أقمشتها 

تعكس خصائص ذلك العصر. سيكون انفتاح 

الآثار مع رسوماتها  النسخ المختلفة من هذه 

المحلية، على العالم، من خلالكن.

متراكمة  وثقافية  تاريخية  قيًما  بلادنا  تمتلك 

والرومانية  والبيزنطية  الحثية  الحضارات  من 

التعريف  تنتظر  منها  واحدة  كل  والعثمانية. 

بها. غوبكلي تبة، بتاريخها الممتد على مدى 

تدوين  غير  أثري  اكتشاف  عام، هي  ألف   11

بينما  المثال،  سبيل  على  العالمي.  التاريخ 

في  الكائنة  غرينيتش  أن  الجميع  يعرف 

لا  لماذا  العالم،  الصفر في  لندن هي نقطة 

الصفر  نقطة  هي  تبة  غوبكلي  أن  يعرفون 

في التاريخ؟

مميزة  بخصوصية  تتمتع  التي  الأرض  هذه 

يمكن أن ُتعرف وتشتهر وتصبح علامة تجارية 

عالمية بفضل جهودكن. ننتظر منكن مبادرات 

الدبلوماسية  مجال  في  الفارق  تصنع  فعالة 

آثارًا  الثقافية. نريد أن نسمع عن أعمال تترك 

في البلدان التي توجدن فيها، ويذكرها الجميع. 

أيًضا  نحن  الاتجاه.  ثنائي  الثقافي  التواصل 

أمامنا الكثير لنتعلمه من الثقافات الأخرى.
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في هذا السياق، أود الحديث عن بيت المهن 

اليدوية والثقافة الإفريقية. كما تعلمن، افتتحنا 

إلى  ريوعه  تعود  أنقرة  في   2016 عام  مركزًا 

النساء الإفريقيات. بدأ المركز نشاطه بتنسيق 

مؤسسات  مع  وبالتعاون  الخارجية  وزارة  من 

المنتجات  يبيع  وهو  وتيكا،  الموصياد  مثل 

اليدوية للنساء الإفريقيات. أود أن ألفت انتباه 

الناحية.  هذه  إلى  سفرائنا  وعقيلات  سفيراتنا 

في حال إسهامكن بفعالية أكبر في هذا المركز 

إفريقيا، وبذلك  لتنمية  أكثر  فإنه سيوفر دعًما 

للنساء.  الرئيسية  المشاكل  حل  في  نسهم 

نحتاج دعمكن المتواصل في هذا المجال.

الضيوف الكرام،

لهذا  الكبيرة  الإمكانيات  مًعا  نحرك  أن  يمكننا 

توازنات  ا تتغير فيها  البلد. نمر بفترة خاصة جدًّ

سنبذله  الذي  الجهد  يتمتع  العالم.  في  القوى 

بقيمة كبيرة. ينبغي أن نكون أبطال قصة نجاحنا 

الخاصة، لا أن نكون لاعبين هامشيين في قصة 

نجاح يسطرها الآخرون. هذا ما يليق بنا.

بهذه الأفكار، أحييكم تحية ملؤها المحبة، وأود 

دائًما في  جانبكن  إلى  أقف  بأنني  تعلمن  أن 

كل عمل خير. أتمنى لكن التوفيق في عملكن، 

وأستودعكن هللا جميًعا.
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السيدات والسادة الأعزاء، 
أحييكم جميًعا بأرق المشاعر. أشكركم جميًعا 
»صفر  بقمة  أبديتموه  الذي  الاهتمام  على 
الذي  الملتقى  أن يحمل هذا  أتمنى  نفايات«. 
بلدنا  وليس  الأرضية  الكرة  مستقبل  يمس 

فحسب، الخير للجميع.

الضيوف الكرام،

والماء  بالأرض  المستدامة  الحياة  ترتبط 

تتمتع  لهذا،  الحيوي.  والتنوع  والغابة  والمناخ 

إدارة كل واحد من العناصر المذكورة بأهمية 

قصوى. العيش في بيئة صحية هو أول حق 

أساسي للجميع. لكن هذا الحق لا يقتصر على 

الإنسان فقط. فالنظام البيئي والأجيال القادمة 
يتمتعان بهذا الحق.

عالًما  القادمة  للأجيال  نترك  أن  يمكننا  لا 
العيش  ظروف  وأصبحت  موارده  اسُتهلكت 
أن  جميًعا  الرئيسية  مسؤوليتنا  صعبة.  فيه 
كما  ضيوًفا،  عليها  حللنا  التي  الأرض  نترك 
مع  بعدنا.  الأجيال من  إلى  لنا،  أمانة  ُسلمت 
حاكم  نفسه  المعاصر  الإنسان  يظن  الأسف، 
أننا جزء فقط منها. يمكن  الطبيعة، في حين 
لا  لكننا  تواصل حياتها من دوننا،  أن  للطبيعة 

نستطيع العيش من دون الطبيعة. 

الحضور الكرام،
وقت  في  ُنشرت  علمية  دراسة  بحسب 
قريب حول الاحتباس الحراري، ارتفعت حرارة 
الأرض درجة واحدة بالمقارنة مع فترة ما قبل 
تغيرات  إلى  تؤدي  السخونة  هذه  الصناعة. 
البحر،  مستوى  ارتفع  كما  المناخ.  في  كبيرة 
استمر  وإذا  بالذوبان.  الجليدية  الكتل  وبدأت 

انبعاث غازات الدفيئة على هذا المنوال، من 
درجة  الحراري  الاحتباس  يتجاوز  أن  المنتظر 

ونصف في خمسينات القرن الحالي.

يعني  هذا  ذلك؟  معنى  ما  تعلمون  هل 

المتوسط  حوض  في  العذبة  المياه  تناقص 

بنسبة 10 % تقريبًا، وزيادة الحرائق بنسبة 37 

الحرارة  عن  الناجمة  الوفيات  زيادة  يعني   .%

بين  ما  تتراوح  بنسبة  الأوروبية  المدن  في 

جراء  البحر  مستوى  ارتفاع  أن  أي   .% و22   15

ذوبان الكتل الجليدية تعرض حياة 400 مليون 

إنسان يعيشون في السواحل لأخطار كبيرة. 
مراجعتنا  ضرورة  وحده  التقرير  هذا  يظهر 
عاجل.  بشكل  والاستهلاك  الإنتاج  ثقافة 
سوف  المجتمعات  واقتصاد  رخاء  فإن  وإلا 
الحياة  وليس  تلافيه،  يمكن  لا  بشكل  يتضرر 
ولهذا  فحسب.  الكائنات  وانقراض  الطبيعية 

قمة »صفر نفايات«
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 – أنقرة 
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وقت  بأسرع  يتوجه  أن  العالم  على  ينبغي 
إعادة  عليه  ويتوجب  المتجددة.  الطاقة  إلى 

تصميم أنماط العيش.

هذه  من  واحد  هو  نفايات  صفر  مشروع 
واقتصاد  أفضل  لبيئة  نهدف  التصميمات. 
مصدرها  في  النفايات  فرز  خلال  من  أقوى 
وإدخالها عملية إعادة التدوير. أطلقنا المشروع 
إلى  ووصل   ،2017 الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
البيئة  وزارة  من  كبيرة  بجهود  رائعة  مرحلة 
الذي  المشروع  ينتشر  العمراني.  والتخطيط 
أطلقناه في المجمع الرئاسي والبرلمان التركي 
بالتدريج.  عموًما  البلاد  في  الوزارات،  وأبنية 
تدخل  لم  طويلة  مدة  منذ  بسعادة،  أقولها 

شاحنة النفايات مجمع رئاسة الجمهورية.

كل  ُتفرز  النظام.  وأسسنا  الموظفين  دربنا 
التدوير  إعادة  وتتم  مصدرها،  في  النفايات 

الذي  الطبيعي  السماد  نستخدم  بأقصى حد. 
في  العضوية،  النفايات  من  عليه  نحصل 
تنسيق الحدائق. أعتقد أن هذا النظام سيصبح 
في  الحكومة  الأبنية  كل  في  للتطبيق  قابلًا 

المستقبل القريب.

كبير  دعم  على  حصلنا  المشروع،  إطار  في 
من جميع شرائح المجتمع طوال العام. أسس 
في  والجامعات  الأعمال  ورجال  الصناعيون 
واحد  كل  أهنئ  نموذجية.  أنظمة  مبانيهم 

منهم على اهتمامه بالبيئة.

عاتق  على  كبيرة  بنسبة  الآن  المهمة  تقع 
البلديات أن تعيد تدوير  بلدياتنا. يتوجب على 
النفايات التي يفرزها المواطنون في منازلهم. 
من الضروري أن تتخلى البلديات عن التخزين 
استغلال  إعادة  على  والتركيز  العشوائي 
مواقع تخزين أو حرق النفايات. يجب أن تتوفر 

إلى  النفايات  تحول  التي  المدمجة  المنشآت 
طاقة أو سماد، في جميع مدننا. 

الضيوف الكرام،
أود أن أضرب لكم مثلًا جميلًا من العالم. هناك 
بلدة صغيرة اسمها كاميكاتسو باليابان، تقوم 
بإعادة تدوير 80 % من النفايات. يذهب 20 % 
التخزين. ُتعرف  النفايات إلى مواقع  فقط من 
في  نفايات«  »صفر  بلدة  بأنها  كاميكاتسو 
 % 100 بنسبة  تدوير  إعادة  إلى  تهدف  العالم. 

عام 2020.

يكمن السر وراء نجاح كاميكاتسو في مشاركة 
الاستنفار.  هذا  في  هناك  السكان  جميع 
 45 إلى  نفاياتهم  لفرز  الحماس  يمتلكون 
أنهم  درجة  إلى  فعالة  بطريقة  يعملون  فئة. 
البلاستيكية  العبوات  على  الملصق  ينزعون 
قبل وضعها في فئة البلاستيك. الملفت في 
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 45 إلى  النفايات  فرز  خلال  أدركوا  أنهم  الأمر، 
غير  بشكل  ُتعلب  الأشياء  من  الكثير  أن  فئة 

ضروري. لهذا يفكرون بكلفة كل شيء ينتجونه 

على البيئة، أثناء عملية الإنتاج. ولهذا يتوجب 

علينا التخلي عن ثقافة الاستعمال مرة واحدة، 

ونبدأ عملية التغيير. المرحلة الأولى لذلك هي 

المواقف الفردية.

تغيروا  لم  إن  لكن  أنظمة،  تأسيس  يمكنكم 

السلوكيات فلن يشتغل النظام. تحدثت قبل 
قليل عن النظام الذي أسسناه في المجمع 
البشري  العنصر  ندرج  لم  أننا  لو  الرئاسي. 
»صفر  متطوعي  طاقم  أسسنا  نجحنا.  لما 
حصالات  يوم  كل  في  وفحصنا  نفايات«، 
للعاملين  يمكن  منصات  أسسنا  النفايات. 
أننا ركزنا  أن يوجهوا أسئلتهم عبرها. بمعنى 

على السلوك.

مشاكل  عن  أتحدث  كنت  عندما  قليل  قبل 
قيام  بضرورة  فكر  جميعنا  أن  بد  لا  المناخ، 
عنا!  نيابة  المشاكل  هذه  بمعالجة  البعض 
في حين أن كل شيء يبدأ مع حياتنا اليومية! 
يحدد  سلوكنا.  وفق  الصناعات  تتشكل 
سبيل  فعلى  شيء!  كل  والرفض  الطلب 
عوًضا  قماشية  منتجات  استخدام  المثال، 
عن الأكياس البلاستيكية هو خطوة صغيرة 
الأشجار  حماية  نتيجتها  لكن  عليها.  نقدم 

ومصادر المياه.

الأشخاص  وإنما  الأفكار  ليس  العالم  يغير  ما 
على  الإقدام  علينا  ينبغي  يتبعونها.  الذين 
خطوات بيئية في الطريق الذي نؤمن به، دون 
النظر إلى أننا أشخاص بمفردنا. علينا أن نضع 
في الحسبان مدى ضخامة كلفة ما ننتجه وما 

نستهلكه بالنسبة للطبيعة.

فلسفة صفر نفايات تسري على جميع مواردنا، 
وليس على النفايات فحسب. يأتي الماء في 
من  الاستفادة  يمكن  الموارد.  هذه  طليعة 
»المياه  المسماة  المنزلي  الاستعمال  مياه 
الرمادية« في تنسيق الحدائق والصناعة. تنجح 
بعض البلدان في استغلال 70 % منها، لكننا ما 

زلنا في بداية الطريق.

الضيوف الكرام،
نفايات،  مشروع صفر  على  نعمل  كنا  عندما 
وضعنا المشروع وجًها لوجه مع الإسراف في 
القمة  إحدى جلسات  وقد ُخصصت  الطعام. 
ا إلى درجة  لهذا الموضوع. إنها قضية هامة جدًّ
أن الإسراف في رغيف خبز هو أمر يفوق رغيًفا 
واحًدا. وبحساب بسيط، لنذكر أن 6.1 لتر من 
الخبز.  من  غرام  كيلو  أجل  من  ُيصرف  الماء 

عندما يكون هناك إسراف 6 ملايين رغيف خبر، 
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هذا يعني هدر 880 مليار لتر من الماء تقريبًا. 

بيد أننا إذا فكرنا بهذا الثمن ونحن نشتري الخبز 

يتحول  المائدة،  على  نصفه  ونترك  ونقسمه 

ويمكننا  بيئية.  قيمة  إلى  نظرنا  في  الخبز 

بتدابير  مشابهة  إسراف  حالات  دون  الحيلولة 
ما  ثلث  وفرنا  إذا  أننا  ننسى  ألا  علينا  بسيطة. 

نسرفه من غذاء لن يبقى مجاعة في العالم!

أود توجيه الخطاب هنا إلى نسائنا على وجه 
الخصوص. أنتن من ينشئن أولًا الوعي لدى 
رغيف  قيمة  فضلكن  من  لنعلمهم  أطفالنا. 
الخبز وكأس الماء والشجر. لنروي لهم قصة 
ليعلم  المائدة.  إلى  الحقل  من  الأطعمة 
سقط  التي  الأرض،  قيمة  أطفالنا  الأساتذة 

لتكن  نواحيها.  بكل  سبيلها،  في  شهداؤنا 

أجيالنا على علم بقيمة الحياة والخبز. إن لم 

البيئية  الأزمات  ستدمر  عاجلة  تدابير  نتخذ 

التي سنواجهها الحياة بكل جوانبها. إلى درجة 

الإلهام الذي نستوحيه  أيًضا نهاية  أنه ستحل 

من الحياة.

لمسيراته  غوخ  فان  بأعمال  مدينون  نحن 

تصوروا  الطبيعة.  أحضان  في  يوميًّا  الطويلة 

من فضلكم لو فنت الطبيعة ملهمة الرسامين 
والشعراء! ربما كانت أجيالنا القادمة ستندهش 
وتتساءل ما إذا كان هناك بحر هنا، عندما تقرأ 
بيًتا من الشعر لأورهان ولي يقول »سترى البحر 
قرب غمليك، إياك أن تندهش«. وبيت الشعر 
بالمجان«  والغيوم  بالمجان،  »الهواء  القائل 
خيال.  عن  المستقبل  في  لنا  ربما سيتحدث 
نترك  أن  أي شيء من هذا.  يحدث  ألا  أتمنى 
للأجيال القادمة بلًدا أجمل مما هو عليه اليوم 
الغنية  وغاباته  الزمردي  وبحره  الزرقاء  بسمائه 

بالأوكسجين!

الضيوف الكرام،
الاهتمام الذي أبديتموه بمشروع صفر نفايات. 
أتوجه بالشكر والتقدير لجميع المسؤولين الذي 
مؤسساتهم.  في  نفايات  صفر  نظام  أسسوا 

ودمتم بخير. 
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مشاريع ترعاها أمينة أردوغان

 تغيرت حياة الآلاف من البنات مع حملة
 »هيا إلى المدرسة أيتها الفتيات«.

 يواصل »مركز التطور الاجتماعي« 
عمله اليوم بصفته أحد أكثر منظمات 

المجتمع المدني فعالية.

 يبرز الأطفال في مشروع »أحمي
 مستقبلي« الرامي إلى توعية الأطفال 

بأهمية الأرض والماء.

 مهدت حملة »سن السابعة 
ا« الطريق أمام بدء الأطفال التعلم  متأخرة جدًّ

في سن مبكرة أكثر.

تتجاوز الشرائح المحتاجة لعناية خاصة 
العوائق بسهولة أكبر بفضل »سفراء القلوب«.

ُتزرع مئات الآلاف من الشتلات من خلال 
»مشروع غابات البركة«، الذي انطلق بهدف 

ترك عالم أفضل من أجل المستقبل.

 بدأت حملة »أنا وابنتي في المدرسة«، 
عام 2008، وفي نهايتها نال حوالي مليوني 

سيدة شهادة محو الأمية.

 يحمل سوق المهن اليدوية
 وبيت الثقافة الإفريقية رسالة على الصعيد 
العالمي ضد استغلال جهد النساء، فضلًا 

عن التقريب بين الثقافات.

يواصل مشروع صفر نفايات تقديم إسهامات 
إيجابية في سجل تركيا البيئي.


