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المشــهد  علــى  يركــز  وأنقــرة.  اســطنبول  غــر رحبيــة مقرهــا  هــو مؤسســة  السياســية  للدراســات  ديلــي صبــاح  مركــز 
والعالمــي. اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  وتداعياتــه  وانعكاســاته  الرتكــي  والســيايس  االجتماعــي 

ســس مركــز ديلــي صبــاح يف فرباير/شــباط عــام 2015 كمركــز أحبــاث يتبــع صحيفــة ديلــي صبــاح الناطقــة باإلجنلزييــة 
ُ
أ

 عــرب 
ً
والصــادرة يف تركيــا. يهــدف المركــز إىل توفــر فهــم قــوي وشــامل حــول الشــأن الرتكــي الداخلــي والشــأن العالمــي أيضــا

مجموعــة مــن التقاريــر والنشــريات والمؤتمــرات الدوريــة، وورش العمــل واجتماعــات الطاولــة المســتديرة.

يســعى المركــز إىل نشــر المعرفــة. وتمثــل فعالياتــه منصــة لألكاديميــن والباحثــن وصنــاع السياســات والمختصــن يف 
الموضوعــات ذات االهتمــام المشــرتك، لتقديــم وجهــات نظرهــم وحتليالتهــم يف إطــار مــن التنســيق والموثوقيــة.
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مقدمة

ــة رجــب طيــب أردوغــان  أدان كل مــن رئيــس الجمهوري

ورئيــس الــوزراء بــن عــي يلدريــم االنقــالب كتــرف غــر 

ــرك  ــة بالتح ــوات الرشط ــن وق ــوات األم ــرا ق ــي وأم رشع

ــة  ــذي كان يف عطل ــام أردوغــان –ال الســتعادة النظــام. وق

مبدميــة مرمريــس االســاحلية غــريب تركيــا- باالتصــال بقنــاة 

يس إن إن تــورك عــر تطبيــق "فايــس تايــم" املوجــود 

بهاتفــه املحمــول. وبعــد دقائــق مــن إذاعــة القنــاة 

ــود  ــم الجن ــارشة داه ــواء مب ــىل اله ــان ع ــث أردوغ لحدي

االنقالبيــون مقــر القنــاة. ودعــى الرئيــس أردوغــان خــالل 

حديثــه املواطنــن األتــراك إىل مقاومــة االنقــالب والنــزول 

ــة.  ــن الدميقراطي ــاع ع ــن للدف ــوارع وامليادي إىل الش

رفضهــا  بالرملــان  السياســية  األحــزاب  كافــة  أعلنــت 

ــد  ــون يف التواف ــدأ املواطن ــا ب ــالب، بين واســتنكارها لالنق

عــىل الشــوارع واملياديــن ملنــع االنقالبيــن مــن الســيطرة 

عــىل الســلطة. وغــادر أردوغــان الفنــدق الــذي كان يقيــم 

فيــه يف مدينــة مرمريــس قبــل 15 دقيقــة مــن مداهمتــه 

ــال مــن الجنــود االنقالبيــن؛ ومتكــن  بواســطة فريــق اغتي

مــن الهبــوط بســالم يف مطــار اســطبول بعــد أن نجــا 

مــن مقاتــالت إف16- كانــت تحــاول إســقاط الطائــرة 

ــة االنقالبيــة التــي  ــه. وبالرغــم أن هــذه املحاول التــي تقل

ــكرية؛  ــات العس ــع االنقالب ــخ م ــه تاري ــعباً ل ــددت ش ه

إال أنهــا أظهــرت للعــامل عــزم وبطولــة وتصميــم الشــعب 

الــريك الــذي احتشــد مــن أجــل قائــده ومــن أجــل الدفــاع 

ــس رجــب  ــة. وكان املوقــف الحــازم للرئي عــن الدميقراطي

طيــب أردوغــان ودعوتــه املواطنــن للخــروج إىل الشــوارع 

ملقاومــة هــذه املحاولــة الدنيئــة، بــال شــك أهــم خطوتــن 

وأظهــرت  االنقــالب.  عــىل  لالنتصــار  أديتــا  حاســمتن 

ــات  ــية ومؤسس ــزاب السياس ــا األح ــي أبدته ــة الت املقاوم

املجتمــع املــدين واملدنــن يف تركيــا ضــد االنقــالب، أن 

ــاوض  ــة للتف ــر قابل ــة غ ــم قيم ــبة له ــة بالنس الدميقراطي

ــدال. ــالف أو ج ــىل أي خ ــو ع تعل

ــة  ــة امللموس ــن واألدل ــكرين االنقالبي ــوال العس ــر أق تش

األخــرى حتــى اآلن إىل أن فتــح اللــه غولــن )زعيــم تنظيــم 

ــذه  ــر له ــل املدب ــو العق ــايب( ه ــن اإلره ــه غول ــح الل فت

املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة. ويف أعقــاب االنقــالب قامــت 

الحكومــة الركيــة –مثــل مــا تقــوم بــه العديــد مــن الــدول 

األوروبيــة التــي تواجــه هجــات اإلرهابيــة- بإعــالن 

حالــة الطــوارئ يف البــالد ملــدة ثالثــة أشــهر. كــا طالبــت 

ــم  ــى تت ــن حت ــة بتســليم غول ــات املتحــدة األمريكي الوالي

ــريك.  ــة أمــام القضــاء ال ــه محاكمــة عادل محاكمت

إن تطهــر كل مــكان يف الدولــة مــن تغلغــل هــذه املنظمة 

طبقــاً  تركيــا  إىل  غولــن  زعيمهــا  وإعــادة  اإلرهابيــة، 

لالتفاقيــة القامئــة بــن تركيــا والواليــات املتحــدة ســيكون 

ــة.  ــة الركي ــل الدميقراطي ــن أج ــة م ــة ودامئ ــوة هام خط

هــذا التقريــر الــذي أعــده مركــز ديــي صبــاح للدراســات 

ــع  ــي واملواق ــل الزمن ــن التسلس ــامل يتضم ــل ش ــو عم ه

عــن  تفاصيــل  وفيــه  العيــان؛  شــهود  عــن  ونبــذات 

األحــداث التــي شــهدتها البــالد يف ليلــة محاولــة االنقــالب 

يف الخامــس عــرش مــن يوليــو كــا يعطــي معلومــات 

ــة.  ــن اإلرهابي ــه غول ــح الل ــة فت ــن منظم ــة ع مفصل
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الداعية الهارب، فتح الله غولن املقيم 

يف منفاه االختياري بوالية بنسلفانيا 

األمريكية، والذي يدير منظمة فتح الله 

غولن اإلرهابية، هو قائد محاولة االنقالب 

التي خطط لها ونفذها أتباعه؛ بالرغم من 

أنه سارع لنفي أي مسؤولية له عن األمر. 

وتشر أقوال االنقالبين يف التحقيقات 

واألدلة التي تم التحصل عليها منهم إىل أن 

غولن هو العقل املدبر ملحاولة االنقالب 

الفاشلة. وقد طالبت تركيا الواليات املتحدة 

األمريكية بتسليم غولن-املواطن الريك- 

الهارب لديها.

قام االنقالبيون باجتياح عدد من 

الواليات املهمة يف تركيا من بينها 

أنقرة واسطنبول، كا حاولوا 

احتالل املؤسسات الحساسة 

بالدولة ومقار وسائل اإلعالم، 

والقواعد العسكرية بواسطة 

الدبابات والطائرات الحربية.

كا قاموا بقصف مدينة 

مرمريس غريب تركيا، حيث 

كان أردوغان يقيض عطلته، 

يف محاولة منهم للقبض 

عليه. واستخدمت بعض 

الواليات األخرى يف تركيا 

كقواعد لالنقالبين. ازداد عدد 

املتظاهرين ضد االنقالب يف 

عموم تركيا يف الساعات املتأخرة 

من الليل خاصة يف الواليات التي 

ترضرت جراء املحاولة االنقالبية.

بدأت محاولة االنقالب ليلة الخامس عرش من يوليو/متوز حوايل الساعة 

العارشة مساء، حينا قام بعض االنقالبين بإغالق الطريق املؤدية إىل جرس 

البوسفور يف اسطنبول. وبدأت طائرات إف16- التحليق عىل ارتفاع منخفض 

فوق العاصمة أنقرة. ومتت السيطرة متاماً عىل هجات االنقالبين بحلول 

الساعة الثامنة صباح يوم السادس عرش من يوليو. 

تم تقديم التوقيت املحدد لبدء محاولة االنقالب عدة ساعات بعد اكتشاف 

مسؤولن يف جهاز االستخبارات وجود تحركات داخل الجيش حوايل الساعة 

الرابعة عراً، وقيام رئيس جهاز االستخبارات هاقان فيدان بتبليغ القيادات 

العليا يف الجيش. وبدأت ادعاءات حدوث االنقالب يف االنتشار داخل 

الحكومة، لذلك اضطر االنقالبيون لبدء هجومهم يف الساعة العارشة مساء 

بدالً من التوقيت املحدد مسبقاُ وهو الثالثة بعد منتصف الليل.

يف ليلة الخامس عرش من يوليو/متوز حاولت مجموعة صغرة داخل الجيش الريك 

تنتمي لتنظيم فتح الله غولن اإلرهايب القيام بانقالب عسكري عىل الحكومة 

املنتخبة وعىل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وقد باءت هذه املحاولة 

بالفشل. حاول االنقالبيون السيطرة عىل أهم الواليات يف تركيا مثل اسطنبول 

وأنقرة. لكن قوات الرشطة والغالبية العظمى من الجيش وجهاز االستخبارات 

الوطني، وأعضاء الجهاز اإلداري بالدولة كلهم وقفوا يف وجه املحاولة االنقالبية 

تلك، ورفعوا أصواتهم أكرث بعد دعوة الرئيس أردوغان الشعب للنزول إىل الشوارع 

وامليادين.

238 مواطناً فقدوا أرواحهم، وأصيب 2190 آخرون جراء املحاولة االنقالبية.

حاولت حركة غولن االستيالء عىل السلطة يف تركيا بواسطة أتباعها الذين تغلغلوا يف املؤسسات 

الحساسة بالدولة منذ عام 1970. وكان غولن يأمل يف القدوم إىل تركيا يف صورة املنقذ يف حال نجح 

االنقالب، كا فعل آية الله الخميني عام 1979 إبان الثورة اإليرانية. وكانت الحكومة الركية قد بدأت 

منذ عدة سنوات يف تطهر مؤسسات الدولة من املنتمن لتنظيم فتح الله غولن اإلرهايب، عندما ظهرت 

النوايا الخبيثة للحركة. يف السنوات األخرة قامت الحكومة الركية بإعالن حركة فتح الله غولن منظمة 

إرهابية. ويف الخامس عرش من يوليو/متوز قام عسكريون ينتمون لتنظيم غولن اإلرهايب مبحاولة 

االنقالب بعد أن تم إبالغهم بذلك بواسطة جواسيس املنظمة داخل سلك القضاء.  كان من املتوقع 

أن يتم القبض عىل حوايل 60 جرناالً ينتمون ملنظمة غولن اإلرهابية ممن لهم صلة بقضية التجسس 

العسكري، كا كان يتوقع عزل حوايل 800 ضابطاً بالجيش متكن جهاز االستخبارات من اكتشاف 

انتائهم للمنظمة اإلرهابية حن متكن من اخراق برنامج مشفر كانوا يستخدمونه للتواصل فيا 

بينهم. وبعد أن انكشف أمر أعضاء املنظمة اإلرهابية حاولوا القيام بانقالب عسكري كخطوة أخرة 

يائسة لتجنب العزل من مناصبهم بطريقة مهينة.

قام االنقالبيون مبهاجمة 

املدنين بالدبابات 

واملروحيات، كا قاموا 

بإطالق النار عىل املناهضن 

لالنقالب، فقاموا باستهداف 

املواطنن املوجودين 

بالشوارع بواسطة القناصة. 

وقامت طائرات إف16- 

سيطر عليها االنقالبيون 

بقصف مبنى الرملان 

واملجمع الرئايس وعدد من 

املؤسسات الحساسة بالدولة. 

مل يخىش املدنيون من 

مواجهة املوت املحقق بل 

خرجوا إىل الشوارع يواجهون 

طلقات الرصاص ويطالبون 

االنقالبين باالستسالم من 

أجل الدميقراطية. ملاذا
حدث؟

كيــف 
حــدث؟

من
املسؤول؟ 

متــى 
حدثــت؟
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رئاسة األركان الركية تقيِّم معلومات 

استخباراتية قادمة من جهاز 

االستخبارات الوطني عن وجود محاولة 

انقالبية.

انتشار صور عىل مواقع التواصل االجتاعي تظهرعنارص 

من قوات الدرك )الجندرما( يغلقون جرس البوسفور 

وجرس السلطان محمد الفاتح يف اسطنبول، وصور 

لطائرات إف16- تحلق عىل ارتفاعات منخفضة فوق 

مؤسسات عسكرية ومبنى الرملان واملجمع الرئايس يف 

العاصمة أنقرة.

مجموعة من الجنود االنقالبين يحارصون 

مقر قيادة جهاز االستخبارات بأنقرة، وطائرة 

مروحية تقوم بإطالق النار عىل املبنى.

انفجار مبركز تدريب عمليات القوات الخاصة 

للرشطة يف منطقة "غولبايش" يف انقرة يؤدي إىل 

مقتل عدد كبر من الضباط أثناء نومهم.

النيابة العامة يف أنقرة تبدأ يف توجيه االتهامات 

للعسكرين املتورطن يف محاولة االنقالب.

قوات االنقالبين تفتح النار عىل املدنين يف 

ميدان تقسيم وشارع وطن وجرس البوسفور 

يف اسطنبول، وحول مقر رئاسة األركان 

العامة يف أنقرة.

االنقالبيون يحارصون مقار حزب العدالة 

والتنمية  

اتخاذ بعض االحتياطات الالزمة، 

وإغالق املجال املجوي وحظر األنشطة 

العسكرية، كا قامت رئاسة األركان 

بتفقد املدرسة العسكرية الجوية.

االنقالبيون يحارصون مداخل 

مطار أتاتورك الدويل يف اسطنبول 

بالدبابات.

رئيس الوزراء بن عي يلدريم يديل بتريح 

صحفي وينرش تغريدة عىل توير يستنكر فيها 

محاولة االنقالب ويصفها بأنها محاولة متت 

خارج التسلسل القيادي قامت بها مجموعة 

صغرة من الخونة داخل الجيش.

وكالة األناضول لألنباء )الوكالة الرسمية 

بالدولة( تعلن احتجاز رئيس األركان الفريق 

أول خلويص آقار عىل يد االنقالبين.

االنقالبيون يغلقون جميع املطارات يف تركيا 

أمام حركة الطران، ويسيطرون عىل مبنى 

اإلذاعة والتلفزيون الريك TRT يف أنقرة.
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12:04 a.m.

12:57 a.m.

1:16 a.m.

1:48 a.m.

2:00 a.m.

2:05 a.m.

12:25 a.m.

12:52 a.m.

12:55 a.m.

2:30 a.m.

2:05 a.m.

التسلسل الزمني لالنقالب الفاشل
الجمعة 15 يوليو/ متوز 2016 

االنقالبيون يجرون مذيعة TRT، تيجن 

قاراش، عىل قراءة بيان االنقالب عىل 

الهواء مبارشة تحت تهديد السالح، 

وقادة االنقالب يعلنون حظر التجول يف 

عموم البالد.   

قائد الجيش األول الفريق أوميت دوندار يجري 

مداخلة هاتفية عىل الهواء مبارشة مع إحدى 

القنوات التلفزيونية يؤكد فيها عىل أن القوات 

املسلحة الركية ال تدعم محاولة االنقالب.

االنقالبيون يقتلون اثنن من املدنين أثناء 

محاولتهم صد هجوم لالنقالبين عىل مقر القمر 

الصناعي الريك "تورك سات".

قوات االنقالب تطلق النار من مروحية 

عىل املدنين يف شارع وطن يف اسطنبول

مقاتالت إف16- تسقط طائرة مروحية يستخدمها 

االنقالبيون يف أنقرة. وجنود مشاركون يف محاولة 

االنقالب يهاجمون مركز تدريب القوات الخاصة 

بالرشطة يف منطقة غولبايش يف أنقرة. واستشهاد 42 

رشطي جراء الهجوم.

جهاز االستخبارات يعلن أن محاولة االنقالب قد تم إحباطها، 

وأن االنقالبين ينتمون لتنظيم غولن اإلرهايب.كا أعلن أن كل 

املشاركن يف محاولة االنقالب سيُحاكمون بتهمة الخيانة. وتم 

القبض عىل ثالثن جندياً بينهم ثالثة ضباط برتب عالية أثناء 

محاولتهم اقتحام املجمع الرئايس بأنقرة.

أردوغان يتصل بإحدى القنوات التلفزيونية 

الخاصة عر تطبيق "فايس تايم" من هاتفه 

املحمول، ويتحدث عىل الهواء مبارشة إىل 

الشعب الريك ويدعوهم للخروج إىل الشوارع 

وامليادين للدفاع عن الدميقراطية ضد االنقالبين.

انقطاع بث قناة TRT ومقاتالت 

إف16- تقصف وزارة الداخلية 

ومقار قيادة الرشطة.  

الدبابات تحارص مبنى الرملان 

يف أنقرة.

قوات الرشطة تبدأ القبض عىل 

االنقالبين.

100 نائب بالرملان من أحزاب 

العدالة والتنمية والشعب 

الجمهوري والحركة القومية، 

يجتمعون يف مقر الرملان.
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4:00 a.m.

4:30 a.m.

2:42 a.m.

3:00 a.m.

2:49 a.m.

3:20 a.m.

6:30 a.m.

6:34 a.m.

6:40 a.m.

6:43 a.m.

7:00 a.m.

التسلسل الزمني لالنقالب الفاشل
الجمعة 15 يوليو/ متوز 2016 

ساع دوي انفجارات يف 

مقر الرملان حيث كان 100 

من النواب مجتمعن بقاعة 

الجمعية العامة للمجلس.

قناة TRT تعاود البث 

من جديد. وقوات الرشطة 

تلقي القبض عىل االنقالبين 

الذين حاولوا السيطرة عىل 

مقر القناة.

النيابة العامة بأنقرة تأمر بإلقاء 

القبض عىل أعضاء "مجلس السالم يف 

الوطن" املنفذين ملحاولة االنقالب، 

وعىل املنتمن لتنظيم غولن اإلرهايب 

داخل سلك القضاء. 

سقوط مروحية استخدمها 

االنقالبيون يف مهاجمة مقر مجمع 

القمر الصناعي )تورك سات(.

الرشطة تلقي القبض عىل الجنود 

االنقالبين الذين أغلقوا جرس 

البوسفور

االنقالبيون يقصفون مقر قيادة 

قوات الدرك )الجندرما( بواسطة 

هليكوبر حربية.

حدوث انفجار آخر بالرملان بعد سلسلة 

تفجرات وصل عددها إىل عرشة تفجرات 

متتالية. والنواب املجتمعون داخل الرملان 

يحاولون االحتاء من القصف.

طائرة الرئيس أردوغان تهبط يف مطار 

أتاتورك الدويل باسطبول، وآالف 

املواطنن يستقبلون أردوغان يف املطار.

أردوغان يتحدث لوسائل اإلعالم من 

مطار أتاتورك، ويعطي تفاصيل بخصوص 

محاولة االنقالب.

قوات الرشطة تلقي القبض 

عىل 55 جندياً انقالبياً يف مطار 

أتاتورك الدويل

االنقالبيون يلقون قنبلتن بالقرب 

من املجمع الرئايس.
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7:50 a.m.

10:30 a.m.

11:51 a.m.

11:45 a.m.

5:00 p.m.

1:35 p.m.

2:55 p.m.

8:00 a.m.

8:30 a.m.

8:36 a.m.

9:40 a.m.

التسلسل الزمني لالنقالب الفاشل
الجمعة 15 يوليو/ متوز 2016 

وزير الداخلية أفكان آال يأمر 

بإيقاف 29 عقيداً وخمسة 

جرناالت بالجيش عن العمل عىل 

اتصال بتنظيم غولن اإلرهايب.

مجموعة من القوات الخاصة 

تقوم بتحرير الفريق أول خلويص 

آقار بعد احتجازه عىل يد 

االنقالبين.

وزير العدل يعلن توقيف 1563 

فرداً من القوات املسلحة الركية 

عىل خلفية محاولة االنقالب.

فرض حظر الطران فوق 

منطقة مرمرة غريب تركيا مبا 

فيها مدينة اسطنبول.

رئيس جهاز االستخبارات هاقان 

فيدان يعلن أن عملية إحباط 

محاولة االنقالب ستنتهي يف غضون 

ساعات قليلة.

الجمعية العمومية يف الرملان 

الريك تعقد جلسة طارئة واألحزاب 

األربعة تعلن بياناً مشركاً إلدانة 

محاولة االنقالب الفاشلة.

وكالة رويرز تعلن أن مبنى رئاسة 

األركان العامة أصبح تحت سيطرة 

الجنود املوالن للحكومة.

مجموعة أخرى من القوات 

الخاصة تقوم بإنقاذ قائد 

قوات الدرك.

بدء اإلجراءات القضائية 

ملحاكمة الضباط املتورطن يف 

محاولة االنقالب بتهمة الخيانة.

مروحية تقل سبعة عسكرين 

ومدين واحد من املشاركن يف 

محاولة االنقالب تهبط يف اليونان 

وركابها يطلبون اللجوء السيايس.

املجلس األعىل للقضاة واملدعن 

العامن يوقف 2745 قاضياً عن 

العمل.
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استمرار "مناوبات حراسة الدميقراطية" يف كل أرجاء البالد واملواطنون 
يتظاهرون يف الشوارع منذ ليلة محاولة االنقالب.

الرئيس الريك أردوغان يدعو املواطنن للبقاء يف الشوارع منذ الساعة التاسعة مساء الخامس عرش من يوليو/متوز. واملواطنون يتجمعون يف الشوارع وامليادين يف كل أرجاء 

تركيا من أجل "مناوبات حراسة الدميقراطية". وقد تحولت تلك التظاهرات ضد محاولة االنقالب إىل مسرات لالحتفال بالدميقراطية بحضور عدد هائل من املشاهر. 

وأعلن أردوغان أن التجمعات ستنتهي مبؤمتر جاهري تاريخي يف يني قايب يف اسطنبول.



D
P
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األحد 17 يوليو/متوز 2016

 الثالثاء 19 يوليو/متوز 2016 اإلثنن 18 يوليو/متوز 2016

  األربعاء 20 يوليو/متوز 2016

   الخميس 21 يوليو/متوز 2016

n اشتباكات مسلحة يف مطار صبيحة غوكتشن يف اسطنبول، وقوات 

الرشطة الركية تلقي القبض عىل بقية االنقالبين يف مطار صبيحة 

غوكتشن، إضافة إىل االنقالبين يف قاعدة جوية يف والية قونيا وسط 

تركيا.

n  قوات الرشطة تحارص منطقة األكادمييات الحربية.

مجلس التعليم العايل الريك يعقد اجتاعاً موسعاً لكل رؤساء 

الجامعات.

n  العثور عىل "طرغوت أرسالن" رئيس دائرة مكافحة اإلرهاب 

مقتوالً بطلقة يف الرأس.

n  وفد من الجيش الريك يصل اليونان الستعادة االنقالبين الثانية 

الذين فروا من تركيا بعد فشل محاولة االنقالب.

n  القبض عىل 11 عسكرياً ورشطياً من بينهم العميد بكر أرجان 

قائد قاعدة إنجرليك الجوية، لتواطئهم مع االنقالبين.

n  القبض عىل الفريق أول أقن أوزتورك القائد السابق للقوات 

الجوية، وإحضاره إىل مقر شعبة مكافحة اإلرهاب للتحقيق معه.

n  ترسيب محادثات بن االنقالبين عر تطبيق "واتس آب" ونرشها.

n  منع املسؤولن يف القطاع العام من مغادرة البالد.

n  تفتيش قاعدة إنجرليك العسكرية.

n  إطالق رساح العميد اساعيل غورجن قائد اللواء 18 مشاة ميكانيك، يف املنطقة الغربية 

بوالية تشناق قلعه، غريب البالد، عىل ذمة القضية.

n  القبض عىل الطيارين اللذين أسقطا الطائرة الروسية عىل خلفية محاولة االنقالب. 

n  إعالن القبض عىل من يقفون وراء حساب توير املثر للجدل تحت اسم فؤاد عوين )@

fuatavni_f(، والذي كان يستخدم بصورة مكثفة بواسطة منتمن لتنظيم غولن اإلرهايب 

ألجل القيام بعمليات ترهيب ودعاية وتالعبات لصالح التنظيم. وتقول بعض االدعاءات أن 

مدير الحساب هو "عاكف مصطفى قوتشيت" مدير وحدة جمع البيانات يف رئاسة الوزراء؛ 

وهو موقع حساس يتم فيه الحصول عىل معلومات استخباراتية.

n  موقع ويكيليكس ينرش ما أساه مراسالت رسية بن أعضاء يف حزب العدالة والتنمية. 

إال أن محتوى املراسالت يُظهر أنها ال تحوي أي معلومات مهمة كا زعم موقع ويكيليكس. 

ومعظم املراسالت تضم بيانات شخصية ألعضاء يف الحزب وإشعارات من مجموعات 

"جوجل" وأخبار من وسائل اإلعالم املختلفة.

n  املساعد العسكري لرئيس األركان العامة خلويص آقار، يعرف بانتائه إىل حركة غولن

n  القبض عىل 113 قاضياً ومدعياً عاماً منهم ثالثة قضاة باملحكمة الدستورية العليا 

لتورطهم يف محاولة االنقالب.

n  بعد اجتاع للحكومة استمر 4 ساعات و40 دقيقة، رئيس الجمهورية رجب طيب 

أردوغان يعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر يف عموم البالد.

n  املجلس األعىل لإلذاعة والتلفزيون يف تركيا يفصل 29 شخصاً. 

n  عرشات اآلالف من املواطنن يجتمعون فوق جرس البوسفور للتنديد مبحاولة االنقالب 

الفاشلة مساء الجمعة.
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مواقع اسرتاتيجية يف محاولة االنقالب 

قام جنود انقالبيون مبداهمة 

استوديوهات قناة يس إن إن 

تورك الخاصة، لكنهم مل يتمكنوا 

من السيطرة عىل االستوديوهات 

سوى لفرة قصرة؛ بعدها 

متكنت قوات الرشطة الخاصة 

مبساعدة املواطنن من استعادة 

السيطرة عىل املبنى.

متركزت دبابات االنقالبين عند 

مدخل مطار أتاتورك الدويل وأغلقت 

مداخله؛ ثم سيطر االنقالبيون عىل 

برج املراقبة يف املطار.

متكنت قوات الرشطة ومجموعات 

من املواطنن من استعادة السيطرة 

عىل املطار، وإلقاء القبض عىل 

ضابطن من االنقالبين وعدد من 

الجنود.

من أوائل املواقع التي سيطر 

عليها الجنود االنقالبيون كانت 

شوارع حي بيالربيه، وطالبوا 

املواطنن بالعودة إىل منازلهم 

معلنن تطبيق األحكام العرفية 

بالبالد. وقد وصلت الدبابات 

التي أغلقت جرس البوسفور إىل 

مواقعها عر منطقة بيالربيه فهي 

آخر طريق يصل إىل الجرس.

اجتمع آالف املواطنن يف 

منطقة قيسيقي، يف الطرف 

اآلسيوي من اسطنبول، حيث 

يقع منزل أردوغان، للوقوف 

يف وجه محاولة االنقالب ليلة 

الخامس عرش من يوليو/متوز؛ 

وال يزال املواطنون يجتمعون 

هناك باآلالف منذ ليلة محاولة 

االنقالب حتى اليوم يف مناوبات 

لحراسة الدميقراطية، ويقولون 

إنهم لن يرحوا مكانهم حتى 

يطلب منهم الرئيس أردوغان 

ذلك.

تقع منطقة تشنغل كوي بن ثكنات 

السليمية العسكرية ومدرسة كوله يل 

الثانوية العسكرية الشهرة. وهي آخر 

طريق يصل إىل جرس البوسفور. وقد 

حاول االنقالبيون الذين تحركوا من 

مدرسة كوله يل العسكرية، السيطرة عىل 

ساحل تشنغل كوي الواصل بن املدرسة 

العسكرية وجرس البوسفور، لكنهم واجهوا 

مقاومة عنيفة من حوايل 250 من قاطني 

املنطقة املدنين الذين حاولوا إيقافهم. 

وقام االنقالبيون بقتل حوايل 17 مدنياً 

منهم واحتجاز أكرث من 50 رهائن بينهم 

نساء وأطفال.

قام الجنود االنقالبيون باحتالل 

مكتب قناة يت آر يت التابعة 

للدولة يف حي أولوص، يف 

اسطنبول، مساء الخامس عرش 

من يوليو/متوز. كا داهموا 

مبنى قناة يت آر يت وورلد، 

وقاموا بقطع البث وإتالف 

األسالك والوصالت.

استسلم 50 جندياً من االنقالبين لقوات الرشطة، صباح يوم السبت، بعد أن قاموا 

باحتالل جرس البوسفور وإغالقه طوال الليل. وكان الجرس من أوىل املواقع التي 

قام االنقالبيون بتأمينها خالل املراحل األوىل من محاولتهم االنقالبية. 

استسلم الجنود حوايل الساعة الثامنة صباح يوم السبت، بعد أن سقط عرشات 

املواطنن املتظاهرين فوق الجرس، برصاص القناصة والبنادق والدبابات.

تم تغير اسم جرس البوسفور إىل "جرس شهداء الخامس عرش من يوليو" تخليداً 

لذكرى املواطنن الذين فقدوا أرواحهم هناك.

مقر يس إن إن تورك 

مطار أتاتورك الدويل
بيالربيه

قيسيقيل تشنغل كوي

TRT مقر قناة

جرس البوسفور

اسطنبول
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مواقع اسرتاتيجية يف محاولة االنقالب 

حارص االنقالبيون مبنى الرملان يف الساعات األوىل من صباح يوم السادس عرش 

من يوليو/متوز، وقامت مروحية عسكرية بإطالق النار عىل املبنى يف الساعة 2:42 

صباحاً. وأثناء الهجوم، كان 100 من نواب الرملان مجتمعن يف قاعة الجمعية 

العمومية للمجلس لعقد اجتاع كان يُبث عىل الهواء مبارشة. وأثناء القصف، كان 

النواب من األحزاب الثالثة يحتمون داخل املبنى. وبعد لحظات من ساع دوي 

االنفجارات يف الرملان نرش النواب صوراً عىل مواقع التواصل االجتاعي تظهر 

مدى الخراب والدمار الذي طال املبنى. وقد تم قصف املبنى أحد عرشة مرة عىل 

مدار الليل.

تجمع املواطنون أمام املجمع الرئايس يف بش تبه مبجرد ساعهم نبأ 

محاولة االنقالب. وتم قصف القر الرئايس يف ساعات مبكرة من يوم 

السادس عرش من يوليو/متوز بواسطة مقاتلتن إف16-، بينا قامت 

املروحيات مبهاجمة املدنين املتجمعن أمامه. كان االنقالبيون يخططون  

ملحارصة واحتالل املجمع الرئايس إال أن  خطتهم باءت بالفشل. ثم 

ألقي القبض عىل 13 من االنقالبين بينهم ثالثة ضباط برتب عالية أثناء 

محاولتهم اقتحام املجمع الرئايس.

يف متام الساعة 10:56 من مساء الخامس 

عرش من يوليو/متوز، حارصت مجموعة من 

االنقالبين مقر قيادة جهاز االستخبارات 

الوطنية. ويف وقت الحق من اليوم نفسه، 

قامت مروحياتهم بإطالق النار عىل املبنى.

داهم جنود انقالبيون استوديوهات هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون الريك TRT اململوكة 

للدولة. وأجروا املذيعة عىل قراءة بيان 

االنقالب عىل الهواء مبارشة تحت تهديد 

السالح. وبعد الحادث، انقطع بث القناة 

مؤقتاً. ثم طالب نائب املدير العام للقناة، 

إبراهيم إرن، عر حساباته الشخصية 

مبواقع التواصل االجتاعي، املواطنن 

بالحضور إىل مقر القناة ملقاومة االنقالب. 

وبالفعل حرض العديد من املواطنن. 

ومتكنت الرشطة مبساعدة املواطنن من 

القبض عىل أربعة من قوات االنقالبين 

ممن احتلوا مبنى القناة بينهم ضابط 

برتبة عالية.

يف متام الساعة 11:28 من مساء الخامس عرشمن يوليو/

متوز وبعد بيان القوات املسلحة الركية، وقع انفجار يف 

أكادميية تدريب قوات الرشطة الخاصة مبنطقة غولبايش 

يف أنقرة. وقد استشهد أثناء القصف 42 رشطياً وهم 

نيام، كا ألحق القصف أرضاراً جسيمة مبقر األكادميية.

احتلت قوات االنقالبين مبنى رئاسة األركان العامة يف الساعة 11:50 مساًء. 

وأخذوا رئيس األركان الفريق أول خلويص آقار رهينة. وبعد فرة قصرة 

اندلعت اشتباكات بن قوات الرشطة وقوات االنقالبين. وتجمع املواطنون 

حول مبنى رئاسة األركان العامة الذي كان مغلقاً بواسطة الدبابات، للتعبر 

عن رفضهم ملحاولة االنقالب. وفتح االنقالبيون النار عىل املواطنن املدنين 

وقتلوا العديد منهم. ويف متام الساعة 8:00 من صباح يوم السبت، سلم 700 

جندياً من قوات االنقالب يف مقر رئاسة األركان أنفسهم لقوات الرشطة بعد 

أن أُعلن أن مقر رئاسة الركان أصبح تحت سيطرة الجنود املوالن للدولة.

يف الساعة 3:30 من صباح يوم السادس عرش 

من يوليو/متوز، هاجمت مروحية عسكرية 

املحطة األرضية للقمر الصناعي الريك "تورك 

سات"، وهي الرشكة املسؤولة عن خدمات 

اتصاالت القمر الصناعي والبث التلفزيوين 

بالدولة.

وقد قتل اثنان من العاملن وأصيب ثالثة 

آخرون أثناء مقاومتهم لالنقالبين. وأُعلن 

بعد ذلك أن املروحية التي نفذت الهجوم 

قد تحطمت.

الربملان

املجمع الرئايس يف بش تبه

MIT جهاز االستخبارات الوطنية

هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

TRT الرتكية

غولبايش

األركان العامة

تورك سات

أنقرة
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مواقع اسرتاتيجية يف محاولة االنقالب  مواقع أخرى 

حاولت قوات االنقالب االستيالء عىل مبنى محافظة صقاريا. فتوافد 

املدنيون إىل املبنى فور ساعهم الخر. أطلق االنقالبيون النار عىل الرشطة 

املكلفة بحاية املبنى وعىل املدنين، إال أن املواطنن املجتمعن هناك 

هاجموهم واستطاعوا السيطرة عليهم وتسليمهم لقوات الرشطة. وقد 

أصيب يف األحداث أربعة عرش شخصاً من بينهم نساء.

استوىل االنقالبيون عىل 

مركز بيانات مشغل الهاتف 

املحمول "تورك سل"، يف 

منطقة غبزه وحاولوا قطع 

الخدمة، لكنهم فشلوا يف 

ذلك وتم القبض عليهم بعد 

فرة وجيزة.

هاجم فريق من االنقالبين مكون من خمسة عرش ضابطاً من 

القوات الخاصة و15 جندياً من فرق البحث واإلنقاذ إضافة إىل 

اثنن من قوات الكاوماندوز البحرية )قوات الهجوم تحت املاء( 

مدينة مرمريس الساحلية وقصفوا الفندق الذي كان يقيم فيه 

الرئيس أردوغان، بعد فرة قصرة من مغادرته للمكان. وقامت 

مروحية بإنزال نحو ثالثن جندياً فوق الفندق بالحبال، وأخذوا يف 

إطالق النار يف محاولة واضحة الختطاف رئيس الجمهورية.

سمعت الرشطة بتحرك 30 جندياً باتجاه وحدة عسكرية تتواجد 

بها قيادة القاعدة العارشة لطائرات التزويد بالوقود وقيادة قوات 

الدرك باملنطقة، فقامت بإغالق الطريق بواسطة سيارات مكافحة 

الشغب والعربات املدرعة، ملنع خروج الجنود.

والية صقاريا

قوجه إييل

مرمريس، موغال 

أضنة
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تم إغالق املجال الجوي حول قاعدة 

إنجرليك الجوية أثناء محاولة االنقالب، 

وسط مخاوف من أن طائرة تزويد بالوقود 

قد متكنت من اإلقالع لتزويد طائرات 

االنقالبين بالوقود. وأعيد فتح املجال 

الجوي حول القاعدة يف اليوم التايل 

ملحاولة االنقالب.

أقلعت ست طائرات حربية من والية 

ديار بكر جنوب رشقي تركيا يف ليلة من 

محاولة انقالب. ونزل املواطنون بالوالية 

ذات الغالبية الكردية اىل الشوارع للوقوف 

يف وجه محاولة االنقالب.

بأوامر من العميد عارف عبد الستار 

أفشار حلقت مروحيات سيطر عليها 

االنقالبيون وفتحت النار عىل منطقة 

تاطوان.  وتم إغالق طرق الثكنات 

العسكرية بواسطة الحافالت واملعدات 

التابعة للبلدية، ملنع الدبابات من العبور.

داهمت دبابات االنقالبين العديد من 

األماكن الحساسة يف والية قارص، مثل مقر 

جهاز االستخبارات الوطنية ومبنى البلدية 

ومقر حزب العدالة والتنمية. وكانت 

قارص من آخر املدن التي استسلمت فيها 

قوات االنقالبين.

قاعدة إنجرليك الجوية

ديار بكر بيتليس

قارص
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رئيس الوزراء بن عي يلدريم

رئيس األركان العامة الفريق أول خلويص 

آقار
قائد الجيش األول الفريق أوميت دوندار

أقر رئيس الوزراء يف ساعة متأخرة من ليلة الخامس عرش من يوليو/متوز 

بأن مجموعة من داخل الجيش متورطة يف ما يبدو أنه  محاولة لالنقالب، 

وأن وحدات عسكرية أغلقت مداخل جرسي البوسفور والسلطان محمد 

الفاتح اللذان يربطان الشطرين األورويب واآلسيوي يف اسطنبول. يف وقت 

الحق، دعا يلدرم املواطنن إىل النزول إىل الشوارع ملقاومة االنقالب. وكان 

يلدريم يف الجانب اآلسيوي من اسطنبول عندما بدأت املحاولة االنقالبية. 

وبالرغم من أنه قرر العودة فوراً إىل أنقرة عن طريق الر بسبب محاذير 

أمنية من السفر عن طريق الجو، مرَّ موكبه عر والية قسطمونو بالقرب 

من أنقرة بعد تردد أنباء عن وقوع اشتباكات كثيفة يف العاصمة. توقف 

يلدريم يف قسطمونو ألكرث من ساعة ونصف لتلقي املعلومات من أنقرة. 

وعندما قرر مواصلة طريقه إىل العاصمة، فتحت قوات الدرك النران عىل  

سيارة تسر خلف املوكب. ما دفع رئيس الوزراء لتغير خط سره مرة 

أخرى. ومع استمرار االشتباكات املسلحة يف أنقرة، اضطر يلدريم البقاء يف 

منزل أحد رؤساء البلديات يف املنطقة التي كان موجوداً بها. ومن هناك أدار 

يلدريم عملية صد االنقالب يف أنقرة. بعد ذلك واصل طريقه وعاد إىل أنقرة 

يف رحلة استغرقت 12 ساعة.

احتجز االنقالبيون الفريق أول أقار 

بشكل غر قانوين ليلة االنقالب. ثم 

نقل آقار بواسطة مروحية إىل قاعدة 

أقينجي الجوية، الواقعة عىل مسافة 35 

كم شال غرب أنقرة. وهناك، حاول 

االنقالبيون إرغامه عىل التوقيع عىل 

بيان االنقالب تحت تهديد السالح، 

وربطه من عنقه بالحزام. وقد تم 

تحريره فيا بعد ونقل إىل مكان آمن.

لعب الفريق أوميت دوندار، قائد الجيش األول دوراً 

تاريخياً ليلة املحاولة االنقالبية. فبعد إعالن االنقالبين 

عن احتجازهم قيادات الجيش، رفض الفريق دوندار 

االستجابة لدعوات قوات االنقالب يف الوقوف إىل 

جانبهم. واتصل أوالً بوايل اسطنبول، واصيب شاهن. 

بعد ذلك أجرى اتصاالت بشخصيات حكومية؛ فاتصل 

دوندار بالرئيس أردوغان وقال له: "سيدي الرئيس، 

أنت الرئيس الرشعي للبالد وأنا يف خدمتكم. أقرح 

عليك أال تذهب إىل أنقرة. تعال إىل اسطنبول وأنا 

سأقوم بتأمينكم." وكُلف الفريق دوندار مبنصب 

رئيس األركان العامة بالوكالة لحن إنقاذ رئيس 

األركان الفريق أول خلويص آقار.

رئيس الوزراء يلدريم يتفقد مبنى الرملان بعد قصفه من قبل االنقالبين

ُجرج عنق رئيس األركان خلويص آقار 

بسبب تقييده من عنقه بحزام
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روايات شهود العيان عىل ليلة محاولة االنقالب

الرئيس رجب طيب أردوغان 

غادر الرئيس أردوغان فندق يازيجي، يف مدينة مرمريس غريب تركيا، غرفة إقامته بالفندق ليلة 15 يوليو/متوز، 

قبل دخول قوات االنقالبين بحوايل 15 دقيقة. وأعلن أردوغان  الحقاً أنه علم مبحاولة االنقالب من صهره 

الذي اتصل به ليلة 15 يوليو وأخره مبا يحدث. كا اتصل به قائد الجيش األول الفريق أوميت دوندار وطلب 

منه املجيء إىل اسطنبول بدالً من الذهاب إىل أنقرة. ويف طريقه السطنبول، أجرى أردوغان مداخالت مع عدة 

قنوات تلفزيونية عر تطبيق فايس تايم، من هاتفه املحمول، دعى خاللها الشعب الريك للنزول إىل الشوارع 

وامليادين ملقاولة املحاولة االنقالبية. وقال معظم املواطنن الذين خرجوا للشوارع أنهم خرجوا بعد مكاملة 

أردوغان األوىل. وأكد مسؤول كبر أن الطائرة التي كانت تقل الرئيس أردوغان تعرضت للتحرش من قبل 

طائرات تابعة لالنقالبين أثناء تحليقها يف الجو. وبعد هبوط الطائرة، التقى أردوغان املواطنن الذين توافدوا 

عىل مطار أتاتورك حتى عندما كان تحت سيطرة االنقالبين. وألقى أردوغان خطاباً من املطار عىل الجاهر 

التي كانت يف استقباله.

قام موقع مركز سراتفور لألبحاث عر توير بنرش معلومات 

عن خط سر رحلة أردغان يف طريقه إىل اسطنبول، يف الوقت 

الذي كانت فيه طائرتان تابعتان لالنقالبين من نوع إف16- 

بالتحرش بطائرته.
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ليلة املحاولة االنقالبية، ذهب بعض النواب إىل 

الرملان لقراءة بيان ضد االنقالب. إال أن االنقالبين 

بدأوا بقصف املبنى والنواب يف داخله. وقد قصف 

مبنى الرملان 11 مرة خالل ليلة االنقالب، احتمى 

النواب أثناءها يف داخله.

تم قصف مبنى الرملان الريك 11 مرة خالل ليلة محاولة االنقالب

جنود يستسلمون عندما علموا أن األمر ليس مناورة عسكرية

مكتب رئيس الوزراء

أفاد جنود يف أقوالهم أمام النيابة أن قادتهم 

أخروهم أنها مجرد مناورة عسكرية تدريبية. 

وكانت االدعاءات املتداولة يف وسائل اإلعالم تقول 

أن الضباط ذوي الرتب العالية قد احتفظوا بالجنود 

حتى 21:00 مساًء من أجل القيام بتدريبات ليلية. 

بعد ذلك، أمروهم بأخذ الذخرة من أجل القيام 

بالتدريبات. وقال الجنود يف أقوالهم إنهم أدركوا 

أن األمر ليس مجرد تدريبات عسكرية عندما جاء 

املواطنون وقفزوا فوق الدبابات.

قصف الرملان حينا كان النواب يف 
الجلسة

الجنود يقولون إنهم كانوا يجرون 
مناورة تدريبية
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الرقيب عمر خالصدمر هو الجندي الذي منع مدبري االنقالب املنتمن ملنظمة فتح الله غولن 

اإلرهابية من السيطرة عىل قيادة القوات الخاصة. فقد قام خالصدمر بإطالق النار عىل رأس العميد 

االنقاليب سميح ترزي بعد أن أخره هذا األخر أنه تم إعالن األحكام العرفية وأنه أصبح املسؤول من 

اآلن فصاعداً. وبعد أن أطلق خالصدمر النار عىل العميد االنقاليب، قتله الجنود االنقالبيون الذين 

احتلوا قيادة القوات الخاصة. بعدها، اشتبك الجنود الرافضون ملحاولة االنقالب مع االنقالبين ملنعهم 

من السيطرة عىل القيادة.

قتل مصطفى جامباز، املصور الصحفي يف 

جريدة يني شفق، بطلق ناري يف صدره من 

قبل أحد جنود االنقالب يف منطقة  شنغل 

كوي، يف الطرف اآلسيوي من اسطنبول، ليلة 

محاولة االنقالب. وهو أب لطفل واحد. 

وكان جامباز قد قال لزوجته قبل نزوله 

للشارع: ”ال ميكنك منعي من الخروج يف 

موقف كهذا".

شخصية بارزة يف مجال اإلعالن، إذ اشتهر 

بالحمالت الدعائية التي نظمها لحزب العدالة 

والتنمية منذ أن كان يف مرحلة التأسيس. وقد 

قتل إرول أولتشوك وابنه البالغ من العمر 

18 عاماً ليلة الجمعة التي شهدت محاولة 

االنقالب. ذهب أولتشوك مع ابنه عبد الله 

طيب إىل جرس البوسفور ملقاومة االنقالب 

بعد إغالقه من قبل االنقالبين. وهناك تعرض 

إلطالق النار عىل يد االنقالبين الذين فتحوا 

النار عىل املتصدين لهم من املدنين.

أب لثالثة أطفال ويبلغ من العمر37 عاماً. 

قتل بطلق ناري أثناء اشتباكات بن املدنين 

وقوات االنقالبين يف منطقة تشنغل كوي ليلة 

املحاولة االنقالبية. سمع خليل أن االنقالبين 

يحاولون االستيالء عىل مركز للرشطة يف 

تشنغل كوي، فرك زوجته عائشة وخرج 

لتوه للتصدي لهم. عام 1995، ألقي القبض 

عىل خليل قنطرجي وكان عمره 15 عاماً، 

لكونه عضواً يف وقف الشباب الوطني. ومتت 

محاكمته أمام محكمة أمن الدولة يف 28 

فراير/شباط. تعرض أثناء املحاكمة للتعذيب 

لعدة أيام يف مكتب شعبة مكافحة اإلرهاب، 

وسجن لتسع سنوات تبن بعدها أنه كان بريئاً 

فأُطلق رساحه.

قتل إلهان وارانك عىل يد قوات االنقالب 

حينا كان يتظاهر ضد االنقالب أمام مبنى 

بلدية اسطنبول. وهو شقيق مصطفى وارانك 

مستشار الرئيس أردوغان. إلهان وارانك 

البالغ من العمر 45 عاماً وأب لطفلن، 

أكادميي يف جامعة يلديز التقنية يف اسطنبول. 

وقبل خروجه إىل الشارع كتب وارانك يف 

أحد مجموعات الواتس آب: "أصدقايئ.. لو 

خفنا نحن، فسيخاف الجميع. أنا خارج إىل 

الشارع."

فاتيش بيتشاقتيش سيدة تبلغ من العمر 82 

عاماً، نزلت إىل لشارع بعد دعوة الرئيس 

أردوغان املواطنن للدفاع عن الدميقراطية 

يف والية قرشهر يف وسط األناضول. وتواظب 

السيدة فاتيش عىل املشاركة يف "نوبات 

حراسة الدميقراطية" مع أوالدها وأحفادها 

منذ ليلة الخامس عرش من يوليو/متوز حتى 

اآلن.

متي رستباش كان عمدة حي أجيبادم يف 

اسطنبول طوال السنوات الـ 10 املاضية. 

وقد أطلق عليه أحد الضباط االنقالبين 

الرصاص. وهو أب لطفلن. نزل رستباش إىل 

الشارع ملساعدة الرشطة الذين حاولوا صد 

االنقالبين. وحاول التحدث إىل االنقالبين 

القناعهم بوقف ما يفعلونه. وقد قتل 

رستباش بإطالق النار عليه من مسافة قريبة 

عىل يد النقيب محمد قرا بكر. ثم منع 

الضابط االنقاليب سكان املنطقة من نقل 

رستباش إىل املستشفى.

 ديريا أوفاجيكي معلمة من سكان منطقة 

قازان، بأنقرة. انضمت إىل سكان املنطقة 

الذين كانوا يف طريقهم إىل قاعدة عسكرية 

هناك لصد املحاولة االنقالبية. وقد أصيبت 

بطلق ناري يف ساقها سقطت بعده عىل 

الفور.

إمام وأب لطفلن يبلغ من العمر 32 عاماً. 

كان يعمل يف مركز العمليات الخاصة يف 

منطقة غولبايش يف أنقرة. قتل عىل يد 

القوات االنقالبية التي هاجمت املركز 

وقصفته بالقنابل وأطلقت النار عىل 

العساكر املوجودين داخله.

الرقيب عمر خالصدمر

املصور الصحفي مصطفى 
جامباز

إرول أولتشوك وابنه عبدالله 
طيب

خليي قنطرجي

الروفيسور إلهان وارانك

فاتيش بيتشاقتيش 

متى رستباش

ديريا أوفاجيكي )معلمة(

مصطفى ميان 
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يوم 17 يوليو، وقع عدد من مشاهر املمثلن والفنانن والكتاب، مثل األديب 

الحاصل عىل جائزة نوبل أورهان باموق والفنان العاملي تاركان وغرهم من 

مختلف االتيارات السياسية، عىل بيان بعنوان "ال لالنقالب".

يوم 20 يوليو، أصدر املفتون يف تركييا، بياناً مشركاً إلدانة محاولة االنقالب.

يوم 21 متوز، بدأت مجموعة من املشاهر والفنانن ، مثل املنتج التلفزيوين 

أجون إليجايل واملغنية حاديثه وفتاح جان، إضافة إىل املمثلن مراد يلدريم 

وهاكان أورال، يف االنضام إىل املسرات واملظاهرات يف الشوارع ضد محاولة 

االنقالب، وانخرطوا يف محادثات مع املواطنن املتجمعن يف منطقة قيسقي يف 

اسطنبول من أجل مظاهرات "نوبات حراسة الدميقراطية".

آجون ایلیجايل، هادييس، مراد يلدرم

يف حديث للصحافة، علق رئيس األركان األسبق، الجرنال إيلكر باشببوغ، 

عىل محاولة االنقالب الفاشلة قال: "ال ميكن ملن يقصف برملانه ويطلق 

الرصاص عىل مواطنيه أن يكون جندياً تركياً. هؤالء قد تلقوا أوامر من 

مكان آخر ومن أشخاص آخرين غر رؤسائهم".

كا أجرى رئيس األركان األسبق، الجرنال حلمي أوزكوك، حواراً مع 

صحيفة حرييت ديي، يوم 21 يوليو، وصف خالله محاولة االنقالب 

"باألمر القبيح".

يوم 16 يوليو، أصدرت اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة 

بيان إدانة ضد محاولة االنقالب.

أصدر ممثلو ورؤساء اتحادات غرف التجارة والبورصات يف تركيا، واتحاد 

النقابات التجارية الركية، واتحاد التجار والحرفين يف تركيا، ونقابة 

موظفي القطاع العام، ونقابة املوظفن الركية، بيانات إلدانة محاولة 

االنقالب.
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أوىل ردات الفعل من األحزاب املعارضة جاءت من رئيس حزب الحركة 

القومية، دولت بهتشه يل يف الساعة 11 ليالً، يوم 15 من متوز؛ حيث اتصل 

برئيس الوزراء بن عي يلدريم وقال أن حزبه يساند الحكومة قائالً أن 

محاولة االنقالب "أمر غر مقبول".

ردود األفعال املحلية

از
ايل

أك
ي 

 ع
ور

ص

رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، أجرى مداخلة هاتفية عىل الهواء 

مبارشة يف الساعة الواحدة من صباح 16 يوليو داعياً الناس إىل الدفاع عن 

الدميقراطية.

حزب الشعوب الدميقراطي أدان محاولة االنقالب عىل صفحته الرسمية عىل 

توير يف الساعة 1.28 من صباح يوم 16 يوليو. الحقاً، أصدر صالح الدين 

دمرطاش وفيجن يوكسيكداغ بياناً يوم السبت 16، الساعة الواحدة ظهراً.

عقد الرملان جلسة طارئة يف الساعة 5 صباحاً، يوم السادس عرش من يوليو 

و أصدرت األحزاب األربعة بيان إدانة ملحاولة االنقالب الفاشلة ومسجلن 

تعاضدهم ضد أي تهديد للدميقراطية. وقد حرض االجتاع رئيس الوزراء، 

ومايقارب من 100 سفر ودبلومايس وممثلن عن منظات غر حكومية 

ورئيس األركان العامة.

الجمعية الركية للصناعين ورجال األعال األتراك )TÜSIAD( وجمعية 

الصناعين ورجال األعال املستقلن )MÜSIAD(، أدانتا محاولة االنقالب 

يوم 16 متوز.

املحكمة الدستورية أصدرت بياناً جاء فيه: "نرفض أي محاولة للتحرك ضد 

الدميقراطية تتعارض مع مواد الدستور، ونريد أن يعلم شعبنا أننا نقف إىل 

جانب دولة الدميقراطية والقانون".

كال قليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري )أكر أحزاب 

املعارضة( غرد عىل توير مندداً باالنقالب ليلة الجمعة ثم أصدر 

بياناً مكتوباً بعد فشل االنقالب قال فيه: "نحن نحمي الجمهورية 

والدميقراطية. ونحافظ عىل إمياننا كامالً".

نرش ممثلو األديان اليهودية واملسيحية واإلسالم بيانات أعلنوا فيها أسفهم 

الشديد للهجات اإلرهابية التي استهدفت الشعب الريك العظيم يوم 

16 متوز. وكان من بن املوقعن رئيس الشؤون الدينية ورئيس أساقفة 

القسطنطينية برثلاوس ورئيس الحاخامات إسحاق حالوا.

الجمعة 15 يوليو/ متوز 2016 



www.dailysabahcentre.com

 ردود األفعال الدولية
حلف شامل األطليس )ناتو(

أول بيان للسكرتر العام لحلف الناتو، ينس ستولتنرغ صدر صباح يوم 16 متوز، الساعة 5.34 صباحاً )بالتوقيت الريك(، 

وجاء فيه: "لقد اتصلت للتو بوزير الخارجية الريك. اتصلت داعياً للهدوء، وأكدت عىل احرام املؤسسات الدميقراطية الركية 

والدستور".

الحقاً، تم نرش تريح ستولتنرغ حول محاولة االنقالب يف تركيا عىل موقع الناتو الرسمي، يوم 18 يوليو.. وجاء بالبيان: 

"تكلمت مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد محاولة االنقالب. أرحب بالدعم الشعبي القوي وكافة األحزاب السياسية 

للدميقراطية وللحكومة املنتخبة دميقراطياً. لقد أظهر الشعب الريك شجاعة عظيمة".

الواليات املتحدة
يف الساعة 12.14 صباح يوم السبت  السادس عرش من يوليو )بتوقيت تركيا(، أصدر وزير الخارجية 

األمرييك جون كري بياناً جاء فيه: "أمتنى أن يعم االستقرار والسالم والتنمية يف تركيا؛ لكنني ليس لدي ما 

أضيفه بخصوص ما يجري هذه اللحظة." 

الحقاً، يوم 16 متوز، بعد أن تم إفشال االنقالب، صدر البيان التايل يف الساعة 2.13 صباحاً )بتوقيت 

تركيا(: "إن رئيس الواليات املتحدة ووزير خارجيته متفقان عىل أنه ينبغي عىل كافة األطراف يف تركيا 

دعم الحكومة املنتخبة دميقراطياً، وندعو إىل ضبط النفس وتجنب كل عنف أو إراقة للدماء. ويشر وزير 

الخارجية إىل أن وزارته سركز عىل حاية وأمن املواطنن األمريكن يف تركيا. وقد طلب الرئيس من وزير 

الخارجية أن يطلعه باستمرار عىل آخر التطورات".

وقال البيت األبيض يوم 16 متوز: "إن رئيس الواليات املتحدة ووزير خارجيته متفقان عىل رضورة دعم 

كافة األطراف يف تركيا للحكومة املنتخبة دميقراطياً، وندعو إىل ضبط النفس وتجنب كل عنف أو إراقة 

للدماء".

بريطانيا
يوم 18 يوليو، قالت 

رئيسة الوزراء، تريزا ماي: 

"ندين بشدة محاولة االنقالب 

التي قامت بها مجموعة محدودة 

من القوات املسلحة الركية"

ونرش وزير الخارجية، بوريس جونسون 

تغريدة له عىل موقع توير يوم 15 يوليو، 

الساعة 9.53 مساء )بتوقيت تركيا( جاء فيها: 

"قلق جداً ملا يجري يف تركيا. سفارتنا تراقب 

الوضع عن كثب. عىل املواطنن الريطانين اتباع 

اإلرشادات عىل موقع السفارة".

والحقاً، يف الساعة 7.12 صباح يوم 16 يوليو )توقيت 

تركيا(/ رصح: "تحدثت لتوي مع وزير الخارجية الريك، 

وأرشت إىل دعم بريطانيا للحكومة الركية املنتخبة 

دميقراطياً وملؤسساتها".

األمم املتحدة
أصدر األمن العام لألمم املتحدة بياناً عىل 

املوقع الرسمي للمنظمة يوم 16 يوليو 

)15 يوليو بتوقيت الواليات املتحدة(جاء 

فيه: "األمن العام يتابع عن كثب وبقلق 

التطورات الرسيعة يف تركيا. واألمن 

العام ليدعو يف هذه األوقات العصيبة يف 

البالد إىل الهدوء ونبذ العنف. إن احرام 

الحقوق األساسية مبا فيها حرية التعبر 

والتجمهر ألمر حيوي وجوهري. ويشر 

األمن العام إىل أن التدخل العسكري يف 

أي دولة أمر غر مقبول أبداً. من املهم 

جداً إعادة الحكم املدين والدستوري 

بأرسع وقت وبسلمية، مبا يتوافق مع 

مبادئ الدميقرطية".
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االتحاد األورويب:
يف الساعة 3.10 صباح يوم 16 يوليو )بتوقيت تركيا(، صدر بيان مشرك من رئيس املجلس 

األورويب دونالد تاسك، ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود جانكر، واملمثلة العليا لألمن 

والسياسة الخارجية لالتحاد األورويب، فيديريكا موغريني جاء فيه: "تركيا رشيك أسايس 

لالتحاد األورويب. واالتحاد األورويب يدعم دعاً كامالً الحكومة املنتخبة ديقراطياً ويدعم 

مؤسسات الدولة وسيادة القانون. إننا نطالب بالعودة الرسيعة للنظام الدستوري الريك. 

وسنتابع عن كثب التطورات وننسق مع أعضاء االتحاد الـ28".

ويف الساعة 3.23 من صباح 16 يوليو )توقيت تركيا( نرش تاسك عىل موقع توير التغريدة 

التالية: "االتحاد األورويب يدعم الحكومة الركية املنتخبة دميقراطياً واملؤسسات وسيادة 

القانون، ويدعو إىل عودة النظام الدستوري".

روسيا
يوم 16 يوليو، رصح الناطق باسم الكرملن، دميري بيسكوف، ملراسي 

الوكاالت أن الرئيس فالدمير بوتن كان عىل اطالع مبارش بتطورات 

الوضع يف تركيا.

ورصح وزير الخارجية يف بيان يف موسكو: "إن موسكو قلقة جداً من 

األحداث األخرة التي جرت يف تركيا"، مؤكداً "رغبته يف العمل بشكل 

بّناء مع الحكومة الركية املنتخبة دميقراطياً مبا يضمن املصلحة املشركة 

للبلدين"، ومحدداً أن ذلك ينطبق بخاصة عىل مكافحة اإلرهاب

إيران  
بعد سويعات عىل محاولة االنقالب، يوم 16 

يوليو، أدان الرئيس اإليراين حسن روحاين 

االنقالب الفاشل، وأخر وكاالت األنباء 

املحلية: "نحن ندعم الحكومة الركية املنتخبة 

دميقراطياً ونعارض أي نوع من االنقالبات سواء 

الداخلية أو املدعومة من جهات أجنبية".

قطر  
هنأت قطر الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم 16 

يوليو، لنجاحه الكبر يف إحباط االنقالب الدموي الذي 

قامت ب مجموعة من الجيش ضد الحكومة. وقد 

نقلت وكالة قطر لألنباء ما قاله أمر قطر، الشيخ متيم 

بن حمد آل ثاين يف اتصال هاتفي مع الرئيس الريك: 

"نهنأ أردوغان عىل الدعم الشعبي لحكومته وعىل 

فشل االنقالب العسكري".

"إن األمر متيم يدين بشدة محاولة االنقالب الفاشلة 

ويعلن عن تضامن قطر مع تركيا ودعا لها يف كافة 

التدابر الالزمة لحاية الدستور الرشعي وتدعيم دور 

القانون والحفاظ عىل األمن واالستقرار".

باكستان
يف السادس عرش من يوليو  أدان رئيس الوزراء الباكستاين 

محمد نواز رشيف، بشدة محاولة االنقالب يف تركيا وعر 

عن دعم باكستان ومساندتها للرئيس أردوغان والحكومة 

الرشعية املنتخبة واملؤسسات الدميقراطية يف تركيا.

وجاء يف بيان صدر عن رئيس الوزراء الباكستاين "نعر  

عن إعجابنا الشديد بعزمية وإرصار الشعب الريك 

الشجاع  الذي وقف يف وجه قوى الظالم والفوىض ليعروا 

عن احرامهم والتزامهم بالدميقراطية.

  

 

أملانيا
يوم 16 يوليو، أخرت املستشارة األملانية، أنجيال 

مركل، الصحفين: "باسم كامل الحكومة األملانية، 

أدين بقوة محاولة االنقالب العسكري يف تركيا... 

إن أملانيا لتقف إىل جانب الحكومة الركية 

املنتخبة دميقراطياً وإىل جانب مؤسسات الدولة. 

إن الشعب كان وال يزال هو من من حقه تقرير 

من يحكمه من خالل انتخابات حرة".

ونرش الناطق باسم مركل عىل توير، يف 

الساعة10.08 من مساء يوم 15 يوليو: "ال بد 

من احرام النظام الدميقراطي يف تركيا. ال بد من 

القيام بكل يشء لحاية األرواح".

مرص
عملت مر يوم 16 يوليو، عىل عرقلة قرار 

ملجلس األمن إلدانة محاولة االنقالب، وكان 

القرار مدعوم من الواليات املتحدة. إال أن 

القاهرة أنكرت ذلك.

وكانت الواليات املتحدة وبعد التشاور مع أنقرة 

ومسؤولن يف الناتو اقرحت، الجمعة، مرشوع 

بيان يشدد عىل رضورة "احرام الحكومة املنتخبة 

دميقراطياً يف تركيا".
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فهم منظمة فتح الله غولن اإلرهابية

تآمرات إجرامية ضد املعارضني للجامعة

أحبطت الحكومة الرتكية محاولة انقالب قام بها أتباع اإلمام فتح الله غولن، الهارب واملقيم يف الواليات املتحدة منذ سنة 1999. لقد خيبت هذه املنظمة التي متتلك مدارس يف 

160 بلداً حول العامل وتدعي نرش الحوار بني األديان، ظن مئات اآلالف من املسلمني يف سبيل أن تعزز من وجودها داخل الدولة الرتكية ويف املحافل الدولية. حتى أنه قد حصل 

عىل جواز سفره بطرق غري قانونية. استطاع غولن توفري أكرث من 20 داعامً وكفيالً ساعدوه لإلقامة يف الواليات املتحدة. ومن بينهم غراهام فوللر، نائب الرئيس السابق لوكالة 

االستخبارات املركزية األمريكية. وقد لعب زعيم التنظيم اإلرهايب، البالغ من العمر 77 عاماً، دوراً جوهرياً يف معظم األحداث التي هزت تركيا.

هناك عرشات القضايا التي رتبتها منظمة غولن وحاولت استغاللها للتغلغل أكرث يف نظام الدولة.

فمنظمة غولن كانت وراء قضية باليوز. ووراء قضية أرغينكون والتجسس العسكري التي اتهم فيها املئات من ضباط الجيش والصحفيني واألكادمييني وغريهم من كبار 

الشخصيات، إما بالتخطيط النقالب أو باالنتامء إىل منظمة إرهابية. العديد من املتهمني تم إطالق رساحهم أثناء محاكمتهم ثم وجدوا أنهم قد اعتقلوا واتهموا بناء عىل اتهامات 

ملفقة أو أدلة مزورة. واألرجح أن رأس التنظيم اإلرهايب، فتح الله غولن، هو من أمر بالتنصت عىل املسؤولني عرب هواتفهم الجوالة، وكذلك عىل أولئك املرتبطني بهم عرب ضباط 

رشطة تابعني لغولن بهدف الحصول عىل معلومات رسية الختالق تسجيالت مزيفة لتوريطهم يف عدد من القضايا.

بات تلفيق التهم قد محاكم هزلية يجريها نواب 

عامون وقضاة مرتبطون باملنظمة، من األمور التي 

تخيف أعداء غولن. فقد تم سجن كل من الصحفي 

أحمد  ِشق ونديم شرن وقائد الرشطة السابق حنفي 

أوجي لنرشهم كتباً تنتقد حركة غولن. بعد خروجهم 

من السجن وقضاء مدة عقوبة طويلة دون سبب، 

رصح ِشق وشرن وأوجي أنهم كانوا ضحية نواب 

عامون وقضاة مرتبطن بتنظيم غولن الذين حكموا 

عليهم بزعم انتائهم إىل شبكة إرهابية دون أي دليل 

مادي.

صحفي، يبلغ من العمر 50 عاماً، معروف بتحقيقاته عن قضايا الفساد ومقتل 

الصحفي الريك األرمني هرانت دينك. كتب عن سوء ترف ضباط مرتبطن 

بتنظيم غولن يف قضية هرانت، فحبس عىل ذمة التحقيق ألكرث من عام ثم أطلق 

رساحه يف مارس/آذار 2012.

كتب حنفي، وهو قائد رشطة سابق، عمره 60 عاماً، كتاباً بعنوان "حياة سيمون 

عىل الخليج"، أظهر فيه كيف تغلغل كيان غولن داخل جهاز الرشطة وكيف كان 

يتحكم باملحاكات مثلا حدث يف قضية أرغينكون، باعتبار القضاة والنواب 

العامن مقربن من تنظيم غولن. بعد نرشه للكتاب بفرة بسيطة، تم إلقاء 

القبض عليه باتهامات ملفقة.

شخصيات تركية شهرية رفعت صوتها ضد شبكة الظالم عىل مدار سنوات وتعرضت للمحاكمة 
والعقاب مثل حنفي أوجي ونديم شرن وأحمد ِشق.

نديم شرن

حنفي أوجي

استخدم أتباع غولن سلطتهم داخل الجيش والقضاء والرشطة للتسلل إىل الدولة وإقصاء كافة املعارضني لهم.

قضية جامعة التحشية

استهدفت الحركة جاعة التحشية، وهي فرع لحركة 

نور، وتم سجن أعضائها بناء عىل أدلة مزورة، وتم 

إدراجها كجاعة إرهابية من قبل عنارص مشبوهة يف 

الرشطة. ومشهور عن الجاعة وعن زعيمها، اإلمام 

محمد دوغان، معارضتهم لحركة غولن، وكان لهم موقفأ 

حازماً ضد حوار األديان أكرث من غرها من الحركات.

قضية التالعب بنتائج مباريات كرة القدم

تم اتهام رئيس نادي فنار بهتشه، عزيز يلدريم، مع ستة 

آخرين، برتيب نتائج مباريات موسم 2012-2011، ولكن 

الحقاً متت ترءتهم من التهم املوجهة إليهم. وأطلق رساح 

عزيز يلدريم بعد سنتن من سجنه. ورصح أن القضية 

كانت "تلفيقاً" ضده قامت به منظمة غولن. ويف مقابلة 

أجراها يف شهر آب/أغسطس مع وسائل اإلعالم، انتقد 

يلدريم وكالء النيابة املرتبطن بتنظيم غولن، واتهمهم 

بتلفيق االدعاءات واألدلة ضده يف القضية. وكانت 

محاكات القضية التالعب نتيجة لتحقيقات أجراها  

املدعي العام زكريا أوز، الذي هرب خارج البالد يف شهر 

سبتمر/أيلول الرتباطه بتنظيم غولن.

قضية باليوز )املطرقة(

كذلك، يُتهم أنصار غولن املندسن، بتزوير أدلة يف قضية 

املخطط االنقاليب املعروف باسم باليوز )املطرقة(، حيث 

حكمت املحكمة العليا عىل املتهمن مبحاولة القيام 

بانقالب عسكري بالسجن من 6 إىل 20 سنة، يف سبتمر 

2012. وكان وراء املحاكمة عنارص من تنظيم غولن من 

كبار املوظفن والقضاة بهدف التخلص من بعض ضباط 

الجيش واستبدالهم بعنارص موالن للتنظيم. وقد تم 

إطالق رساح جميع املتهمن يف شهر يونيو/حزيران 2015 

بقرار صادر عن املحكمة الدستورية. ورصح املتهمون أن 

جميع الوثائق التي استخدمت لتوريطهم يف القضية هي 

وثائق مزورة.وكان من أكرث األمور لفتاً لالنتباه وتأكيداً 

عىل تلفيق األدلة، وجود وثيقة كتبت بواسطة برنامج 

وورد 2007 وتحوي تفاصيل حول محاولة االنقالب التي 

يُدعى أنها متت عام 2003. 

قضية أرغينكون

أرغينكون هو اسم املنظمة التي يُدعى أنها تابعة 

"للدولة العميقة" يف تركيا. وقد دبرت جاعة عولن 

قضية أرغينكون بواسطة نواب عامن وقضاة للتخلص 

من بعض العنارص يف الجيش قوات األمن ليضعوا منتمن 

لجاعتهم مكانهم. ويف 21 أبريل/ نيسان2016 تم ترئة 

كافة املتهمن وتوجيه تهم التآمر ضد الجيش الريك إىل 

بعض أتباع غولن.

قضية التجسس العسكري

سنة 2010، أطلق فرع مديرية الرشطة الوطنية يف إزمر، 

الذي تسيطر عليه منظمة غولن، حملة تحقيقات بناء 

عىل خر أرسله مجهول عن طريق اإلمييل، وتم اعتقال 

357 شخص مبا فيهم ضباط برتب عالية. وتشر الئحة 

االتهامات إىل أنه عرث بحوزة املتهمن عىل معلومات 

رسية تتعلق بقواعد عسكرية دليل عىل أنهم كانوا 

يجمعون املعلومات بهدف تسلميها إىل جهاز مخابرات 

أجنبي. بعد ست سنوات من بدء القضية، قضت 

املحكمة براءتهم يف شهر فراير/شباط. 

وتم اتهام عنارص تابعة لتنظيم غولن، من الرشطة 

والقضاء بالتنصت عىل مئات األشخاص بعد أن اختالق 

منظمة إرهابية وهمية باسم السالم والتوحيد. ومن بن 

ضحايا التنصت العديد من السياسين والصحفين وكبار 

املوظفن.

حبس منتقدي الجامعة بأدلة 

ملفقة
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الرجل الذي يقف وراء االنقالب

فتح الله غولن

سنة 1966 

سنة 1993

سنة 1997

سنة 1999

سنة 2013

سنة 1979

سنة 1991

سنة 1980

سنة 1981 

ولد يف 27 أبريل / نيسان عام 

1941، يف أررضوم.

ارتاد المدرسة االبتدائية يف 
أرضروم سنة 1946.

سنة 1954، درس يف مدرسة جامع 

قوروشونلو.

 إمام الكون 
املهدي

خوجه أفندي

حياة يف اخلفاء

االسم

 وخدم فيها 
ً
 عاما

ً
عني يف إزمري إماما
حىت سنة 1971.

عاودت حركته املحظورة 

نشاطها يف الثانينيات 

والتسعينيات، إذ كان 

أتباعه يوزعون مقاالته يف 

جميع أرجاء البالد. وكانت 

األموال التي تجمعها 

الحركة، تستخدم لتمويل 

املدارس ومؤسسات اإلعالم 

وغرها من املشاريع 

للمساعدة يف توظيف 

املزيد من املنتمن للجاعة 

وتوسيع السيطرة. وبدأت 

الجاعة يف التسلل تدريجياً 

إىل مؤسسات الدولة ال 

سيا الجيش والرشطة 

والقضاء يف سعي لالستيالء 

عىل السلطة من الداخل.

يف شهر نوفمرب/تشرين 
ثاين سنة 1991، تم توقيع 

أول بروتوكول الفتتاح 
مدرسة ثانوية تركية 

يف جمهورية خنجوان 
 عن 

ً
المستقلة ذاتيا

أذربيجان.

والواقع أن الشبكة كانت 
تملك مئات المدارس حول 

العالم خالل التسعينيات. 
وأصبحت مدارسها اخلاصة 
يف الواليات المتحدة واحدة 

من أهم مصادر تمويل 
منظمته غري القانونية.

يف شهر يناير/كانون ثاين 1993، أسس أتباع 
غولن قناة صمان يولو التلفزيونية، وبدأت 
منظمته ببناء إمرباطورية إعالمية كأداة 
لتعزيز امتداده السيايس.

خالل التدخل العسكري الذي حدث سنة 
1997، وأجرب رئيس الوزراء واحلكومة على 
االستقالة، تاله حملة قمع ضد المحافظني؛ 
دعا فتح هللا غولن أتباعه إىل احرتام اإلرادة 
العسكرية.

يف حني كانت السلطات القضائية حتكم 
اخلناق عليه، هرب إىل الواليات المتحدة 
"ألسباب صحية". وقد شهد العقد األخري 
نضوج حركته وبلوغها درجة عالية من 
التنظيم، فأطلق اتباعه المتسللني إىل اجلهاز 
القضايئ حملة مشبوهة لمعاقبة كل من 
 لهم، بوسائل قانونية.

ً
يرونه معارضا

يف شهر ديسمرب/كانون أول سنة 2013، 
اعتقدت احلركة أنها أصبحت من القوة 
حبيث يمكنها اإلطاحة باحلكومة المنتخبة 
، فأطلقت حملة ضد الفساد عرب 

ً
ديمقراطيا

أعضائها يف اجلهاز القضايئ والشرطة لإلطاحة 
باحلكومة.

بن سنة 2007 و2013، استغلت الحركة 

حالة عدم االستقرار يف نظام الدولة التي 

تلت فرة محاكات قضايا انقالب باليوز 

)املطرقة( وارغينكون والتجسس العسكري، 

وعيَّنت أتباعها من القضاة واملدعن العامن 

واألكادميين. سمحت هذه الحاالت ملنظمة 

غولن التسلل رسيعاً إىل وظائف مهمة 

بالدولة.

بدأ كتابة مقاالت لصحيفة 
"سزينيت" ذات التوجه اإلسالمي، 

وهي من إصدار أتباعه.

كتب مقالة افتتاحية يف الصحيفة 
المذكورة أشاد فيها باإلطاحة 

باحلكومة.

يف العشرين من شهر مارس/آذار، 
تقاعد كإمام من رئاسة الشؤون 

الدينية.

سنة 1986، أسس أنصار غولن 
جريدة "زمان".

بدأ بتشكيل إطار نشاطاته يف 
إزمر والتقى بعضاَ من أتباعه 

الرئيسين.

اعتقل سنة 1971 عىل يد السلطة 

االنقالبية وأمىض يف السجن سبعة 

أشهر بتهمة النشاط الرجعي، ثم أفرج 

عنه بعد ترأته من التهمة.

األلقاب
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تفكيك رموز منظمة فتح الله غولن اإلرهابية

املدارس: أهم مصدر لتجنيد األتباع 

الجدد

التربع اإللزامي، استغالل التربعات لتمويل 

التنظيم

اإلمرباطورية اإلعالمية أداة للدعاية

أجندات تنظيم غولن الرسية املتعلقة 

بحوار األديان

الجهاز اإلداري بالدولة: ال حاجة لحزب 

سيايس من أجل الحكم

هناك أكرث من 2000 مدرسة خاصة تابعة لحركة غولن يف 160 بلد حول العام. 

بعضها قد تم إغالقه. وبعض املدارس الخاصة يف الواليات املتحدة تخضع للتحقيق 

الفيدرايل يف 4 واليات. إال أنن مكتب التحقيقات الفيدرايل ال يعلق عىل مجريات 

التحقيقات. واالحتال أنها تتعلق بعمليات مالية غامضة تقوم بها شبكة املدارس 

هذه، وهي األكر من نوعها يف البالد. وقد سبق إغالق عدد من املدارس املرتبطة 

بالتنظيم. ومنذ محاولة االنقالب الفاشلة، أغلقت الدولة الركية مئات املدارس 

لغولن وعرشات الجامعات التابعة لشبكته. تقريباً، كافة تلك املؤسسات كانت 

قيد التحقيق، لكن الحضور الكبر املتغلغل ألتباع املنظمة يف القضاء والعديد من 

مؤسسات الدولة، جعلت التحقيقات تسر ببطء. 

لو قمنا بسؤال عينات عشوائية من الناس يف أحد القرى الركية إن كانوا يعرفون 

أحداً من جاعة غولن اإلرهابية، ألشاروا رمبا إىل فرد من أفراد عائالتهم أو قريب 

لهم، ثم يرشحون كيف التحق هذا الشخص باملنظمة. فمعظم عمليات التجنيد 

قد بدأت عندما أقنع أعضاء منظمة غولن اإلرهابية سكان منطقة األناضول أنهم 

سربون أوالدهم تربية دينية وأخالقية صحيحة ليكونوا مواطنن صالحن يف البلد.

يلتزم أعضاء منظمة فتح الله غولن اإلرهابية بدفع %20 من مدخوالتهم إىل 

املسؤولن عنهم يف التسلسل القيادي باملنظمة أو مبارشة إىل واحدة من مؤسسات 

جمع الترعات، مثل جمعية "هل هناك أحد" )Kimse yok mu( الخرية. ومتتلك 

منظمة غولن عرشات الجمعيات الخرية، وتشر التحقيقات إىل أنها مل تسجل 

الترعات يف حساب مريف وأخرجتها إىل الخارج دون علم املؤسسات الحكومية 

املختصة. لقد استخدمت مظمة غولن اإلرهابية األموال التي ترع بها أعضاؤها لتنفيذ 

أجندتها الرسية.

خالل سنوات تغلغل أتباع غولن يف الدولة، استغلوا اإلعالم وسيلًة لترير 

أفكارهم وللتحكم مبفاهيم الناس. صحيفة زمان، كان تسوق نفسها عىل 

أنها األوسع انتشاراً لسنوات، لكنها كانت أكرث من مجرد لسان حال جاعة 

أتباع غولن الرسية من املتآمرين وعىل رأسهم غولن، إذ كانت تبيع بعض 

النسخ لخلق جمهوٍر شبٍح من القراء عر التحكم واإلكراه. ومل يكن األمر 

يتعلق بزمان فقط، فمنظمة غولن متلك العرشات من الصحف اليومية 

واملجالت وقنوات التلفزيون واإلذاعات، تستخدمها للسيطرة عىل العقول. 

وقد كشفت وسائل إعالم تزوير أتباع غولن فيا يتعلق مببيعات الصحف 

وأظهرت فيديوهات أنهم كانوا يتلفون القسم األكر من النسخ حتى قبل 

وصولها للقراء، وكانوا يجرون العديد ممن يظهر تعاطفاً معهم لالشراك 

بصحفهم، كا كانوا يوزعونها مجاناً لزيادة انتشارها. ومع ذلك، وبالرغم 

من التزوير باألرقام، استطاعت املنظمة اإلرهابية أن تفتح لنفسها باباً يف 

تركيا ويف الخارج بقولها أنها متلك أكر مبيعات للصحف يف البالد. أي شخص 

يف تركيا له الحق يف الدفاع عن موقفهم عر وسائل اإلعالم التي ميتلكونها، 

لكن ليس لهم الحق يف اختالق أخباراً ومقاالت الستخدامها ضد معارضيهم 

يف تحقيقات جنائية، واستهداف كل من وقف يف وجه املنظمة وإسكات 

ألسنة النقاد. ففي مقابلة تلفزيونية يف شهر سبتمر/أيلول 2015، قال رئيس 

تحرير صحيفة زمان، يف ذلك الوقت، أكرم دوماني، إن عىل أردوغان الرحيل 

باختياره اآلن أو أنه سيجر عىل فعل ذلك رغاً عنه.

بحجة الدعوة إىل السالم، يدير غولن وأتباعه العديد من جمعيات الحوار بن األديان، 

مثل منتدى الرومي ومقرها أمريكا وجمعية الحوار املنترشة يف أوروبا. وتستخدم 

منظمة غولن اإلرهابية، غر املرحب بها من قبل معظم الجمعيات اإلسالمية، الحوار 

بن األديان أداًة يف الغرب لدفع تلك الدول للتساهل مع نشاطاتها.

بالنظر إىل كافة التطورات منذ السبعينيات، مروراً بانقالب سنة 1980 ثم انقالب 

1997، اللذين ساندها غولن؛ نرى أن غولن مل يؤسس حزباً سياسياً، بل اختار باألحرى 

تأييد األحزاب الحاكمة. مع ذلك، توقف دعمه للحزب الحاكم عندما اعتقد أنه قد 

أصبح من القوة مبكان، ملا ميتلكه من أنصار يف كافة أقسام الدولة لإلطاحة بالحكومة 

سنة 2013. بعد أن أطاح بزعيم أكر أحزاب املعارضة بفضيحة جنسية، وتنصت عىل 

آالف الناس مبا فيهم موظفن كبار يف الدولة وضباط يف الجيش، والتغلغل يف كافة 

األحزاب السياسية، يبدو أن غولن اعتقد أن الوقت قد حان ليستويل عىل السلطة 

كاملة، مطيحاً بكافة السياسين واملوظفن. 

ثم بدأ البحث عن حلفاء جدد، من شخصيات من القومين املتطرفن إىل اليسارين 

مروراً بالسياسين املوالن لألكراد. وبالرغم من أن أتباعه يف القضاء قد زجوا بآالف 

األكراد يف السجن ضمن قضية "اتحاد مجتمعات كردستان"، سنة 2011 و2012، إال 

أن غولن وآلته اإلعالمية قد وسعت من دعمها لحزب سيايس ميثل هؤالء الناس يف 

االنتخابات األخرة. والهدف الوحيد من ذلك كان املضاربة عىل الدعم الذي يحظى به 

حزب العدالة والتنمية الذي يكافح الستئصال أتباع تنظيم غولن من البالد.
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FETO

أوروبا

أمريكا

تفكيك الشبكة اإلجرامية العاملية

التسلل إىل األحزاب 

السياسية بواسطة 

ممثلن ينتمون 

للمنظمة

املئات من املؤسسات اإلغاثية 

منها جمعية "كيمسه يوق مو" 

وجمعية "يد املساعدة" و"وقف 

اإلغاثة" وغرها

محطات تلفزيونية

عرشات القنوات التلفزيونية منها 

قناة صان يولو اإلخبارية، قنال 

تورك، مهتاب يت يف، إيرو يت يف 

وغرها العديد من القنوات.

الحوار بني األديان 

العرشات من مؤسسات الحوار بن األديان 

منها، مجتمع الحوار، ومنتدى الرومي، 

واملعهد األطليس ومعهد جزر السالم،  معهد 

املحيط الهادئ للحوار بن األديان.

صحف

مثل صحيفة زمان، وتوداي زمان، 

وميدان، وغرها.

وكاالت أنباء دولية
مواقع إلكرتونية ومتاجر للكتب.

الجمعيات املهنية، وشبكات واتحادات رجال األعامل 

ومنها اتحاد رجال العال والصناعين األتراك )توسكون(، وجمعية رجال األعال 

والصناعين بأنقرة )آساد(

األنشطة والفعاليات الفكرية 

والثقافية 

ومنها، منتدى أبانت، أوليمبيات 

اللغة الركية، ووقف الكتاب 

والصحفين.

مجالت

 مثل "توركيش ريفيو" )مراجعة 

تركية(، واكسيون خر، و سيزينتي 

)ترسيب( وغرها.

محطات إذاعية 

مثل إذاعة برج أف ام، صان يولو 

خر، دنيا راديو

السكن الطاليب

بنك

متويل األعال

رشكات التأمن

البيوت الطالبيةاملدارس الخاصة  

الجيش والرشطة 

والقضاء

الجهاز اإلداري

 بالدولة

جهاز االستخبارات 

الوطنية

منظمة فتح الله غولن اإلرهابية

تركيا

الكيان املوازي

املؤسسات التعليمية

مؤسسات املجتمع املدين

األنشطة االقتصادية

وسائل اإلعالم

أسرتاليا

بنسلفانيا

آسيا

افريقيا
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FETO
معجم مصطلحات تنظيم 

فتح الله غولن اإلرهايب

فتح الله غولن

بريالنتا )اللؤلؤة(
FETO فيتو

)Hizmet( خدمة

املتويل

التقية/التدبريبنسلفانيا

)Himmet( همت

ألنت نسيل )الجيل 
الذهبي(

توسكون

الحوار

منتدى الرومي املراكز الثقافية 
الرتكية

إمام سابق وكاتب، اختار اإلقامة يف املنفى، وهو زعيم حركة 

غولن، التي أعلنتها أنقرة منظمة إرهابية. هو وأتباعه يطلقون 

عليه اسم "إمام الكون". يدعي التحدث إىل الله والرسول إلقناع 

أتباعه بأنه "املهدي املنتظر".

اسم سلسلة من الكتب ألفها غولن، 

ويويص األمئُة أتباعه بقراءتها بشكل 

دوري.

هو اختصار لـ "منظمة فتح الله 

غولن اإلرهابية"

خدمة باللغة الركية هي الكلمة التي 

يستخدمها أتباع غولن للداللة عىل 

حركتهم وجاعتهم.

املتويل هم أشخاص ذوي مراتب 

عالية وهم من ميولون تنظيم غولن 

اإلرهايب.

غادر فتح الله غولن، 

زعيم تنظيم غولن 

اإلرهايب، تركيا سنة 1999، 

طلباً للعالج يف الواليات 

املتحدة. ومن وقتها 

وهو يعيش يف منزل كبر 

يف منطقة سايلزبورغ، 

يف ريف بنسلفانيا، 

ويستخدمه كمقر إلدارة 

عمليات تنظيم غولن 

اإلرهايب وهناك يزوره 

أتباعه بشكل دوري.

اتخاذ احتياطات وتدابر أمنية هو ترف شائع لدى 

أعضاء حركة غولن من األتباع الصغار ومسؤويل 

املنازل والبيوت الطالبية وغرها. وعىل جميع أعضاء 

الحركة اتخاذ إحتياطات أمنية معينة مثل عدم حضور 

االجتاعات التشاورية بينهم وهم يحملون هواتفهم 

املحمولة، والتخلص من أي مالحظات قاموا بتدوينها، 

واستخدام كلات مفتاحية يف هواتفهم املحمولة. وال 

ميكن ألي أخ كبر )آيب( أو أخت كبر )أيال( يف الجاعة 

أن يلتقي إال مبن وهو أعىل منه مبارشة يف الهرم القيادي 

بالجاعة وبعد الحصول عىل التوصيات الالزمة. يبدأ 

التدريب عىل العمل الرسي يف الحركة يف سن مبكرة 

وحسسة. ويتحم عىل أتباع الحركة من ذوي املناصب 

الرفيعة يف الدولة أو ذوي الرتب العالية يف الجيش أن 

يخفوا ارتباطهم وانتائهم للحركة. وقد أفتى غولن 

التباعه بجواز فعل أي يشء إلخفاء انتائهم للتنظيم. 

ومن ضمن تلك الفتاوى أنه أباح لهم رشب الخمر وعدم 

الذهاء للصالة، وعدم ارتداء الحجاب بالنسبة للنساء.

هي الكلمة التي يستخدمها 

أتباع غولن للداللة عىل املال 

الذي تحصل عليه املنظمة 

من أعضائها مساهمة يف 

سبيل الله. ومتثل %20 من 

مدخول منظمة غولن.

وفقاً لحركة غولن اإلرهابية، فإن 

الجيل الذهبي هو الجيل املثايل الذي 

درس يف معاهد "خدمة" ومدارسها 

ونام يف مهاجعها.

هو اختصار السم "اتحاد رجال 

األعال والصناعين األتراك" املرتبطة 

بتنظيم غولن. وهي تتحكم باألعال 

واملنظمة عر العامل.

يستخدم تنظيم غولن الحوار واجهة 

أساسية لتغطية نشاطاته وإلقناع 

الدول الغربية بالتساهل معه 

وتسهيل شؤون منظمته.

منتدى الرومي للحوار بن األديان 

والتفاهم بن الثقافات، منتدى تابع 

لتنظيم غولن، مقره الواليات املتحدة. 

يستخدم للدعاية لحركة غولن يف 

أمريكا. يقول منتدى الرومي عىل 

موقعه االلكروين أن رئيسه الفخري 

هو فتح الله غولن. ويف املوقع فقرات 

متفرقة للتعريف بغولن وبحركته 

ومبدارسه يف أمريكا، مبا يف ذلك 

شهادات لسياسين وقضاة وأكادميين 

يف الحركة.

املراكز الثقافية هي واحدة من ضمن 

املؤسسات التابعة ملنظمة فتح الله 

غولن اإلرهابية يف الواليات املتحدة 

األمريكية. وتزعم أنها تعمل عىل نرش 

الثقافة الركية حول العامل.
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27’ ’

بنية نظام اإلمام

نقد استخدام غولن للخرافات

نظام اإلمام

إمام الكون

أمئة القارات

أمئة الدول

أمئة املناطق الكربى

أمئة املحافظات

أمئة املناطق

أمئة املنازل

األخ الكبري / األخت الكربى
نظام التسلسل القيادي مبنظمة فتح 

الله غولن اإلرهابية يشبه النظام 

الهرمي وهو البنية األساسية للمنظمة

فتح الله غولن

أوروبا، آسيا، أسراليا

تركيا، أملانيا، الواليات املتحدة

مرمرة، وسط األناضول

أنقرة، اسطنبول

تشانقايا، بيلكنت، بشيكطاش

وهي أماكن اإلقامة التي يعيش فيها 

الطالب.

يظهر مقطع فيديو نرش سنة 1999، فتح الله غولن يدعو فيه أتباعه إىل "التحرك يف رشايني 
النظام، دون أن يلحظ أحد وجودكم، حتى تتمكنوا من كافة مراكز القوى... عليكم االنتظار 

حتى تسيطروا عىل كل مفاتيح السلطة يف الدولة".

كل إمام هو أخ كبر

ولكن، ليس كل أخ كبر إمام.

تروج منظمة غولن اإلرهابية للخرافات والشعوذة وتفسر األحالم، وهو 
أمر القى نقداً كبراً، إذ يقول النقاد أن الحركة تهرب من الواقع لتجنب 

مواجهة حقيقة أن سلطتها تنحرس مع تقلصها اقتصادياً واجتاعياً 
ونفسياً. العام املايض، تم ترسيب تسجيالت التصال هاتفي لغولن مع 

أحد أفراد اتحاد رجال األعال والصناعين األتراك التابعة للمنظمة. ويف 
االتصال، يقول املسؤول لغولن أن الرسول محمد أخره أن يضاعف من 

عدد التغريدات، فيجيبه غولن: "افعل كل ما يطلبه منك".
كا يدعي أتباعه أن الرسول الكريم كان حارضاً يف أوملبياد اللغة الركية 
التي نظمتها حركة غولن. وقد نرش هذا االدعاء يف مقالة عىل االنرنت، 
جاء فيها أن غولن قد تلقى رسائل عديدة حول حضور الرسول لأللعاب 

األوملبية، وكان جوابه: "صدقوين، لقد رشف حبيبنا ورسولنا محمد 
تنظيمنا".
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أوىل اعرتافات االنقالبيني

غورسل آق تبه

اردال قارليداغ

أبو بكر باشل

كامل إيشيقيل

فاتح جالل الدين صاغري

لفنت توركقان

مصطفى قوتشييت

طلب املدير السابق لشعبة 

االستخبارا مبديرية األمن "غورسل 

آق تبه" منحه حكاً مخففاً مقابل 

الكشف عن عرشات أساء املنتمن 

ملنظمة غولن اإلرهابية العاملن يف 

شعبة االستخبارات.

هو ضابط برتبة رائد يف قيادة قوات الدرك )الجاندرمه( بأنقرة ورئيس 

قسم ضباط املخابرات. أفاد يف شهادته أنه قد تم إعالمهم بالخطة وأنه 

يريد االستفادة من قانون التوبة )شاهد ملك(. "يوم األربعاء ]قبل 

املحاولة االنقالبية[، جاء شخصان إىل منزيل. أحدها يدعى خليل وقال 

يل أن 3000 عنر من قوات الجاندرمه من الناشطن واملوالن ملنظمة 

غولن اإلرهابية، مبا فيهم أنا، جاهزون وأن هؤالء الواردة أساؤهم 

يف القامئة سيتم ترسيحهم خالل انعقاد مجلس الشورى العسكري 

األعىل يف شهر أغسطس/آب القادم . ذهبنا إىل حديقة يف أنيتبه )وسط 

اسطنبول( والتقينا باملقدم سليان قره جه. وكان هناك أيضاً مراد 

]دوزني[، قائد قوات الجاندرمه يف املنطقة. وأعلمونا أنه سيتم التحرك 

يوم الجمعة وأمرونا بالذهاب إىل رشكة البث الفضايئ الوطنية )تورك 

سات(، يف غولبايش، أنقرة.

قال القايض يف مجلس الدولة للتحقيقات، أنه التقى بجاعة 

غولن يف املدرسة الثانوية وبدأ يردد عىل إشيق إيفلري )بيوت 

النور(. ثم تم تعيينه "أخ كبر" ثم إمام وبعد ذلك إمام 

منطقة، أو) 03 إمام (وهوالشخص املسؤول عن تجهيز طالب 

املدرسة اإلعدادية لاللتحاق باملدارس الثانوية العسكرية.

خبر يف هيئة رقابة وتنظيم القطاع املريف. يقول: "أنا 

'أخ أكر' يف منظمة فتح الله غولن. وأنا مسؤول عن 

اإلرشاف عىل قوات التدخل تحت املاء".

قائد كتيبة مشاة يف وسط مدينة سيواس، كان عىل قامئة 

األشخاص الذين كان االنقالبيون يخططون لتعيينه قائد 

األحكام العرفية يف حال نجح االنقالب. وقد اعرف صاغر 

بانتائه ملنظمة غولن اإلرهابية أثناء التحقيق معه أمام 

النائب العام. ووفقاً ألقواله التي نرشتها وكالة إخالص 

اإلعالمية، فقد كان يحرض اجتاعات أتباع غولن يف كثر من 

األحيان، ال سيا يف سنوات الثانينيات والتسعينيات، وأنه 

خدم "الحركة" ملدة عرش سنوات. وادعى أنه ابتعد عن أتباع 

غولن بعد عام 2007، ال سيا بعد املحاكات املشينة التي 

لفقتها حركة غولن اإلرهابية لحبس ضباط يف الجيش.

يقول مدير وحدة جمع البيانات يف رئاسة الوزراء: "التقيت التنظيم 

الذي أعرفه باسم جاعة فتح الله غولن يف الجامعة. كنت طالباً ناجحاً. 

ذهبت إىل الجاعة يف الثانوية... وعندما التقيت ألول مرة باألخ األكر 

سلان، أرادين أن أختار اساً مستعاراً، فاخرت عارف. ومنذ ذلك 

الوقت، والناس الذين اتصل بهم خالل عملياتنا يعرفونني باسم عارف.

يقول املقدم لفنت توركقان، مساعد رئيس األركان الفريق أول خلويص 

أكار: "التحقت بجاعة غولن تقرباً إىل الله وليك أنفع وطننا وأمتنا. 

بداية، كنت فقط مرتبط بهم عر مهام روحية ودينية. لكنهم طلبوا 

مني التحرك انفرادياً عندما كلفوين بالتجسس عىل رئيس األركان. 

وعندما كانوا يتجسسون عىل رئيس األركان، قالوا يل أن هذا أيضاً يف 

سبيل الله ولخر البالد؛ وقد صدقتهم. وملا كانوا هم من علمني وأتوا يب 

إىل هذا املنصب، كنت أترف من باب رد الجميل".
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األدلة

حاول االنقالبيون اقناع الفريق أول 

خلويص أقار أن يتحدث مع غولن

ضابط رشطة تابع لتنظيم غولن بلباس 

عسكري

ضابط رشطة تابع لتنظيم غولن 

بلباس عسكري

مسؤولون عسكريون من أصحاب الرتب العالية، منتمون ملنظمة غولن اإلرهابية تم القبض عليهم ليلة محاولة االنقالب

زوجات الضباط االنقالبيني متهامت بالغش يف 

االمتحانات

العثور عىل قصاصة ورقية فيها أدعية لغولن

رسائل نصية

القبض عىل أستاذ جامعي من أتباع 

منظمة غولن اإلرهابية يف قاعدة جوية

رقيب يسأل "هل الجميع هنا من حركة خدمة؟"

قال رئيس األركان، الفريق أول خلويص أقار يف شهادته 

أن االنقالبين حاولوا جعله يتكلم مع غولن. وقال أقار 

أن العميد هاكان أفريم حاول إقناعه بالتحدث إىل غولن 

أثناء املحاولة االنقالبية، لكنه رفض ذلك. وأضاف أنه 

حاول إقناع ضباط االنقالب بالعدول عن محاولتهم قبل 

أن يتسببوا بسفك الدماء.

يف مقطع فيديو نرش بعد فشل املحاولة االنقالبية، يظهر 

ضابط رشطة ينتمي ملنظمة غولن اإلرهابية سبق وأن 

أوقف عن العمل بعد قضية الكيان املوازي والتنصت 

عىل الشخصيات السياسية، ثم أعيد إىل عمله، داخل 

دبابة يف موقع أمام مديرية رشطة اسطنبول، ليلة 15 

يوليو. وهذا دليل حي عىل أن دبابات االنقالب كانت 

تتحرك بإيعاز من منظمة غولن اإلرهابية.

اعرف املقدم لفنت توركقان، خالل إدالئه 

بأقواله أمام النيابة يف أنقرة بانتائه ملظمة غولن 

اإلرهابية. وقال توركقان أنه عىل عالقة بالتنظيم 

منذ شبابه. وأضاف: "كنت أنفذ أوامر األخ الكبر 

وتعلياته بالحرف".

كا اعرف بالتجسس عىل رئيس األركان األسبق، 

الفريق أول نجدت أوزال بن عامي 2011 

و2015. وقال توركقان أنه خدم أوالً كنائب 

مساعد ثم أصبح مساعداً بعد أن تقاعد رئيسه. 

وقال توركقان أنه كان ينفذ أوامر حركة فتح الله 

غولن بعد أن أصبح مقرباً من رئيس األركان: 

"كنت أتجسس عىل رئيس األركان ]األسبق[ أوزال 

طوال الوقت. كنت أضع جهاز تنصت يف مكتبه 

صباحاً وآخذه يف املساء". والجهاز لديه القدرة 

عىل التسجيل الذايت ملدة 10 إىل 15 ساعة.

هناك أدلة عىل أن زوجتي ضابطن من املتورطن باملحاولة االنقالبية 

الفاشلة، خلدون غوملز ورجب ظافر، كانتا من ضمن من ُحقق 

معهم يف قضية أخرى متعلقة بتنظيم غولن اإلرهايب، أال وهي 

فضيحة امتحان التوظيف يف الخدمة العامة لسنة 2010.

فوفقاً ملصدر قضايئ، املرأتان كانتا ضمن 580 امرأة متهات 

جميعهن زوجات ضباط يف الجيش، أجنب جميعهن إجابة صحيحة 

عىل كافة األسئلة يف امتحان سنة 2010. وتشر أصابع االتهام إىل 

منظمة غولن اإلرهابية بترسيب األسئلة إىل أعضائه.

عرثت الرشطة بحوزة النقيب خلدون غوملز من القوة البحرية، 

وممن شاركوا يف املحاولة االنقالبية وكان عضواً يف فريق املداهمة 

الذي كُلف بالقبض عىل أردوغان، عىل ورقة تحوي "لعنات" وهي 

أدعية كتبها غولن يلعن فيها الحكومة.

وفقاً ملدير مكتب املدعي العام يف أنقرة، اكتشفت 

السلطات رسائل نصية عىل هاتف تعود ملكيته للمدعو 

زيك ت. وهو واحد من رؤساء الرشطة السابقن وشارك 

يف املحاولة االنقالبية.

تقول الرسالة: "عىل األخوة عدم إطاعة أوامر الرشطة. 

عىل الجميع التوجه إىل األركان العامة، عليكم جميعاً 

االتصال ببعضكم بعضاً، وأعلموا بعضكم بعضاً، حتى 

املتقاعدين منكم. عىل جميع املتقاعدين يف أنقرة حمل 

سالحهم وقتل كل من يقاومهم".

عادل أوكوز، أستاذ مساعد يف كلية اإللهيات بجامعة 

سقاريا، وهو عضو منتسب لحركة غولن. تم القبض عليه 

يف قاعدة أقينجي الجوية، يف شال أنقرة، يوم 16 متوز. 

وخالل التحقيق معه، ادعى أوكوز أنه كان هناك ملعاينة 

قطعة أرض ينوي رشاءها. ثم تبن أنه دخل تركيا من بلد 

أجنبي قبل يومن من محاولة االنقالب الفاشلة.

اعرف الرقيب زكريا قوزو، وهو ضابط يف الجيش ومن أتباع تنظيم غولن اإلرهايب، يف شهادته أنهم أخذوا أموال ضباط 

الرشطة الذين قتلوهم ليلة محاولة االنقالب: "أخذنا أموال ضباط الرشطة ومحافظهم. الحقاً، تبن لنا أن املال املتحصل 

كان حوايل 1500 لرة تركية". وتابع قوزو قائالً أن رقيباً تابعاً ملنظمة غولن ، اسمه اساعيل سأل الجنود: "هل الجميع هنا 

من حركة الخدمة؟".
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تركيا بعد االنقالب 
الفاشل

حالة الطوارئ

مصاب

عدد الجرحى
 االنقالبيني: 

عدد القتىل
 االنقالبيني:

شهيد القبض عىل أكرث من 

مدنيًا مدنيًا

مدنيًا

رجل شرطة رجل شرطة

رجل شرطة

قاض ومدعي 
عام

عسكريني عسكريني
عسكريني

الجيش الرتيك يطهر صفوفه من أتباع 
غولن

ثالثة أسئلة حول 
إعالن حالة الطوارئ

تجنب تكرار التغلغل يف أجهزة 
الدولة من جديد

أنقرة تطالب بتسليم غولن

ستطال اإلجراءات التي سيتم تطبيقها قريباً والصادرة مبراسيم 

رشعية، املدارس الثانوية العسكرية التي كانت تعمل كمورد برشي 

لتنظيم غولن اإلرهايب. ويف حن تم إغالق املدارس العسكرية 

مؤقتاً، سيقوم الجيش الريك بتوظيف 250.000 من املدارس 

الثانوية العامة لتعويض املفصولن من التابعن ملنظمة غولن 

اإلرهابية. إضافة إىل هذا، سيتم حل فوج الحرس الرئايس كجزء 

من اإلجراءات ملكافحة اإلرهاب املتخذة إليقاف تغلغل تنظيم 

غولن يف أجهزة الدولة. كا تشكل خطة الجيش للعام 2033 ترقية 

العقداء الركن ممن ليسوا قادة قوات إىل مرتبة قائد. وستتم ترقية 

العقداء إىل مرتبة القائد وفقاً لتاريخهم الشخيص وإنجازاتهم. وقد 

تم تعديل معاير الرقيات ضمن القوات الجوية الركية، مبرسوم 

ترشيعي. وسيكون بوسع رئيس الوزراء ترقية الضباط إن كانت 

هناك حاجة ماسة يف صفوف الرتب العالية. ويتيح القانون الجديد 

ترقية الجرناالت فورياً تقريباً إن دعت الحاجة.

بعد محاولة االنقالب الفاشلة التي قامت بها منظمة 

فتح الله غولن اإلرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد 

246 شخصاً بن ضابط رشطة وعسكري ومدين، ستقوم 

املؤسسة العسكرية الركية، يف إطار مخططها لسنة 

2033، بدراسة موسعة تتضمن إغالق املدارس الثانوية 

العسكرية، ووضع أكادميية غولهانة العسكرية الطبية 

واملستشفيات العسكرية تحت إرشاف وزارة الصحة، 

وحل الحرس الرئايس. ويف الوقت الذي تستمر فيه 

التحقيقات للكشف عن أدلة ربط بن منظمة غولن 

والضباط االنقالبين، ُسجلت بعض الحوادث التي 

كشفت حقاً عن وجود ارتباط بن االثنن، مثل ضابط 

الرشطة السابق الذي ُعرث عليه داخل دبابة كانت تطلق 

النار عىل املدنين، واعرافات الضباط الذين ألقي القبض 

عليهم. ويف هذا اإلطار، تقوم القوات املسلحة الركية 

باتخاذ إجراءات موسعة لتجنب تكرار تغلغل أتباع 

منظمة غولن اإلرهابيىة يف أجهزتها.

ما هو نطاق حالة الطوارئ؟

تنص املادتان 119 و120 من الدستور الريك عىل 

أن مجلس الوزراء املنعقد برئاسة رئيس الجمهورية 

ميكنه إعالن حالة الطوارئ يف جزء أو أجزاء من البالد 

أو يف عموم البالد يف حالة الكوارث الطبيعية وانتشار 

األوبئة واألزمات االقتصادية الشديدة عىل أال تتجاوز 

مدتها ستة شهور )مادة 119(.

ملاذا تم إعالن حالة الطوارئ؟

الهدف من حالة الطوارئ هو القضاء بشكل فعال 

ورسيع عىل خطر منظمة غولن اإلرهابية التي تهدد 

دميقراطية البالد، ودور القانون وحقوق املواطن 

وحريته. وإن من أسباب إعالن حالة الطوارئ تسهيل 

العملية القضائية الستئصال خطر مظمة غولن 

اإلرهابية وترسيعها.

من سيمنحه إعالن حالة الطوارئ 

سلطات أكرث؟

إضافة إىل الرئيس ومجلس الوزراء، مينح 

الوالة سلطات أكرث تحت إعالن حالة 

الطوارئ، إذ ستعمل القوات املسلحة 

تحت أوامر الحكومة.

تطلب السلطات الركية تسليم زعيم منظمة غولن 

اإلرهابية، الذي يعيش يف ريف بنسلفانيا، إىل تركيا 

ملحاكمته عىل دوره يف املحاولة االنقالبية الفاشلة. وقد 

طلبت السلطات األمريكية أدلة ملموسة تربط بينه 

وبن الجرائم املتهم بها. وأنقرة قد طلبت رسمياً تسليم 

غولن وستعطي األدلة الالزمة يف املستقبل القريب. 

وقد عرضت وزارة الخارجية األمريكية مساعدتها عىل 

السلطات الركية يف عملية التسليم وكذلك لتشكيل 

فريق مشرك لذلك الهدف. ويف حديث للصحفين، يوم 

21 يوليو/متوز، قال الناطق باسم الخارجية األمريكية، 

جون كريب: "لقد عرضنا عىل السلطات الركية، كا 

عرضت وزارة العدل، يف إجراءات عملية التسليم. بل 

عرضنا أن نستضيف فريقاً تركياً هنا أو أن نرسل نحن 

فريقاً إىل هناك، ملساعدتهم يف اإلجراءات".
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