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خالصة وافية
مروعا،
تاريخيا
شهدت تركيا يف الخامس عرش من يوليو لعام  2016حد ًثا
ً
ًّ

خالل ما بدا أنه محاولة انقالب عســكرية ،حيث تعرض الربملان الرتيك للقصف،

وفقــد مئــات مــن املدنيــن والجنــود حياتهــم .ومــن الواضــح أن هــذه املحاولــة

رسيعا ،ويســارع
عمدا،ليك تســحق
االنقالبيــة قــد خطط لهــا ونفذت بال احرتافية
ً
ً
الرئيــس رجــب طيب أردوغان إىل اســتخدام هذه املحاولة الفاشــلة ذريعة لشــن
حملة غري مســبوقة عىل خصومه السياســيني ،وعىل الصحافة الحرة املوجودة،

ممهدا بذلك الطريق أمامه لتعزيز سلطاته.
ً

ويف هذا التقرير ،سوف ندرس ثالث روايات محتملة عن محاولة انقالب 15

يوليــو .رواية الســلطة الصــادرة من أردوغان وحكومته ،وروايــة التحالف العريض
التــي عــر عنها صحفيون ومراقبــون خارج البالد ،ورواية التواطــؤ أو املؤامرة بني

أردوغان وجهاز استخباراته من جانب وبني بعض القيادات العسكرية يف القوات

املسلحة الرتكية من جانب آخر ،والتي يتبناها هذا التقرير.

لقــد الحــظ عديــد من املراقبني الخارجيني أن املســتفيد مــن محاولة هذا

االنقالب الهزيل الذي قيض عليه بسهولة هو أردوغان ذاته الذي متكن من تصفية
جميــع منتقديــه وإخضاع الجيش له ،وقد كان تجميع رواية متامســكة قامئة عىل

أمرا شبه مستحيل بسبب عدم إمكانية الوصول إىل الشهود الرئيسيني.
الحقائق ً

ويؤكد هذا التقرير أن رواية التواطؤ ،التي تعني أن بعض القادة العسكريني

قد تواطأوا مع أردوغان لتدبري تعبئة محدودة من الوحدات العسكرية ليك تصور
وضوحا.
األمر عىل أنه انقالب ،هي الرواية األكرث
ً
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فوفقًــا لروايــة الســلطة الحاكمة ،نجد أن أردوغان ســارع إىل اتهــام العا ِلم

واملفكــر اإلســامي الــريك فتح اللــه كولن املقيــم يف والية بنســلفانيا بأنه العقل
املدبــر ملحاولــة االنقــاب التــي وقعــت يف منتصف ليلــة  15يوليو ،عــى الرغم من

استحالة الوصول إىل نتيجة صادقة من خالل تحقيق مستقل يف ذلك الوقت .وقد
أدان كولــن عالنيــة هــذه املحاولــة يف أثنــاء حدوثهــا ،ونفــى أي تورط لــه فيها ،كام
طالــب أردوغــان بإجراء تحقيق مســتقل يتــواله مراقبــون دوليون ،وتعهــد بااللتزام
فورا إذا ثبتت إدانته ،ورغم هذا مل يستجب
بنتيجة هذا التحقيق والعودة إىل تركيا ً
أردوغان لهذا التحدي.

مل يجــد املراقبــون الغربيــون وحكوماتهــم لروايــة أردوغــان وحكومتــه

ً
داعــا يؤكــد صحتهــا ،ورفضت تقاريــر الــوكاالت الحكومية وترصيحات مســؤويل

دبر
املخابــرات داخــل االتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة االدعــاء بــأن كولــن َّ
محاولة االنقالب.

وقد كانت رواية السلطة الحاكمة تشتمل عىل عدد كبري من املتناقضات؛

حيث عجزت هذه الرواية عن تفسري بعض األعامل التي ليس من صالح أي انقالب

عســكري القيام بها؛ مثل إغالق جرس البوسفور ،وقصف الربملان ،والهجوم عىل
مقر الرشطة ،والهجوم املزعوم عىل أردوغان واالستهداف املتعمد للمدنيني.

إن رواية التحالف العريض ،التي قام بعض املراقبني بطرحها والتي تشري

مبكــرا ،لديها
واســعا مــن الضباط خطَّ ط للمحاولــة ولكن متت مالحقته
أن ائتال ًفــا
ً
ً
أيضا ،يف رشح بعــض الحوادث الغريبة
بعــض القوة التفســرية ،إال أنها فشــلت ً

املذكورة أعاله التي متت يف أثناء املحاولة.

أما رواية التواطؤ ،التي تعني أن بعض كبار القادة العسكريني قد تواطأوا

مــع أردوغــان لخلــق أجــواء بني القيــادات الوســطى والصغرى من الضبــاط توحي

بانقالب وشــيك ،وتعزيز ذلك بتعبئة عدد محدود من الوحدات العســكرية ،ومن
ثم اإليقاع بهؤالء الضباط يف الفخ ،فهي الرواية التي تتمتع بأكرب قدر من القوة،
عددا من الحوادث الغريبة الجانبية التي وقعت خالل  15يوليو.
كام أنها تفرس
ً
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أيضا إىل أن الزمرة األوروآسيوية املعادية ألمريكا
كام تشري رواية التواطؤ ً

جزءا مــن التواطؤ ،فقد بــدأ أردوغان يتقرب إىل روســيا يف
داخــل الجيــش كانــت
ً

عــام  ،2016خاصــة بعــد اعتذاره عن إســقاط الطائرة الروســية ،وبلغ هــذا التقرب
ذروته برشائه صواريخ روسية الصنع من طراز .S 400
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دور محاولة انقالب  15يوليو ضمن خطة أردوغان
لالستيالء على السلطة
شهدت تركيا محاولة انقالب فاشلة يشوبها كثري من مظاهر الرعب والهلع

يف الخامــس عــر مــن يوليــو  ،2016فقد ُقصــف الربملان الرتيك وفقــد مئات من

رسيعا يف داللة عىل أن
املدنيــن والجنــود حياتهم .وقد ســحقت هذه املحاولــة
ً

الذين خططوا لها أرادوا منها تحقيق أهداف أخرى غري االنقالب ،فرئيس الجمهورية
رجب طيب أردوغان مل يلحقه أي أذى من اعتقال أو إصابة سواء هو أو أي أحد آخر

قويا إلخضاع
قدم  15يوليو ألردوغان
من كبار املســؤولني الحكوميني .كام َّ
ً
مربرا ًّ
كليا :وهي القوات املسلحة الرتكية.
آخر مؤسسة يف الدولة كانت خارج هيمنته ًّ
ٍ
عديد من
فخالل أوائل العقد األول من القرن العرشين ،نقل أردوغان ملكية

الوسائل اإلعالمية إىل موالني له من خالل استخدام املؤسسات املالية والوكاالت

بــدءا من مجموعــة "أوزان" اإلعالمية ،ثــم رشع أردوغان يف
التنظيميــة الحكوميــةً ،
رشاء كلٍّ من مجموعة "صباح" ،ومجموعة "دوغان" ،ومجموعة "أكشام" اإلعالمية.

أيضــا موقــف الرأســاليني املوالــن
خــال الفــرة نفســها ،عــزز أردوغــان ً

للحكومــة عــن طريــق العقــود الحكوميــة ،وأرهــب اآلخريــن عن طريــق إخضاعهم
إلجراءات تنظيمية عقابية ،حتى أصبحت الرشكات القابضة التي مل تكن موجودة

أو كانــت ضئيلــة يف فــرة مــا قبــل أردوغان مــن أكرب الــركات القابضــة يف البالد

خالل عقد من الزمان ،وبحلول عام  ،2013ســيطر أردوغان بشــكل مبارش أو غري
مبارش ،عىل ما يقرب من  90٪من وسائل اإلعالم الرتكية وأكرب نسبة من رأسامل
االستثامرات الخاصة يف البالد.
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يف ديســمرب  ،2013واجه أردوغان تحقيقني يف قضيتي فســاد اتهم فيهام

وزراء يف حكومتــه وأحــد نجليــه (بــال) ،وبــد ً
ال مــن أن تتخذ العدالــة مجراها من
خــال اســتمرار التحقيقــات ،إذ بأردوغان يصفهــا بأنها "انقالب قضــايئ" ،ويرشع

يف إجــراء عمليــات نقــل وتصفيــة للمئات من رجــال املباحث واملدعــن العموم
والقضــاة .وبتعديــل القوانني ثم الســيطرة الكاملة عىل املجلس األعىل للمدعني

العموم والقضاة،استطاع أردوغان أن يخضع القضاء بالكامل إلرادته ،وبإحكامه

نظم حملة دعائية إعالمية ممنهجة لتربير إجراءاته
السيطرة عىل وسائل اإلعالم َّ

االستثنائية القمعية.

وبحلــول عــام  ،2016كان الجيــش الــريك هــو املؤسســة الوحيــدة التــي

ظلــت خــارج ســيطرة أردوغــان ،وبفضل املحاولــة االنقالبية الفاشــلة يف  15يوليو

 ،2016اســتطاع أردوغــان أن يصفــي اآلالف مــن الضبــاط العســكريني ،وأطــاح
مبصداقية القوات املســلحة الرتكية كمؤسســة ،عالوة عىل تغيري نظام التوظيف

والرتقية العســكري ،ومل يكتف بذلك بل قام بتعديل نظام املؤسســات التعليمية

العســكرية من أجل إمتام الســيطرة السياســية ،فقد كانت محاولة  15يوليو 2016
هي آخر الحيل من لغز أردوغان يف عملية االستيالء عىل السلطة بشكل كامل.

يف أعقــاب "محاولــة االنقــاب الفاشــلة" ،أعــاد أردوغــان فكــرة الرئاســة

التنفيذيــة التــي بــدأ يروج لهــا يف عــام  ،2011ويف أبريل  ،2017وبفــارق ضئيل يف
االســتفتاء الدســتوري –ورغم عديد من املخالفات االنتخابية املبلغ عنها -أصبح
"دســتوريا" عــى صالحيــات ال
الرئيــس التنفيــذي لرتكيــا يف يونيــو  ،2018وحصــل
ًّ

تخضع ألي ضوابط أو معايري.
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التكلفة البشرية لعملية "مطاردة الساحرات" التي ينفذها
أردوغان
يف ليلة  15يوليو ،ويف غضون ســاعات من بدء العمل العســكري ،ســارع

أردوغان إىل اتهام فتح الله كولن بأنه العقل املدبر ملحاولة االنقالب رغم استحالة
ٍ
تورط له
إجراء تحقيق مناسب يف هذه األثناء ،ويف الوقت الذي رفض فيه كولن أي
جهودا منسقة وحثيثة
يف هذا االنقالب ،وأدانه عل ًنا ،كانت الحكومة الرتكية تبذل
ً
للتشهري بكولن ،ومطالبة الواليات املتحدة التي يقيم بها منذ عام  1999بتسليمه.

ويف األيام التي تلت املحاولة االنقالبية الفاشلة ،أعلنت حكومة أردوغان

حالة الطوارئ وبدأت يف عملية تصفية شــاملة لكل من تزعم تعاطفهم مع كولن
واضحــا أن عمليــات اعتقــال
وغريهــم مــن منتقــدي أردوغــان ،ورسعــان مــا أصبــح
ً

الجــزء األكــر مــن الضبــاط العســكريني ال عالقــة لها مبــا إذا كانوا قد شــاركوا يف
أحــداث  15يوليــو أم ال ،حيــث بلــغ عــدد القــادة املعتقلــن مجتمعــن 200.000

مــن أفــراد الجيــش الرتيك ،تحت ترصفهم أكرث من  200طائــرة مقاتلة ،فإذا كانوا

عســكري
انقالب
يعتزمــون االنقــاب حقًــا ،فقد كان يف مقــدور هؤالء القادة تنفيذ
ٍ
ٍّ
فعيلٍّ وليس عىل هذه الشاكلة.

لكــن عمليــات الترسيــح واالعتقــال تجــاوزت أفــراد الجيــش ،فوفقًا ملوقع

(- )TurkeyPurge.comوهو موقع يتتبع ضحايا عمليات العزل عن العمل -أقيل حتى

أكادمييا ،ومن بني القضاة واملدعني العموم
فردا ،من بينهم 6.021
اآلن ً 150.348
ً
فردا ،واعتقال حوايل  ،3.000منهم  2.745يف  16يوليو  ،2016أما
تم إقصاء ً 4.463
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صحفيا(((.
إعالميا واعتقال 319
عــى الصعيــد اإلعالمي ،فقد تم إغــاق  189منفذً ا
ً
ًّ

أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ مبــارشة بعــد االنتهــاكات املمنهجــة

واملستمرة لحقوق اإلنسان يف أعقاب هذه املحاولة االنقالبية الفاشلة ،وتحولت

اإلجــراءات الغاشــمة التي مورســت خالل حالــة الطوارئ ،والتــي حرمت الضحايا
من اللجوء إىل اإلجراءات القانونية الواجبة يف وقت الحق إىل سلطات "طبيعية"

خوله له الدستور الجديد.
ميارسها الرئيس من خالل ما َّ

وقــد أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة((( ،وهيومــن رايتــس ووتــش((( ،ومقرر

األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي مبســألة التعذيــب((( ،بوجــود أدلــة قويــة عــى

التعذيــب املنظــم والواســع النطــاق يف مراكــز االحتجاز والســجون ،حيث ذكرت
هيومــن رايتــس ووتــش أن حالــة الطــوارئ التــي أعلنتهــا الســلطات يف  20يوليــو
أدت إىل حرمــان املعتقلــن مــن حقــوق املحاكمــة العادلــة ،وشــجعت عىل كل

مــن االحتجــاز غــر املــروع واملعاملــة الالإنســانية للمحتجزيــن((( ،وذكــرت
صحيفة نيويورك تاميز أنه بسبب حجم عمليات القمع وقسوتها ،قارن املحللون

حملــة أردوغــان القمعيــة مــع مطــاردة جوزيــف مــكاريث املناهضة للشــيوعية يف

الخمســينيات مــن القــرن املــايض((( ،وعمليــات التطهــر الســتالينية يف ثالثينيات
القرن املايض ،والثورة الثقافية يف الصني يف الســتينيات والســبعينات من القرن
املايض" ،كام اعترب بعض املحللني عمليات التطهري مبثابة كشــف عن "ســتالني
داخــي" ألردوغــان((( .هــذا ويلخص امللحق "هـــ" الفئات املختلفــة التي تعرضت
النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة مبوجب حالة الطوارئ.

https://turkeypurge.com numbers reported as of 23 June 2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/201607//turkey-independent-monitors-must-beallowed-to-access-detainees-amid-torture-allegations/
https://www.hrw.org/news/201625/10//turkey-emergency-decrees-facilitate-torture
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20977
https:// www.hrw.org/report/ 201624/10// blank-check/turkeys-post-coup-suspensionsafeguards-against-torture
https://www.nytimes.com/201617/09//world/europe/turkey-erdogan-gulen-purge.html
http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/erdogans-inner-stalin_b_11101118.html
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الرواية األولى
رواية حكومة أردوغان بشأن  15يوليو
تحــدث الرئيــس أردوغــان عىل شاشــة التلفزيــون الوطنــي يف منتصف ليلة

فــورا عــى فتــح اللــه كولــن ،الــذي يقيــم يف معتكفه يف
االنقــاب ،وألقــى باللــوم
ً

قريــة نائيــة بوالية بنســلفانيا منذ عــام ،1999حيــث اعتربه العقل املدبــر للحادث
قبــل أي تحقيقــات وقبل تكشــف الحقائق بشــكل كامل .وقــد أدان كولن املحاولة
مرارا أي تورط((( له يف هذه األحداث ،وطالب كولن أردوغان
وقت حدوثها((( ونفى
ً

بإجــراء تحقيــق دويل يف الحدث((( ،وتعهد بااللتــزام بنتيجة هذا التحقيق الدويل
يف حالــة إدانتــه -حتــى ولــو بنيــت عــى شــهادة كاذبــة -وأكــد أنــه ســيمتثل لهــذه

النتائج وسيشرتي تذاكر عودته إىل تركيا بنفسه ليمتثل حينئذ لعدالة بالده ،لكن
أردوغان مل يستجب ألي من هذه الدعوات رغم تكرارها وتحدي كولن بها.

وفيــا يــي النــص العــريب املرتجــم الصــادر عــن فتــح اللــه كولــن إلدانــة

محاولة االنقالب يف ساعة مبكرة من حدوثه:
 15يوليو 2016

أصدر فتح الله كولن البيان التايل بشأن التطورات األخرية يف تركيا:
إنني أدين بشــدة محاولة االنقالب العســكري يف تركيا ،وأقول إن الوصول
http://hizmetnews.com/18205/fethullah-gulen-condemns-coup-attempt-turkey/
http://www.nytimes.com/201626/07//opinion/fethullah-gulen-i-condemn-all-threats-toturkeys-democracy.html
http://www.huffingtonpost.com/emre-celik/fethullah-guelen-i-call-f_b_11480974.html
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للحكــم ال بــد أن يكون من خالل انتخابات حرة ونزيهة ،وإنني أدعو الله أن يســلم
تركيــا ،واملواطنــن األتراك وكل من يف تركيا اآلن ،وأســأله ســبحانه أن ينهي هذا
األمر بسالم ويف أقرب زمان ممكن.

فردا عاىن من انقالبات عســكرية متعــددة خالل العقود الخمس
وبصفتــي ً

املاضيــة ،أرى مــن املهــن أن يتــم اتهامــي بشــكل خــاص بــأي صلــة مبثــل هــذه

املحاولة ،لذا فإنني أرفض هذا االتهام بشكل قاطع.

رسالة إدانة من كولن نُرشت
صباحا
يف الساعة 1:48
ً
بالتوقيت الرتيك.

رسالة اإلدانة من كولن التي
نُرشت يف الساعة 1:48
صباحا بالتوقيت الرتيك
ً
يف  11أغسطس ،2016
ونرشت صحيفة "لوموند"
تحدي كولن ألردوغان
بالسامح بإجراء تحقيق
دويل يف  15يوليو ،ووعد
بالتعاون الكامل والعودة
إىل تركيا إذا ثبتت إدانته.
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ملخص رواية السلطة الحاكمة
إن روايــة حكومــة أردوغــان حــول مــا حــدث يف الخامــس عرش مــن يوليو،

ميكن تلخيصها فيام ييل:

 -1انزعــج الضبــاط املنتمــون لكولــن يف الجيــش الــريك مــن خــر تصفية

وشيكة يف االجتامع املقبل للمجلس األعىل للجيش يف أغسطس .2016

 -2اســتبا ًقا لهذه الخطوة ورغبة يف االســتيالء عــى الدولة الرتكية ،خطط

فجرا صباح يوم  16يوليو.
هؤالء الضباط النقالب يبدأ يف الساعة 3
ً

 -3ورغــم هــذا ،فقد كُ شــفت خطتهم ،لذا كان عليهم البــدء يف وقت مبكر

مــن مســاء يــوم  15يوليــو ،مــا أدى إىل ترتيبهــا عىل عجــل حتى فشــلت يف نهاية

املطاف.

ردود الحكومات الغربية على رواية حكومة أردوغان
مل تحظ رواية أردوغان وحكومته عن  15يوليو((( بأي مصداقية لدى الحكومات

الغربية وأجهزة املخابرات العاملية واملراقبني الدوليني ،وقد رشح ذلك يف بيانات

وترصيحات املسؤولني والتقارير االستخباراتية والدولية ،ومن ذلك:

•ترصيــح جون كــري وزير خارجيــة الواليات املتحــدة يف ذلك الوقت،
ردا عىل مطالبة تركيا بتسليم فتح الله كولن لها بالقول" :إن الحكومة
ًّ
الرتكيــة ،كجــزء مــن عملية التســليم ،يجــب أن تقدم أدلــة تربط كولن
بالحادث املعروض للفحص يف محكمة أمريكية" (((.وحتى صدور هذا

تقريبا عىل هذه املحاولة االنقالبية
التقرير ،أي بعد مرور ثالث سنوات
ً

الفاشــلة ،مل يــرد أي تأكيــد مــن وزارة العــدل األمريكيــة بــأن الحكومة
الرتكية قدمت أدلة تفي بهذه املعايري.

http://www.theglobepost.com/201725/03//after-8-months-turkish-govt-still-unable-to-sellcoup-narrative-to-allies/
https://www.nytimes.com/201620/07//world/europe/fethullah-gulen-erdogan-extradition.html
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• َنفْــي جيمــس كالبــر ،مديــر االســتخبارات القومية األمريكيــة يف ذلك
الوقت ملزاعم الحكومة الرتكية بأن فتح الله كولن كان وراء املحاولة
االنقالبيــة املزعومــة؛ حيــث أجــاب قائــ ً
ا" :ال ،ليــس كذلــك بالنســبة
أيضا" :إن
إيلّ " ،كــا ذكــرت صحيفة واشــنطن بوســت ،أن كالبر قــال ً

الوزير كريي كان محقًّا يف الضغط عىل الحكومة الرتكية لترتاجع عن
طلب تســليم كولن حتى تقدم دلي ً
ال عىل تورطه" ،وأضاف كالبر" :إننا
مل نره بعد ،بالتأكيد مل نره يف االستخبارات".

(((

•كــا نفــى رونو كاهــل ،رئيس وكالة االســتخبارات الخارجيــة األملانية
يب دي إن يف حوار أجرته معه مجلة دير شبيغل ،ادعاءات أردوغان

حاولت تركيا إقناعنا
بشــأن تورط كولن يف االنقالب ،حيث قال" :لقد
ْ
بذلك عىل كل املستويات ،لكنها مل تنجح حتى اآلن".

(((

•أمــا التقريــر الصادر عــن مركز مخابــرات االتحــاد األورويب ()INTCEN

حــول االنقــاب ،فقــد توصــل إىل أنه من غــر املرجح أن يكــون كولن

ضالعــا يف محاولــة االنقالب ،وفقًــا لصحيفة التاميــز اللندنية،
نفســه
ً
أيضــا أن عمليــة تصفيــة أردوغــان للمناوئــن له يف
كــا أفــاد التقريــر ً

الجيش قد تم التخطيط لها بشكل جيد قبل محاولة االنقالب هذه".

(((

•ويف تقريــر صادر عن لجنة الشــؤون الخارجيــة بالربملان الربيطاين حول
العالقــات بــن اململكــة املتحــدة وتركيــا ،ذكر فيــه أن "حكومــة اململكة
املتحــدة ليــس لديهــا أي دليل عىل قيام رجل الديــن املقيم يف الواليات

املتحدة ،فتح الله كولن ،بتنظيم محاولة االنقالب الرتكية يف يوليو"(((.(((ȓ
https:// www.washingtonpost.com/opinions/a-reality-check-on-the-middle-east-from_americas-spy-chief/201621/07//a221a1aa-4f8611-e6-aa14-e0c1087f7583_story.html?utm
term=.aa0efff4f74a
http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-germany-idUSKBN16P0LQ
http://www.thetimes.co.uk/article/erdogan-plotted-purge-before-coup-say-brussels-spies2hh8mgx6h
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/20171/2//UK-No-evidence-Gulen-involved-inTurkey-coup-attempt
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615615/.pdf
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أسباب تداعي رواية "السلطة" بشأن االنقالب لدى الغرب

الحظ املراقبون أن هناك فجوة كبرية بني وجهات نظر الحكومات الغربية

ورواية الحكومة الرتكية بشأن  15يوليو((( ،وهذه بعض األسباب املذكورة:

 -1بدء عمليات التطهير في اليوم التالي داخل القضاء

بــدأت الحكومــة ترسيــح آالف مــن أفــراد الجيــش والقضــاء يف  16يوليــو،

حيث الحظ املراقبون الغربيون أن إرساع الحكومة الرتكية يف تحديد املسؤولني

عــن الحــادث يف مثل هــذا الوقت القصري ،يدل عىل أن قوائــم التطهري هذه كانت

معدة سلفًا بشكل جيد((( ،ويبدو كذلك أن محاولة االنقالب الفاشلة التي سمحت
ألردوغان بعزل منتقديه من مناصبهم بشكل جامعي مقنعة من حيث الصحة(((،

فعــزل  2745مــن أعضاء الســلطة القضائيــة يف اليوم التايل مــن  16يوليو ،كان له
رمزيــة خاصــة .وكان عــدد أعضــاء القضاة الذين تــم عزلهم مبــارشة بعد الحادث

يزيد عن عدد الضباط العسكريني.

 -2التناقضات الذاتية لرواية أردوغان

اكتنفــت روايــة أردوغان عــن املحاولة االنقالبية الفاشــلة تناقضــات ذاتية،

حيــث ادعــى أردوغــان أنــه كان ال يعــرف هــو أو مخابراتــه أي يشء عــن محاولــة
مساء ليلة  15يوليو((( ،ووجد املراقبون الغربيون
االنقالب حتى متام الساعة 9:30
ً

أنه من غري املعقول أن يتم تنظيم حدث بهذا الحجم ،يتطلب أسابيع -إن مل يكن

أشــهر -من اإلعداد ،من قارة أخرى دون أن تكتشــفه املخابرات الرتكية ومجموعة
من وكاالت االســتخبارات األخرى .كام ادعى أردوغان أنه علم بالحدث من صهره

مدليا بأربع مواعيد مختلفــة لهذه املكاملة التي متت
وليــس مــن جهــاز مخابراته،
ً
https://washingtonhattius.com/201715/06//western-diplomatic-sources-western-govts-notbelieve-gulen-behind-coup/
ن
تو� قبل حادثة االنقالب بشهر
.فأحد القضاة الوارد أسمهم ضمن القائمة القضاة
ي
المفصول� ف ي
_http:// www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/ 201607// why_the_failed
turkish_coup_will_empower_erdogan.html
https://www.turkishminute.com/201721/05//testimony-shows-major-informed-mit-aboutcoup-7-hours-beforehand/
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مــع صهــره ،ومــع ذلــك ،مل يحقِّق مع مديــر االســتخبارات الوطنيــة ( ،)MITهاكان

فيدان ،أو يقيله من منصبه ،فوفقًا لرواية أردوغان ،فشل هاكان فيدان يف إخباره
أو حاميتــه بعــد تلقيــه معلومــات من أحــد العاملــن باملخابرات بعد ظهــر يوم 15

يوليــو((( ،وباملثــل ،مل يتــم التحقيق مع رئيس األركان العامة أو فصله رغم فشــله

يف إيقاف املحاولة ،أو يف حامية مكتبه ،بعد تنبيهه قبل الحادث بخمس ساعات.

صور توضح إدالء أردوغان بتوقيتات مختلفة لعلمه مبحاولة االنقالب
 16يوليو:

أردوغـان يف مطـار أتاتـورك بإسـطنبول ،حـوايل
صباحـا ،مشيرا أنـه "كما هـو معروف،
السـاعة 4:20
ً
كانـت هنـاك تعبئـة داخـل الجيـش يف سـاعات بعـد
الظهـر".

 18يوليو:
أخرب أردوغـــان يس إن إن أنه علم بالحدث
من صهره حوايل الســـاعة  8مساء.
 21يوليو:
أبلـــغ أردوغان رويرتز بأنـــه علم باملحاولة
مساء.
حوايل الســـاعة 4:30
ً

 30يوليو:
أخـــر أردوغـــان قنـــاة "خـــر" الرتكيـــة أنه
علـــم باملحاولـــة يف حـــوايل الســـاعة
مســـاء.
9:30
ً

https://www.turkishminute.com/201604/12//chp-deputy-implies-july-15-coup-attempt-staged/
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 -3كبار ضباط الجيش التركي ليسوا متعاطفين مع كولن

تتألــف الفئة املوجودة من كبار الضبــاط بالجيش الرتيك من املتعاطفني

مع أيديولوجية مؤســس الجمهورية الرتكيــة مصطفى كامل أتاتورك ،املعروفني
باســم "الكامليــن" ،ومن ثم فلــم يكن هناك ادعاء ذو مصداقيــة أن القادة الكبار

تحديــدا ،مل يتهم أي من
كان مــن بينهــم أي متعاطــف مــع كولن((( ،وبشــكل أكــر
ً

كبــار الضبــاط أو رئيــس األركان العامــة أو مســاعد رئيــس األركان أو قــادة القوات
أو قــادة أســلحة الجيــش بتعاطــف أي منهــم مع كولــن .إن قيام ضبــاط من الرتب

املتوسطة مبحاولة انقالب دون علم وموافقة كبار القادة ،من املفرتض أن يكون
لــه ردة فعــل قويــة من داخل الجيش نفســه ،إال أنه يف ليلــة االنقالب ،كان هناك
رد فعــل ضئيــل للغاية من داخل الجيش نفســه ،وأغلب محــاوالت التصدي لهذه

املحاولة قامت بها الرشطة واملدنيون يف الشوارع.

 -4ال دليل على تورط كولن

عىل الرغم من الدعم املقدم من وزارة العدل األمريكية ،فشلت الحكومة

الرتكيــة يف تقديــم أدلة ملموســة تربط كولــن بالحادث الذي ســيكون أمام محكمة
مستقلة((( ،والشهادات القليلة التي تم الحصول عليها من الضباط الذين "اعرتفوا"

بصلتهم بحركة "الخدمة" ال دليل عىل مصداقيتها ،بسبب تعرض هؤالء للتعذيب.
صورا لهؤالء
ومن املفارقات أن القنوات اإلعالمية املوالية للحكومة نفسها نرشت
ً

الضبــاط ،حيــث تظهــر عليهم عالمات واضحة مــن التعذيب ،واألهــم من ذلك ،مل
يدع أي من الضباط أنهم تلقوا أوامر من غري قادتهم أو قيادة األركان العامة سواء
ِّ
من مدنيني أو أشخاص آخرين.

http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/why-erdo%C49%Fan-shouldnt-double-downdictatorship-after-the-coup-17017
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615615/.pdf
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صور لضباط عسكريني تظهر عليهم آثار التعذيب

تكدس الجنود أثناء االحتجاز

يزعمـــون أن العقيـــد ليفنـــت تـــوركان،
مســـاعد رئيس األركان العامة" ،اعرتف"
باالنتـــاء إىل حركـــة كولـــن.

الجرنال تيموركان إرميس ،قائد قوات
الدرك يف قونيا.
الجرنال أكني أوزتورك ،القائد السابق للقوات
الجوية ،يظهر عليه عالمات الرضب ،حيث اتهمت
الحكومة أوزتورك بأنه العقل املدبر لالنقالب
العسكري رغم تربئته من قبل رئيس األركان
العامة أكار ،وحكم عىل أوزتورك بالسجن املؤبد.
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 -5الالعقالنية في المخاطرة بمشاريع حركة الخدمة حول العالم

يف وقــت املحاولــة ،كانــت تنتــر أكــر مــن  500مؤسســة تابعــة لحركــة

الخدمــة للتعليــم االبتــدايئ والعايل يف أكــر من  150دولة ،فــإذا نجحت محاولة
االنقــاب التــي يحــرض عليهــا كولــن ،فســيكون هــذا مبثابــة رســالة لقــادة العــامل

تبعــث عــى القلــق ،ويعني نهاية وجــود الحركة يف جميع أنحاء العامل ،وســتبدأ
جميــع الحكومــات األخرى يف النظر إىل املتعاطفني مــع كولن باعتبارهم مصدر

ويطــرد موظفوهــا ،فليس مــن املنطقي
تهديــد ،ورسعــان مــا ســ ُتغلق مؤسســاتها ُ
التضحية باملئات من هذه املؤسســات ،التي تساوي مجتمعة مئات املاليني من
الدوالرات ،والتضحية بالسمعة التي بنيت عرب عقود من العمل ،من أجل سلطة

سياسية يف تركيا.

(((

إضافــة إىل الشــكوك حــول رواية الحكومة ،فهناك عــدم رغبة من حكومة

أردوغــان يف إجــراء تحقيــق كامــل يف الحادث ،ودليــل ذلك تأخر لجنــة التحقيق
الربملانيــة ملــدة شــهرين بســبب إرجــاء حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم تعيــن
أعضاء اللجنة ،ومبجرد تشكيلها رفضت اللجنة((( التي يهيمن عليها أعضاء حزب

العدالة والتنمية اســتدعاء الشــهود الرئيسيني لإلدالء بشــهاداتهم((( ،مثل رئيس

االســتخبارات الوطنية ورئيس األركان العامة للجيش((( .قال مدحت ســنكر ،أحد
أعضاء املعارضة يف اللجنة:

"مل يشــكل حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم هــذه اللجنــة إللقــاء الضــوء

عــى محاولــة االنقــاب ،ألنهم صمموا بالفعل رواية انقــاب ،ولدى حزب العدالة

والتنميــة الحاكــم روايــة جاهــزة عــن محاولــة االنقــاب ،ويتوقعون (هــذه اللجنة)
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/562-post-putschnarratives-and-turkeys-curious-coup.html
Turkish parliament took the decision to form the commission on July 26th. However, by delaying
the providing of the names of AKP delegates to the commission until just before the parliament
went on vacation, AKP delayed the start of the commission’s work until October 4th.
http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/201710/01//akpye-ragmen-bu-karanlik-darbeninsirlari-ortaya-cikacak/
The commission did not even ask for an affidavit from Mr. Gulen in response to the accusations
against him.
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إنتاج عمل من شأنه أن يدعم هذه الرواية".
كام ُسمح فقط بنرش املعلومات أو اإلشاعات التي تدعم رواية الحكومة،

أمــا املعلومــات التــي تشــر إىل الســيناريوهات األخــرى فتتــم مراقبتهــا مــن قبــل
الســلطات الحكوميــة ووســائل اإلعــام املؤيــدة لها ،كــا ألقت الحكومــة القبض

عــى عــرات من املحامني ،وتم إلغاء خصوصيــة العالقة بني املحامي وموكله
يف ظل حالة الطوارئ ،مام جعل املتهمني غري قادرين عىل الدفاع عن أنفسهم
من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة.

عديدا من الروايات حول ما حدث
لقد طرح الصحفيون واملراقبون األتراك
ً

يف  15يوليــو  ،2016بديــ ً
ا لرواية جامعة أردوغان الحاكمة ،نقدم يف امللحق (ج)

مقتطفات لعدد من املعلقني ذوي التوجهات السياسية املتنوعة التي تشكك يف
رواية الحكومة وتقرتح بدي ً
ال.

وســركز فيام يــي عىل روايتني أعرب عنهام بعــض الصحفيني واملراقبني

األتــراك ،هاتــان الروايتان مدعومتان بشــهادات الضبــاط املتهمني ،أو ترصيحات

املحامني وأقارب وأصدقاء املتهمني .ويهدف هذا املستند إىل طرح أسئلة حول
جزءا من تحقيق مســتقل ،وليس
رواية الحكومة وتقديم بدائل تســتحق أن تُعترب
ً

فقــط تقديــم ادعــاء محــدد بشــأن مــا حــدث يف  15يوليــو  ،2016أو اتهــام أي فرد.
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الرواية الثانية
رواية التحالف العريض
هــذه روايــة بعــض الصحفيــن واملراقبــن األتــراك((( يف أوروبــا والواليات

املتحدة ،وقد أطلقنا عليها "رواية التحالف العريض" وهي كام ييل(((:

 -1يناقــش تحالــف واســع من ضبــاط الجيش القيام بتدخل ضد االســتبداد

املتزايــد ألردوغــان ،حيث وجدوه قد قوض املؤسســات الدميقراطية والعلامنية
َضمن هذا التحالف ،عىل ســبيل املثال ال الحرص ،الضباط
للدولــة الرتكيــة .وقد ت َ

العســكريني الذيــن يخشــون أن تلحقهــم عمليــة التطهــر يف اجتــاع املجلــس
العسكري األعىل يف أغسطس .2016

 -2قامت هذه املجموعة بالتخطيط النقالب يبدأ يف الســاعات األوىل من

يوم  16يوليو ،بنية اإلطاحة بأردوغان واستعادة الدميقراطية والعلامنية الرتكية.

نبــه أحــد العاملــن باملخابرات دائرة االســتخبارات الوطنيــة ( )MITإىل
ّ -3

خطــة االنقــاب املدبــر خــال فرتة مــا بعد ظهــر يــوم  15يوليو ،مــا اضطر بعض

الضبــاط لتبكــر العمليــة ،ومــع ذلــك ،استســلم عــدد مــن القــادة وامتنعــوا عــن
املشاركة ،وبالتايل فشل الجهد املبذول.

عــددا مــن الضبــاط املعروفــن باســم الكامليــن
ويدعــم هــذه الروايــة أن
ً

كانــوا مــن جملــة الضباط الذين تم عزلهم أو إلقاء القبض عليهم أو إجبارهم عىل
https://www.dw.com/tr/ahmet-şık-darbeciler-birbirini-sattı/a-19409115
http:// www.silkroadstudies.org/publications/joint-center-publications/item/ 13209-abotched-coup-and-turkeys-descent-into-madness.html

22

)(1
)(2

التقاعــد بعــد  15يوليــو ،ومن هــؤالء الجــرال "آدم حودويت" قائــد الجيش الثاين
املتمركز يف مدينة "مالطيا" الرشقية ،والجرنال "غالب مندي" قائد قوات الدرك
(الرشطــة العســكرية) ،والجــرال "أردال أوزتورك" قائد الجيــش الثالث املوجود

مقره يف إسطنبول.

أيضا صيغة بيان االنقالب الذي تضمن اإلشارة إىل
كام يدعم هذه الرواية ً

مبــادئ كــال أتاتورك والذي أصدره ٌّ
كل مام يســمى بـ"مجلس الصلح يف الوطن"
( ،)Yurtta Sulh Konseyiواملجموعــة التــي نســبت لنفســها قيــادة املحاولــة((( .ومن
أيضا ،أن ترصيحــات املعلقني السياســيني املؤيدين
املفارقــات يف هــذا الصــدد ً
ألردوغان وأعضاء من حزب العدالة والتنمية قد دعموا هذه الرواية .فعىل سبيل

املثــال ،أشــار وزير العدل بكري بــوزداغ((( ،وبعض اإلعالميني املؤيدين ألردوغان
مثــل جيم كوتشــوك ،وراســم أوزان كوتاهيــايل ،إىل وجود مجموعــات غري تابعة

لكولن داخل الجيش الرتيك كانت تدعم التدخل العسكري ضد حكومة أردوغان(((.

قيمــة حــول أحــداث  15يوليــو،
إن روايــة التحالــف العريــض تقــدم رؤى ّ

وتســاعد يف توضيــح حالــة التناقض واالرتباك الواضحة للقــادة املعروفني بأنهم

من الكامليني يف أنباء االنقالب العسكري ،وكذلك توضح السبب يف عدم وجود

اســتجابة كبــرة من داخــل الجيش ضد املحاولة ،ومع ذلك ،فــإن هذه الرواية ال
تســد كامل الفراغات يف األحداث ،وال تجيب بشــكل ٍ
كاف عىل عديد من األســئلة
األخرى التي سنفصلها الحقًا.

http://archive.is/GeRLE
_http:// www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/ 775047 / Bekir_Bozdag__ Darbe_olmus
Basbakanlik_musavirisiniz_gidip_konusuyorsunuz_siz_kimsiniz_.html
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/kutahyali/201715-/07/03/temmuz-ve-ataturkcu-subaylar
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الرواية الثالية
رواية التواطؤ
متامــا عــن منــط
إن األحــداث التــي وقعــت يف  15يوليــو  ،2016مختلفــة
ً

االنقالبــات التــي وقعــت مــن قبــل يف تركيــا ،ولذلــك يشــر عديــد مــن الخــراء

واملراقبــن إىل أن هــذه األحــداث ال ميكــن أن يطلــق عليهــا انقــاب باملعنــى

املعروف لالنقالبات ،بل بدت أشــبه مبخطط وضعته املخابرات الرتكية ألغراض
أدوارا بشــكل غري متعمد.
معينة ،حيث لعب عدد قليل من الوحدات العســكرية
ً

وسيتبني فيام ييل كيف اختلفت محاولة  15يوليو عن أمناط النقالبات التي حدثت
يف تركيــا مــن قبــل .فوفقًا لروايــة التواطــؤ ،كان الخامس عرش مــن يوليو محاولة

انقالبية مصطنعة مخطط لها الستهالك اإلعالم املحيل والدويل .مبعنى أنها مل
تكــن محاولــة انقالب خطــط لها القادة العســكريون ،لكنها كانت عبــارة عن تعبئة
جــدا من القوات املســلحة لــي تظهر األحداث يف صــورة انقالب.
لجــزء محــدود ًّ

فالضبــاط العســكريون مــن الرتــب املتوســطة واملنخفضــة مل يكــن لديهــم دراية
أدوارا حاســمة باتبــاع أوامر رؤســائهم .كام أن
ثم لعبــوا
ً
باملخطــط األكــر ،ومــن َّ

افتقــار املشــهد إىل خطوات حاســمة من شــأنها إنجــاح أي انقالب عســكري يفتح
البــاب عــى مرصاعيــه لقبــول روايــة املؤامــرة والتواطــؤ .فقــد غاب عن املشــهد:
تأمــن القــادة السياســيني ومراكــز االتصــاالت .فرغــم أن هذا مل يخــدم أي غرض

جدا باعتباره وسيلة ناجعة الستهالك
عسكري إال أنه من زاوية أخرى ،كان
مقنعا ًّ
ً
وســائل اإلعــام .كام أن إغــاق الدبابات لحركة املرور عىل الجســور ،ومطاردات

الدبابات والطائرات املقاتلة التي كانت تحلق عىل ارتفاع منخفض فوق العاصمة
أنقــرة ،وقصــف أحــد جوانــب الربملــان ،واالســتهداف املتعمــد للمدنيــن ،كلهــا
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أحــداث ال تخــدم نجاح عملية االنقالب ،ولكنها تخــدم قصة أخرى هي الهدف من

هــذه العمليــة ،وهي تصوير مشــهد درامي فيه رصاع بني أبطــال وأوغاد انتهى بأن
لقي بعض "األوغاد" مرصعهم يف تلك الليلة.

تعـــد النســـخ املختلفة مـــن صـــورة "املواطنون عىل
الدبابـــة" واحدة مـــن املوضوعات الرمزيـــة ملحاولة 15
يوليـــو ،مل يتســـاءل أحد عـــن الغرض العســـكري الذي
خدمتـــه الدبابـــات عىل جرس البوســـفور.

إعـــان زعيـــم حـــزب الشـــعب الدميقراطـــي املعارض
صـــاح الديـــن دمريطـــاش يف خطـــاب ألقـــاه أمـــام
مجموعـــة برملانيـــة أن ادعاء أردوغان بأنـــه علم بالحادث
من صهـــره هـــو "كذبـــة كاملـــة" 4( .أكتوبـــر )2016

بعـــد متابعته لألحـــداث عاد زعيم حـــزب الشـــعب الجمعوري
املعـــارض كـــال كيليتشـــدار أوغلـــو ليؤكـــد عـــى أن هـــذا
االنقـــاب قد صمم ليفشـــل ،ومـــن ثم تعـــرض ملضايقات
مـــن قبل املوالـــن ألردوغان تحت ســـمع الحكومة وبرصها.

ولعــل مصطلــح "االنقــاب املُســيطر عليــه" الــذي اســتخدمه زعيــم حزب

الشــعب الجمهــوري املعــارض كامل كيليتشــدار أوغلو((( ،يعد أصــدق دليل عىل
هــذه الروايــة ،فبعــد تنديــده مبحاولــة االنقــاب ومســاندته للحــزب الحاكــم يف
أعقابها ،وتأكيده عىل املســار الدميقراطي ،ورفضه ألي محاولة تخرج البالد عن
مسارها الدميقراطي ،إال أنه بعد متابعته لألحداث عاد ليؤكد عىل أن هذا االنقالب

قــد صمم ليفشــل ،ومن ثــم تعرض ملضايقات مــن قبل املوالــن ألردوغان تحت

ســمع الحكومــة وبرصهــا ،واألمر نفســه أكده زعيم "حزب الشــعب الدميقراطي"
http://presstv.ir/Detail/2017516596/03/04//Turkey-AKP-CHP-Kemal-Kilicdaroglu-Erdogancoup-FETO-Gulen

)(1

25

املعــارض صــاح الدين دمريطاش ،الذي ُســجن بعد فرتة وجيــزة من اإلعالن بأن
أردوغان كان عىل علم مسبق مبحاولة  15يوليو.

(((

كــا أكــد كــال كيليتشــدار أوغلو ،يف خطاب لــه أمام مجموعــة من أعضاء

حزبــه يف الربملــان ،أن االنقــاب الحقيقــي قــد وقــع يف العرشيــن مــن يوليــو وليس

قبلهــا ،وهــو التاريــخ الــذي وافق فيــه الربملان عىل قانــون الطوارئ حيــث قال" :لقد
حــدث االنقــاب الحقيقــي يف العرشيــن من يوليــو ،بعد انتهــاء "االنقالب املُســيطر

عليــه" يف الخامــس عــر من يوليو ،فــا ينبغي ألحد أن ينــى العرشين من يوليو،
فهذا هو التاريخ الذي حصلت فيه السلطة التنفيذية عىل موافقة الربملان عىل حالة

الطوارئ .واآلن ،يريد هؤالء االنقالبيون الحقيقيون ،انقالبيو  20يوليو دسرتة الوضع
قدموا هذا التعديل الدستوري إىل الربملان".
الحايل ،وهذا هو السبب يف أنهم َّ

((((((

تؤكد رواية التواطؤ ما ييل:

 -1خالل األشهر التي سبقت يوليو  ،2016تم تهيئة جو من التوقعات النقالب

عسكري ،حيث ساد انطباع لدى الضباط ذوي الرتب الدنيا ،من خالل بث الشائعات
عــى نطــاق واســع ،بأن كبــار ضباط الجيش كانــوا يخططون للتدخــل ،وبالتوازي مع

توقعــات االنقــاب ،قامت الوحــدات العســكرية باإلبالغ أن هجامت إرهابية واســعة

النطــاق قــد تقــع ،وال ميكــن لقــوات الرشطــة التصدي لهــا وحدها ،ومــن املتوقع أن
يقــوم الجيــش بعمليات ملكافحة اإلرهاب ضد هذه الهجامت املحتملة ،وبناء عليه

تــم متريــر اإلطار القانوين الرضوري لتســهيل ذلــك قبل  15يوليو مبــارشةً ،من خالل
ما يسمى بالربوتوكول الرسي لألمن والنظام العام ووحدات املساعدة ""EMASYA

املتجــدد ،حيــث تشــر اختصــارات الكلمــة إىل بروتوكــول التعــاون املشــرك بــن

الجيــش والرشطــة للحفاظ عىل األمن العام.ومن شــأن هذه الخطــوة القانونية منع

أي مقاومة محتملة للوحدات العسكرية عندما تقوم بعمليات داخل حدود املدينة.
https://www.hdp.org.tr/en/en/news/from-hdp/demirtas-erdogan-knew-about-the-coupbefore-it-happened/9047
http://www.diken.com.tr/kilicdaroglu-ohali-tanimladi-gercek-darbe-20-temmuzda-yapildi/
http://presstv.ir/Detail/2017516596/03/04//Turkey-AKP-CHP-Kemal-Kilicdaroglu-Erdogancoup-FETO-Gulen
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رسا مــع أردوغان
 -2تواطــأت مجموعــة مــن القــادة داخل الجيــش الرتيك ًّ

مســبقًا .وبالتعــاون مــع جهــاز
والدائــرة املقربــة منــه ،للتخطيــط لليلــة  15يوليــو
ّ

املخابــرات الــريك ،قامــوا بتأمــن ســامة أردوغــان ومراقبــة مجموعــة األحداث
الرئيســية التــي ســتكون عامــل جــذب لوســائل اإلعــام .يف البداية ،أعطــى هؤالء

القــادة االنطبــاع لزمالئهــم ومرؤوســيهم بأنهــم كانــوا مييلــون للتدخل العســكري
لوقف التوجه االســتبدادي ألردوغان وإعادة تنظيم املؤسســات الدميقراطية يف
تركيا مع األيديولوجية الكاملية (األتاتوركية).

 -3خــال األيــام التي ســبقت  15يوليو ،ســاعد هؤالء القــادة يف إعداد عدد

من الوحدات العســكرية للتعبئة يف  15يوليو تحت مســمى الدفاع ضد أي هجوم
إرهــايب محتمــل ،وحاميــة املكاتــب الحكوميــة الحيوية أو ببســاطة املشــاركة يف

مناورات عسكرية.

 -4يف ليلــة  15يوليــو ،هجــر هــؤالء القــادة الوحــدات التــي ســاعدوا يف

حشدها ،وتركوها لتوجيه االتهام ملن فيها عىل أنهم مشاركون يف االنقالب.
وفيام ييل ،سنقدم وصفًا أكرث تفصي ً
ال لرواية التواطؤ.

أ -تهيئة األجواء لتوقع انقالب عسكري

بدءا من خريف عام  ،2015اُدعي أن قاعدة عريضة من القادة العسكريني
ً

ذوي الرتــب العليــا واملتوســطة يف الجيــش الــريك عقــدت اجتامعــات ملناقشــة

مســتبدا بانتخابــات رشعيــة،
التدخــل العســكري ملنــع أردوغــان مــن أن يصبــح
ًّ
وللمســاعدة يف إعادة تنظيم الحكومة الرتكيــة القامئة عىل أيديولوجية أتاتورك،
وخــال األشــهر القليلــة املاضية من عــام  2015وطوال ربيع عــام  ،2016انترشت
شــائعات وكتبــت مقــاالت وتــرددت مزاعــم عديــدة يف وســائل اإلعــام املحليــة

واألجنبية تتوقع أن تركيا عىل وشك انقالب عسكري  ،وبسبب املدى الذي بلغته

هذه الشائعات اضطرت هيئة األركان العامة الرتكية إىل إصدار بيان غري مسبوق
يف  31مارس  ،2016تنفي فيه هذه املزاعم.

(((

http://www.atimes.com/article/turkish-military-denies-coup-attempt-against-erdogan-what-next/
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بيـــان صحفـــي مـــؤرخ يف  31مـــارس  ،2016مـــن مكتـــب رئيـــس األركان العامـــة يدحـــض
الشـــائعات حـــول انقـــاب عســـكري وشـــيك.

يف ديســمرب  ،2015زار موســكو وفــد مــن حــزب "الوطــن" األوراســيوي

املوايل ،املعروف ســابقًا باســم حزب العامل ،برئاســة الســيد دوغو برينتشاك،
وكان مــن أعضــاء حــزب وطــن يف هــذا الوفــد الجــرال املتقاعــد إســاعيل حقي

بيكني ،املدير الســابق للمخابرات العسكرية ،واألدمريال املتقاعد سونر بوالت،
والجرنال املتقاعد بيازيت كارتاس.

التقى وفد حزب "الوطن" مع عدد من األفراد ،من بينهم ألكساندر دوجني،

الــرويس ذو النزعــة القوميــة املتطرفــة املعــروف بوجهــات نظــره األوراســيوية،
وكونستانتني مالوفيف "املليونري الكبري الذي تربطه صالت بالكنيسة األرثوذكسية

الروســية" الــذي كان يخضــع لعقوبــات من االتحــاد األورويب والواليــات املتحدة

لتمويلــه املجموعــات العســكرية غــر الرشعيــة يف رشق أوكرانيــا((( .(((翽وقد أعرب
الوفــد عــن مخاوفه من حدوث انقالب مــوالٍ ألمريكا((( وحث أعضاء الوفد القيادة

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_sanctioned_during_the_Ukrainian_crisis
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11038730/French-politiciandefends-plan-for-Crimean-theme-park.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dugin-trump-putin-turkey-20170203story.html
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الروسية عىل إصالح عالقتها مع أردوغان .وال تزال البيانات التي أدىل بها ألكساندر
دوجــن وكونســتانتني مالوفيــف حــول هذه الزيــارة متاحة عــى موقــع يوتيوب.

(((

فيديـــو لحـــزب وطـــن يصـــور كونســـتانتني مالوفيف ،وهـــو مليونري
رويس ،حيـــث يتنـــاول مالوفيف رســـالة وفـــود حزب الوطـــن :هناك
مـــوال ألمريـــكا ،يف تركيا.
انقالب عســـكري وشـــيك،
ٍ

قويــا ألردوغــان لســنوات،
كان زعيــم حــزب الوطن"برينتشــاك"
ً
معارضــا ًّ

وســجن يف قضيــة أرجينيكــون .ورغم أن حزب الوطن الذي ينتمي إليه برينتشــاك
ُ
متاما مع توجهات حزب العدالة والتنمية
يتبنى املاركسية املاوية التي تتعارض
ً

الدينيــة ،إال أن أردوغــان قــرر وضــع القضاء تحت ســيطرة "برينتشــاك" بعد عزل
جميــع القضــاة املزعــوم تعاطفهــم مــع كولــن داخــل القضــاء وذلــك يف أعقــاب

تحقيقات الفســاد عام  .2013والســبب يف هذا التحالف املكيافييل بني أردوغان
ودوغــو برينتشــاك يرجــع إىل رغبــة أردوغــان يف االســتفادة مــن املتعاطفني مع

نظرا
حــزب وطــن وغريهــم ممن يطلــق عليهم "القوميــون الجدد" داخل القضــاءً ،
الفتقار حزب العدالة والتنمية إىل كوادر تحل محل القضاة املعزولني.

(((

رتــب حــزب الوطــن بعــد زيارة موســكو زيــارة أخــرى إىل تركيا أللكســاندر

دوجــن مــع وفــد رويس يف مــارس  ،2016التقوا خاللها مبســؤويل حــزب العدالة
والتنميــة وأقــارب ألردوغــان ،ومــن املنطقــي أن نفــرض أنهــم ناقشــوا تدابري ضد

االنقالب الوشيك ،الذي ادعوا أنه "موالٍ ألمريكا" ،وليس من الواضح ما إذا كانت

هنــاك زيــارات أخرى قام بها ألكســاندر دوجني ،ولكنــه كان يف أنقرة يف الخامس
عرش من يوليو  ،2016وسافر من املدينة خالل تلك الليلة(((.

https://www.youtube.com/watch?v=IWkHihbiYDw
ن
ن
المنتم� لحزب الوطن وضباط الجيش
للمدني�
المزيد من المعلومات حول تحالف أردوغان -برينتشاك والعالقة الروسية
ي
ي
.المتقاعدين مدرجة ي� الملحق أ
ف
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dugin-trump-putin-turkey-20170203story.html
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كــا نُرش يف منفــذ إعالمي تريك مؤيد ألردوغان يف  21أبريل  ،2016مقال

كتبــه الكاتــب الصحفــي فــوات أوجــور ،يهــدد فيــه املتعاطفــن مــع كولــن داخــل
الجيش بهذه اللهجة قائ ً
ال" :هل تعتقدون أن حكومتنا ليست عىل علم بكم؟ إنهم

فقط يف انتظار أي تحرك منكم ،وعندها ســوف يعدمونكم دون ســابق إنذار".

((((((

والبعــض يعتــر أن هــذا املقــال مبثابــة دليل آخر يشــر إىل اطــاع أردوغان عىل

مناقشات االنقالب التي متت بني الوفد الرويس وحزب الوطن.

كــا يضــاف إىل

مــا ســبق مــا ورد مــن أن

رئيــس املخابــرات الرتكيــة
فيــدان ،أحد أبرز املقربني

مــن أردوغــان ،قــد عقــد
لقـــاء ألكســـاندر دوجـــن مـــع دوغـــو برينتشـــاك ،رئيس
حـــزب الوطـــن وأعضـــاء مـــن بينهـــم اللـــواء املتقاعـــد
إســـاعيل حقـــي بيكـــن ،والرئيس الســـابق للمخابرات
العســـكرية يف تركيـــا.

اجتامعــن ليلــة  14يوليــو

 ،2016مــع كلٍّ مــن قائــد

القوات الخاصة أكساكايل
ورئيــس األركان العامــة

أكار،وحتــى هــذه اللحظــة مل يتم الكشــف عن محتويات هذين االجتامعني املهمني
يف الليلة التي ســبقت محاولة االنقالب الفاشــلة .فض ً
ال عن أنه مل يتم اســتدعاء أكار
وال فيدان لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بهذه األحداث أمام لجنة التحقيق الربملانية،

ويف ردودهام الخطية عىل أسئلة اللجنة ،مل يرش أي منهام إىل هذه االجتامعات.
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/591124.aspx
Bu konuşma 7 Şubat MİT darbesinden sonra, 1725- Aralık darbe girişiminden de öncedir. Ümit
Akdemir o vakit şöyle yanıtlıyor onları: "Bak Murat bey. Emniyet’te örneğin kaç müdürlük
var. Diyelim ki 500. Ama bir düşünün. O 500 hizmet elemanını oraya yerleştirirken sen en
az 2000 adayı küstürmüşsün. Siz sanıyor musunuz ki emniyet sadece bizden. Bu yargıda da,
bürokraside de böyle. Sanıyor musunuz ki devlet uyuyor. Hepsini takip ediyor. Emir yukarıdan
geldiğinde harekete geçenler aynı zamanda kendilerini de ifşa etmiş olurlar. Devlet de onların
zaten hizalanmasını beklemektedir ve büyük temizliğe başlar. Anadolu’da bir laf vardır, Tavuk
TAR’da sayılır. Siz dolaşır, çalışırsınız. Sanırsınız ki devletin hiçbir şeyden haberi yok. Emir komuta
ile Tar’ın, yani odunun üzerine sıralanıp hizalandığınızda öyle kolay sayılır ve avlanırsınız ki
neye uğradığınızı şaşırırsınız. Devlet bazı hareketlerinizi göremeyebilir ama ortaya çıktığınız an
"hepinizi avlar.
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ب -توقع عمليات عسكرية ضد هجمات إرهابية محتملة

أيضا تحضريات
بالتزامــن مــع شــائعات حدوث انقالب وشــيك ،كان هنــاك ً

لعمليــات عســكرية ضــد هجــات إرهابيــة محتملــة تتطلــب تدخل الجيــش ،ومن
املفارقات أن القانون الذي سمح للجيش بالقيام بعمليات مكافحة إرهاب داخل
املدن دون إرشاف قضايئ أو إذن من الحاكم تم إقراره قبل  15يوليو((( ،وال شك أن
حديث القوات املسلحة عن مواجهات محتملة وعمليات إرهابية متوقعة وإصدار

عديدا من الضباط إىل االعتقاد بأنهم يف
قانون ملنحهم الحصانة القانونية ،دفع
ً
حقيقيا .وهذا بالفعل ما رصح به عديد
إرهابيا
تهديدا
ليلة  15يوليو كانوا يواجهون
ً
ً
ًّ
من الضباط يف أثناء اإلدالء بشهاداتهم ،فقد ذكروا أن استدعاءهم للخدمة كان

لحاميــة املكاتــب الحكومية من هجــات إرهابية محتملة ،ومع ذلــك اتُهم هؤالء

الضباط مبشاركتهم يف االنقالب صباح يوم  16يوليو.

https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/emasya-6-yil-sonra-geri-geldi-1313922/
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لماذا لم يكن انقالبا حقيقيا؟
ُيشــر الخــراء العســكريون إىل أن منــط األحــداث التــي جــرت يف ليلــة

الخامس عرش من يوليو ال يتالءم مع منط االنقالبات العســكرية ،بل هي أحداث

شــبيهة باالنقالب خطط لها جهاز االســتخبارات .وقد كانت اإلجراءات الحاســمة

لالنقــاب العســكري هــي العنــر الغائــب يف محاولــة االنقــاب التــي حدثت يوم
الخامس عرش من يوليو ،حيث تخللتها إجراءات عكسية مل تخدم أي غرض مفيد

يف هــذا اإلطــار .ومــن بني هــذه العنارص املفقودة الحاســمة لالنقالب العســكري

تهيئــة الــرأي العــام ،وبدء العمــل بعد منتصــف الليل خالل الســاعات األوىل من

اليوم لتقليل الخســائر يف صفوف املدنيني ،وتأمني السياســيني الرئيســيني أو ً
ال،
ثم تأمني السيطرة عىل املنافذ اإلعالمية ومراكز االتصاالت بالتعاون مع القوات
الربية .أما يف حادثة  15يوليو،فقد كانت هذه الخطوات الحاسمة مفقودة ،وبد ً
ال

مــن ذلــك ،فقــد حدثــت بعض األعــال التي ال معنــى لها يف أي انقالب عســكري،

مبــا يف ذلــك إغالق جرس مزدحم أمام حركة املرور(((  ،وقصف الربملان ،وقصف
مقرات الرشطة بزعم استهداف أردوغان واستهداف املدنيني.

_http:// www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/ 201607// why_the_failed
turkish_coup_will_empower_erdogan.html

32

)(1

مخطط يبني الفرق بني محاولة انقالب يوليو  2016واالنقالبات السابقة
انقالب 15يوليو عام  2016م

االنقالبات العسكرية السابقة

مستعدا.
الرأي العام مل يكن
ً

تم إعداد الرأي العام للتدخل.

بدأ العمل خالل ساعة الذروة يف الساعة
مساء.
9:30
ً

بدأت العمليات بعد منتصف الليل ،خالل
الساعات األوىل من اليوم.

مل يكن قائد/قادة يتمتعون بالشفافية.
عاما .وقام
ومل يصدر أي فرد
ً
ترصيحا ً
مذيع عىل قناة يت آر يت العربية بقراءة
إعالن صادر عن "لجنة السالم يف
الداخل" وذلك دون الكشف عن أعضاء
اللجنة.

كان قائد/قادة يتمتعون بالشفافية
وأصدروا ترصيحات عامة.

مل يتم تأمني مراكز االتصاالت.

تم تأمني مراكز االتصاالت.

مل يتم تأمني أقامر البث أو القنوات
التلفزيونية املؤيدة ألردوغان ،هذا
باستثناء عدد قليل من الجنود الذين تم
إرسالهم إىل قناة يت آر يت العربية ويس
إن إن تورك.

تم تأمني محطات اإلذاعة والتلفزيون.

مل يتم احتجاز الرئيس أردوغان ،ورئيس
الوزراء بن عيل يلدريم ووزير الداخلية.

تم اعتقال كبار السياسيني مثل رئيس
الوزراء ووزير الداخلية.

ُقتل مئات املدنيني.

حريصا عىل تجنب وقوع
كان الجيش
ً
خسائر بني املدنيني.

تم قصف مبنى الربملان والرشطة.

مل يستهدف الجيش الربملان أو الرشطة.

وفيــا ييل اســتعراض لبعض هــذه األحداث وغريها من األحــداث الثانوية

أمورا منطقية يف
الغريبة يف محاولة انقالب الخامس عرش من يوليو ،التي ال تعد
ً
إطار أي انقالب عسكري.
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 -1غياب القائد العسكري

الحظ املراقبون غياب القائد يف محاولة االنقالب هذه ،وهو أمر جديد يف

تاريخ االنقالبات العســكرية يف تركيا .فخالل انقالب الســابع والعرشين من مايو
1960م ،كان هناك مجلس عسكري بأعضاء معروفني ،وكان املتحدث الرسمي لهم
نيابة عن هذا املجلس هو العقيد "ألب أرسالن تركش" ،وخالل التدخل العسكري
معا
الذي حدث يف الثاين عرش من مارس 1971م ،كان كبار الضباط العســكريني ً

يقــودون هــذا التدخــل العســكري ،ويف أثنــاء االنقــاب العســكري الــذي وقــع يف
معا مرة أخرى يف
الثــاين عرش من ســبتمرب 1980م ،كان كبار الضبــاط مجتمعني ً
قيادة هذا االنقالب ،وذلك تحت إرشاف الجرنال "إيفرين" رئيس األركان العامة.

أما فيام يتعلق مبا حدث يف الخامس عرش من يوليو ،فقد اتهمت الحكومة

الجرنال أكني أوزتورك -القائد السابق للقوات الجوية وعضو املجلس العسكري
األعىل يف ذلك الوقت -بأنه هو القائد العسكري لهذا االنقالب .ورغم ذلك ،نرش

صحفيا عىل موقعه عىل
مكتب الجرنال خلويص أكار -رئيس األركان العام– بيانًا
ًّ

اإلنرتنــت وصفــه بأنه بطل؛ حيث حاول إيقاف الضبــاط املؤيدين لالنقالب ،ومنع

إراقــة الدمــاء((( .وإذا حللنــا هــذه األحداث بشــكل منطقي -ومع انتشــار مثل هذه

القصــص املتضاربــة حول شــخصية رئيســية -فإما أن يكــون الجــرال أوزتورك قد
متت تربئته ،أو أنه قد تم استدعاء الجرنال أكار لإلدالء بشهادته حول سبب نرشه

صحفيا يربئ فيه الجرنال أوزتورك ،إال أنه مل يحدث أي يشء من هذا .وبد ً
ال
بيانًا
ً

من ذلك ،تم اعتقال الجرنال أوزتورك وتوجيه التهم إليه وســجنه .وحذف البيان

الصحفــي الــذي نُرش عــى املوقع اإللكــروين ملكتب رئيــس األركان العامة الذي
يربئه بعد ذلك .وتتوفر نسخ من هذا البيان تم تنزيلها مسبقًا عىل شبكة الويب(((.

http://www.bbc.com/turkce/36858601
http://www.emekliasubaylar.org/images/haberler/darbe/genkur-basin-21-temmuz.jpg
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يف الحـــادي والعرشيـــن من يوليـــو  ،2016أصدر مكتـــب الجـــرال أكار -رئيس األركان
العامـــة -بيانًـــا صحف ًّيـــا بـــ َّرأ فيـــه الجـــرال أوزتـــورك -قائد محاولـــة االنقالب العســـكري
بنـــاء عىل طلـــب قائـــد القـــوات الجوية لوقـــف محاولة
املزعـــوم -بقولـــه :إنـــه تدخل
ً
االنقـــاب .تم حذف هذه الرســـالة فيـــا بعد .وتم توجيـــه االتهام للجـــرال أوزتورك،
وحوكـــم وحكـــم عليه بالســـجن املؤبد.
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 -2الهجوم على مبنى البرلمان

عــد قصــف مبنــى الربملــان عمــ ً
ا غــر منطقــي ،وله نتائــج عكســية يف أي
ُي ّ

انقــاب عســكري ،فلــو كان قادة االنقــاب يعارضون حزب العدالــة والتنمية الذي
يتزعمه أردوغان ،فإن ممثيل بقية األحزاب موجودون كذلك داخل مبنى الربملان.
وخالل االنقالبات العســكرية الفعلية الســابقة ،كانت قوات الجيش تصف نفســها

دامئًا بأنها املخلصة للشعب من السياسيني الفاسدين وغري األكفاء .أما بالنسبة
للربملان فإنه ميثل إرادة الشــعب .ومن منظور عســكري ،فقد أدت عملية قصف

الربملــان إىل إيحــاء عكــي مفاده أن الجيش يعارض إرادة الشــعب ،كام حريت

عملية قصف الربملان ك ًّ
لكن شهادات بعض
ال من املراقبني املحليني والدولينيَّ .

الطيارين املتهمني بتفجري الربملان قد أسهمت يف توضيح ما حدث يف تلك الليلة.

لقــد اُســتدعي الطيارون مــن عطالتهم إىل قواعدهــم الجوية يف الخامس

عــر مــن يوليــو للقيــام مبنــاورات دفاعية ضد هجــوم إرهايب كبــر((( .وقد تعرض

هــؤالء الطيــارون للتهديــد بالســاح ،وتعرضت أرسهــم لتهديــدات إلجبارهم عىل
قصــف الربملــان ومقــرات الرشطة .وقد ذكــر أحد هــؤالء الطيارين -الذيــن اتُهموا
بتفجري مبنى الربملان يف شــهادته أمام املحكمة -أنه اُســتدعي من منزله بدعوى

مواجهة هجوم إرهايب ،وعندما اكتشــف أن هدف القصف هو الربملان ،حاول يف

البداية التهرب من األمر بتشــويش آلية التحكم يف ذخرية الطائرة املقاتلة ،لكنه
ُأجرب عىل تنفيذ األمر تحت تهديد السالح وتهديد عائلته .وذكر أنه ألقى قنبلة يف
تجنبا لوقوع أية خســائر(((.
زاويــة مــن مبنى الربملــان اعتقد أنها خالية من األفراد
ًّ
وبالفعل مل تقع أية إصابات يف مبنى الربملان يف تلك الليلة.

هنــاك مشــاكل أخــرى فيــا ذكرتــه الحكومة بشــأن تفجري مبنــى الربملان،

فقــد زعــم مســؤولو الحكومــة أن مبنــى الربملــان تعــرض لهجــوم بقنابــل مخرتقــة

ذات مرحلتــن قذفتهــا طائرات إف  .16وقد اختلف من كتبوا هذا التقرير -والذين
أفصحوا عن هويتهم بأنهم ضباط معزولون من حلف شامل األطليس -بشأن هذا

http://www.posta.com.tr/tbmm-yi-bombalayan-darbeci-pilot-terorle-mucadele-harekatisandim-haberi-1282771
https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf
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االدعاء وأشاروا إىل أن صور الفيديو وتأثري االنفجارات يف مبنى الربملان تتطابق
مع منط قنبلة انفجرت من داخل الربملان وليس نتيجة قذيفة أسقطت من طائرة

مقاتلــة((( .ومبطابقــة هــذا الــكالم بشــهادات الطيارين الذيــن ذكروا أنهــم تعرضوا
للتهديد هم وعائالتهم إلجبارهم عىل قصف الربملان ،فمن املحتمل أن يكون تم

وضــع قنابــل داخــل مبنــى الربملان للتأكد مــن تحقق االنفجار داخــل الربملان يف
حالة ما إذا رفض الطيارون استهداف الربملان مبارشة(((.

صور األرضار التي لحقت مبنى الربملان

غرفـــة الربملان التـــي يزعمون أنها تـــررت من القصف الجـــوي .ويالحظ املراقبون
أن مفصـــات األبـــواب ال تظهر عليها أي عالمات عـــى حدوث انفجار.

غرفـــة الربملـــان التـــي يدعـــون أنهـــا قـــد تـــررت جـــراء القصـــف الجـــوي .ويالحـــظ
املراقبـــون أن التلفزيـــون عـــايل الوضـــوح ( )HDTVاملوجود عـــى الحائط ال يظهر
بـــه أي إشـــارة إىل حـــدوث أرضار يف االنفجـــار عـــى عكـــس األثـــاث.

https://www.youtube.com/watch?v=VHr3MdZn8G8
https://purgednato.files.wordpress.com/201705//a-search-for-truth1.pdf p.48

)(1
)(2
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يقـــارن موقـــع متخصص لتحليل االدعـــاءات الحكومية حول محاولـــة انقالب  15يوليو
بـــن النمـــط املريئ للتفجـــر الجوي املزعـــوم للربملـــان ولقطات الفيديـــو الخاصة
بالقصـــف الجوي الحقيقـــي بالذخرية املزعوم اســـتخدامها.

الحظ مراقبون عسكريون سابقون أن شكل االنفجار يؤكد عىل وجود نوعني
مختلفني من التفجري.

مؤخرا -حجة أخرى حول القصــف الجوي ،وهي أن الطيارينوقــد ظهــرت
ً

املتقاعديــن الذيــن تــم التحقيــق معهم خــال محاكــات أرجنيكــون وأحيلوا إىل

التقاعــد يف ذلــك الوقــت دخلــوا قاعــدة أكينجــي الجويــة ويحتمــل أن يكونــوا قــد
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حلقــوا ببعض الطائرات دون أن

يفصحــوا عــن هويتهــم يف تلــك
الليلــة((( .وإذا كان هــذا الزعــم
صحيحــا ،فرمبا ُيشــر ذلك إىل
ً

جــزءا
أن قصــف الربملــان كان
ً

ًّ
مهــا مــن االنقــاب املفــرك
ولضــان حدوثه ،فقد تم اتخاذ

ثالثة إجراءات منفصلة:

 .1تهديد الطيارين بالسالح يف أثناء أداء خدمتهم الفعلية.
 .2التحضري النفجار من داخل مبنى الربملان.
 .3استدعاء الطيارين املتقاعدين لضامن تنفيذ عمليات التفجري.
وال تتناقــض هــذه التدابــر املتنوعــة مــع بعضهــا البعــض ،ولكنهــا تُشــر

أساســيا يف خطــة إلقنــاع العــامل بــأن
إىل أن اإلرضار مببنــى الربملــان كان عنــرا
ً

حقيقيــا" .أمــا الواقع فهو أن حكومة أردوغــان قد وظفت زيارات
"انقالبــا
هــذا كان
ً
ًّ

املســؤوليني للجــزء التالــف مــن الربملــان وصــور التدمــر عــى نطــاق واســع يف
الرتويج لهذا الحدث والتضخيم من شأنه.

 -3تفادي قصف قصر أردوغان
إظهارا للقوة ،أو
طبقًــا ملا صدر عــن الحكومة ،فقد تعرض الربملان للقصف
ً

بســبب الســخط عــى أردوغان وحزبــه .لكن الطائــرات القاذفة تركت قــر أردوغان
منفــردا دون رضر ،ومل تترضر منه ســوى زاوية مــن الفناء األمامي للقرص .ومن غري
ً

املتصــور أن طيــاري ســاح الجــو أو قادتهــم -الغاضبــن مبا يكفي لقصــف الربملان-

سيتجنبون قرص أردوغان الرئايس الضخم رغم امتالكهم أحدث الطائرات العسكرية
والقنابل الدقيقة .ومن ثم فالتفسري الوحيد لهذا التناقض الواضح هو أن أردوغان كان
https:// boldmedya.com/ 201915- /21 /03 /temmuzda-akinci-ussunde-emekli-pilotlargoruldugu-mahkeme-kayitlarina-girdi/

)(1
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يسيطر عىل التوجيهات واإلحداثيات املقدمة للطيارين وأنه مل ُيرد أن يترضر قرصه.

 -4الهجوم على مقرات الشرطة

إن اســتهداف مقــرات الرشطــة ليــس لــه مــرر عــى اإلطــاق يف إطــار أي

انقالب عســكري؛ إذ ليس لدى الرشطة الرتكية ســلطة إيقاف االنقالب العســكري
الــذي تشــنه القوات املســلحة الرتكية .ومل تحاول الرشطة ُّ
قــط -خالل االنقالبات

العســكرية الســابقة -التصــدي ألي انقــاب .ورغــم ذلــك ،فــإن الهجــوم عــى مقر
الرشطة أمر منطقي يف انقالب اصطناعي ،وذلك إذا كان الهدف هو إثارة الرشطة

ونظرا ألن الجيش نفسه لن يقوم بوقف أعامل الوحدات
ودفعهم إىل املواجهة.
ً

العســكرية األخــرى ،فإن الحكومة تحتاج إىل الرشطــة إليقاف العدد الصغري من
الوحدات العسكرية التي يتم حشدها.

 -5الهجوم المزعوم على مقر إقامة أردوغان في مارماريس

أفرادا من قــوات الجيش هاجموا -ليلــة الخامس عرش
ادعــى أردوغــان أن
ً

مــن يوليــو– مقــر إقامتــه يف منتجع يازيــي لإلجــازات يف بلــدة مارماريس وذلك
سعيا منهم الغتياله.
ً

اإلشــكال األول يف هــذا االدعــاء :هــو أن هــذا العمــل ال يتفــق مــع منــط

االنقالبات العســكرية املنطقية .فالجيش يف االنقالبات العســكرية الســابقة قام
باعتقــال وتأمــن شــخصيات سياســية بــارزة بهــدف تقدميهــم إىل املحاكمــة يف
محكمة عامة .فالكشف عن فساد السلطة الحاكمة ،وانعدام كفاءة السياسيني،

كان يعد من أقوى املربرات للقيام بعملية االنقالب .أما إيذاء أردوغان أو اغتياله
فلن يساعد يف تربير االنقالب العسكري بل سيحوله إىل بطل.

اإلشــكال الثــاين :يتعلــق بالتوقيــت املزعوم للهجــوم .ففي ليلــة الخامس

عــر مــن يوليــو ،وصلت فرقة من الكومانــدوز من مختلف فــروع القوات الخاصة
إىل مقــر إقامــة أردوغــان يف أثنــاء اإلجــازة بغرض التحفــظ عليه ونقلــه إىل مكان

آمن .ومع ذلك ،عندما وصلوا إىل مكان قضاء عطلة أردوغان يف حوايل الساعة
صباحــا ،كان قــد غــادر منذ فرتة طويلــة .وقد أجــرى أردوغان أول
الثانيــة والثلــث
ً
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صباحا .أما لقاؤه
مقابلــة عامــة له مع محطات التلفــاز يف حوايل الســاعة 00:04
ً
الثــاين -الــذي حظــي باهتــام إعالمي واســع -فكان مــع قنــاة يس إن إن تورك عرب

صباحا ،وغــادر مكان قضاء عطلته يف
تطبيــق فيــس تايم يف متام الســاعة 00:24
ً
صباحا.
حوايل الساعة الواحدة
ً

وقــد رصح الجــرال غوخــان ســومنيزات -قائــد الوحــدات العســكرية التي

مســتعدا للســفر إىل
كُ لفــت بالتحفــظ عــى أردوغــان -يف شــهادته أن فريقــه كان
ً

مســاء .لكنهم تأخــروا ثالث
مارماريــس مــن إزمــر بحلــول الســاعة الحاديــة عرش
ً

ســاعات يف مركــز القيــادة الجويــة يف أنقــرة .وعندمــا وصلــوا املقــر الــذي يقيض

صباحا ،شــاهدوا
أردوغــان فيــه عطلتــه يف الفــرة مــن الســاعة  3:20وحتــى 3:30
ً
عالمات تدل عىل أن مواجهة مسلحة قد حدثت بالفعل .كام واجهوا مقاومة من
حراس الرشطة واشتبكوا معهم يف مناوشات.

ومل ُيجب أحد عن السؤال املتعلق بسبب ترك حراس الرشطة يف منتجع

صباحا .ومن
قضــاء العطــات بعــد مغادرة أردوغان له يف متام الســاعة الواحدة
ً

الــذي كانــوا يحمونــه؟ وهــل كانــوا أهدا ًفــا ســهلة فقــط لشــن هجــوم كان يجب أن

يحدث لتصوير أردوغان عىل أنه بطل؟

وقــد زعــم أردوغــان –خــال حديثه عىل شاشــة التلفزيــون العــام -أنه نجا

بصعوبــة مــن محاولــة اغتيال كانت مدبــرة له يف مكان قضاء عطلتــه .ومع ذلك،
صباحا
فقد كان وصول الوحدات العســكرية إىل مقر إقامته حوايل الســاعة 3:30
ً

صباحا .ويحتمــل أن تكون
أي بعــد ســاعتني ونصــف من مغادرتــه الســاعة 01:00
ً

عالمــات الهجــوم التــي الحظهــا الجرنال ســومنيزات عنــد وصوله إىل مــكان عطلة

أردوغــان هــي إشــارات الهجــوم ،والتي كان ُيشــر إليهــا أردوغان عــى أنها هروب

ضيــق .ويف الحقيقــة ،تــم قتل ضابــط الرشطة جنكيز إكــر يف املوقع .ومع ذلك،
مبدئيا يف متام الساعة  ،00:43أي قبل وصول الفريق
فقد تم تسجيل وقت مقتله
ً

تقريبا.ثم تم تعديل وقت مقتله بعد ذلك إىل
العسكري بساعتني ونصف الساعة
ً
الساعة  ،3:43يف محاولة ملطابقة وقت وصول الفريق العسكري.

وهنــاك إشــارة أخــرى تربهــن عــى أن الهجــوم املزعــوم عــى أردوغــان يف
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مارماريــس هــو أحــد األدلــة الجنائيــة التــي ظهــرت خالل جلســات املحكمــة .وتم

التعــرف عــى ســاح ُيزعــم أنــه اســتخدم إلطــاق النار عــى ضابط الرشطــة محمد
ســيتني -الذي كان يتوىل حراســة منزل أردوغان -برقم .W349539 .أما املشــكلة

فهــي أن هــذا هو الســاح نفســه الذي تــم تحديده كمصــدر للرصاصة التــي أصابت

مروحية سيكورســي العســكرية التي كانت تُقل فرقة القوات الخاصة إىل منتجع

قضــاء العطــات .فإذا كنــا نُصدق صحة تقرير تحليل الطب الرشعي ،فإن الســاح
نفســه قــد اســ ُتخدم يف عملية مهاجمــة حراس أردوغان من رجــال الرشطة ثم يف

إطــاق النــار عىل طائرة الهليكوبرت العســكرية التي كانــت تقرتب منهم .وليس هذا
منطقيا بالطبع إال إذا كان هناك أفراد آخرون قد هاجموا حرس أردوغان والفرقة
ً

العســكرية .وبالفعــل فقــد تبــن -خــال ســر اإلجــراءات -أنه قــد تم إرســال ثالث
طائــرات هليكوبــر أخــرى إىل داالمــان -بالقــرب مــن مارماريس -قبل وصــول فرقة

الجرنال سومنيزات .وتم مسح سجالت رحالت الطريان الخاصة بهذه املروحيات

الثالث ومل يتمكن محامو الضباط املدافعون عنهم من مراجعتها.

كــا تــم تجاهــل طلــب الضبــاط املتهمــن بإجــراء تحليل جنايئ لألســلحة

والذخــرة املســتخدمة يف الحــادث .وكذلــك ُرفــض طلــب الضبــاط املدافعــن

مبراجعة لقطات الكامريات األمنية املوجودة مبقر إقامة أردوغان(((.
وتُشــر

ميــع
ج

هــذه

هجومــا زائفــا
املعلومــات إىل أن
ً
قــد ُنظِّ ــم عىل مقر إقامــة أردوغان

يف أثنــاء قضــاء العطلــة وذلــك

بعــد مغادرتــه لــه حــوايل الســاعة
صباحا ،وقبل ساعتني من
الواحدة
ً
وصــول الفريــق العســكري الفعيل

إحـــدى الصور املشـــينة لصبـــاح  16يوليو ،وهو
اليـــوم الـــذي تعـــرض فيـــه الجنـــود التـــي تخلت
عنهـــا القـــوات للـــرب عـــى أيـــدي أهـــايل
مدنيـــن فـــوق جـــر البوســـفور.
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املكلــف بالتحفــظ عــى أردوغــان.
جزءا
وكان الهجــوم عــى أردوغان
ً
http://www.tr724.com/uc-yil-oluyor3-helikopter-hala-sir/

)(1

ً
مهم من وقائع الحملة اإلعالمية وليس مجرد صدفة.
ومثة مالحظة جانبية ،وهي أن قاعدة أكساز البحرية تقع عىل بعد بضعة

أميــال فقــط مــن مكان قضــاء أردوغــان لعطلتــه يف مارماريــس .وقد اعتقــل قائد

تلــك القاعــدة البحريــة األدمــرال ناميــك ألرب يف الســادس عرش مــن يوليو بتهمة
االشرتاك يف االنقالب .فإذا كان األدمريال ألبري قد شارك يف االنقالب ،فقد كان

لديــه آالف مــن الجنــود والســفن البحرية والطائرات تحت إمرته لشــن هجوم عىل
مقــر إقامــة أردوغــان يف أثنــاء عطلتــه .ومل تكن هنــاك حاجة الســتدعاء وحدات

القــوات الخاصــة من القواعــد التي تبعد عن ذلك املقر ســاعات من أجل التحفظ
عــى أردوغــان .والحــق فــإن عــدم حــدوث مثــل هــذا اإلجراء هــي شــهادة عىل أن

االتهــام املوجــه ضــد هــذا القائد هو اتهــام باطل ،وال يســتند إىل حجــة قوية وهو
دليــل عــى أن املالحقــات القضائية لضباط الجيش بعــد الخامس عرش من يوليو

كانت لها دوافع سياسية.

 -6إغالق حركة المرور فوق جسر البوسفور

مل يكــن إغــاق جــر البوســفور املزدحــم يف إســطنبول أمام حركــة املرور

مجــرد إجــراء غريــب كخطــة لالنقــاب ،بل كانــت له نتائج عكســية .ومل يســاعد هذا
اإلجراء يف تحقيق أي هدف عســكري بأي وســيلة من الوســائل ،وبد ً
ال من ذلك فقد

أثــار غضــب الــرأي العــام .وتخــى القادة عــن الوحدات العســكرية التي تم إرســالها
إلغــاق حركــة املرور عرب الجرس وواجه أفرادها عقوبــات اإلعدام دون محاكمة من
ِقبل الجامهري الغاضبة يف الصباح.
مل يتدخل الجرنال أوميت دوندار -قائد الجيش األول يف إســطنبول الذي

تعهد بالوالء ألردوغان -لنقل الوحدة العســكرية التي ســيطرت عىل الجرس .ولذا
فقد أدى هذا التقاعس من ِقبل الجيش األول إىل قيام املدنيني مبهاجمة الوحدة

العســكرية ،وتعرضهــا إلطالق نــران أدي يف نهاية األمــر إىل رضب بعض الجنود
وقتــل البعــض اآلخر .ويف ليلــة الخامس عرش من يوليو ،قــام قناص بإطالق النار

عــى أحــد املدنيني وقتله من فوق أحد أعمدة الجرس .و ُقتل ذلك القناص بعدها

عــى أيــدي قنايص الرشطة جراء إطالقهم النــار عليه ،ومل تحقق الحكومة مطلقًا
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يف تلــك القضيــة عــى الرغــم من اســتخدام القتىل املدنيني عــى الجرس كعنرص

مــن عنــارص الحملــة اإلعالمية ضد كولــن((( .وكان مــن بني هــؤالء املدنيني الذين
ُيزعــم أنهــم ُقتلــوا عــى الجرس إيــرول أولكــوك -خبري اســتطالعات الرأي الســابق

ومستشــار االتصــاالت لــدى أردوغان -الــذي نرش تغريدة له عــى موقع تويرت قبل
أيام من الحادث قال فيها :إن أردوغان كان يســتعد إلحداث تغيري تاريخي داخل

الجيش الرتيك(((.

 -7استهداف المدنيين المتعمد

االستهداف املتعمد للمدنيني خالل االنقالب مل يسبق له مثيل يف تاريخ

االنقالبات العســكرية يف تركيا .وتوضح لقطات الفيديو التي تم تســجيلها يف تلك

الليلــة ،أن بعــض الضبــاط والجنــود شــعروا بالحــزن ألن قادتهــم قد تخلــوا عنهم
بالفعــل وأن الحشــود الغاضبــة كانت تقرتب منهم وتســعى لقتلهم يف أول فرصة

ممكنة .ويبدو أن بعض حاالت القتل من بني املدنيني كانت نتيجةً لترصفات قام
بها الجنود املذعورون .وكام يزعم شــهود العيان فإن الوحدات شــبه العســكرية
ورمبــا أعضــاء يف منظمــة االستشــارات الدفاعيــة الدوليــة املؤيــدة ألردوغــان( -)SADATكانــت هــي املســؤولة عــن بعــض القتــى مــن املدنيــن((( .وقــد أفــاد

أفرادا أطلقوا النار عىل مدنيني من شاحنات سوداء أو مركبات أخرى
شاهدان أن
ً

ذات لــون أســود((( .وميكنــك رؤيــة أحــد أعضاء لجان األمن الشــعبية يف تســجيل

فيديو يزعم أن عليه خوض معركة بسالحه الذي كان يحمله(((.

رئيســيا يف إيصــال
عنــرا
وقــد وظَّ ــف أردوغــان وحكومتــه قتــل املدنيــن
ً
ً

رســالة محاولــة االنقــاب ،ومــع ذلــك مل تبــذل الســلطات الرتكيــة ســوى جهــود
http://www.hurriyetdailynews.com/pro-coup-sniper-on-istanbuls-bosphorus-bridge-towershot-dead-during-coup-attempt--.aspx?pageID=238&nID=101904&NewsCatID=341
https://www.wsj.com/articles/erdogan-ally-died-in-bosporus-bridge-confrontation-1468949276
A lawyer who escaped from Turkey after the incident shared the story of a resident of
Cengelkoy district in Istanbul. According to this resident civilians were killed in their district
by bearded, armed men on motorcycles. This description fits the description of members of
SADAT, what is in effect President Erdogan’s personal army.
http:// www.shaber3 . com/adam-kacirilan-siyah-transporterlar-15-temmuzda-dasahnedeymis-haberi/1286295/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/silahli-sivillerin-sokakta-ne-isi-var-1317315/
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إعالميــا .ومام
ضئيلــة إللقــاء الضــوء عــى تفاصيل تلــك الوفيــات التي اســتغلتها
ًّ
يدعــو للســخرية أن الضباط العســكريني املتهمني هم الذيــن طلبوا إجراء فحص
جنايئ لألســلحة النارية والرصاص الذي اســتخدمه الجنــود بأمر منهم ،باإلضافة

إىل ترشيــح جثــث القتــى من بني املدنيــن .وقد رفضت املحاكــم تلك املطالب

كلهــا((( .كــا رفضــت الحكومة كذلــك إجراء تحقيــق حول قناص جرس البوســفور
الذي ُزعم أنه كان يطلق النار عىل املدنيني ،وهذا أمر مثري للشك ،ألن الوحدات
العادية التي ُأرسلت إىل الجرس يف تلك الليلة مل يكن من بينها ق َّناصون(((.

 -8مصير الضابط الذي أخبر السلطات بانقالب وشيك
مساء،
يف عرص يوم الخامس عرش من يوليو ،ويف حوايل الساعة الثالثة
ً

حــر رائــد يف ســاح الجو وأفصح عن تخطيــط يدبر العتقال مدير االســتخبارات

الوطنيــة والتحفــظ عليــه ،كجــزء من خطــة انقالب عســكري أكــر((( .وكانت املدة
الزمنيــة بــن تلقي املخابرات لهذه املعلومات وغلق الدبابات لحركة املرور عىل
تقريبــا .وخــال هــذه الســاعات الســت ،مل ُيخطر
جــر البوســفور ســت ســاعات
ً

هــاكان فيــدان مدير االســتخبارات الوطنية الرئيس أردوغان باألمــر أو يقم بتدابري

لحاميتــه .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،أطلــع "فيــدان" رئيــس األركان "أكار" عــى األمــر ،ثم
أيضا أي إجراءات فعالة لوقف االنقالب
ذهب ملقابلته
شخصيا ،غري أنه مل يتخذ ً
ً

العسكري أو لحامية قادة الحكومة.

ِ
وبــد ً
ومنحــه وســام الــرف
ال مــن تكريــم هــذا الضابــط -الــذي أخربهــم-

باعتبــاره بطــ ً
مدرجا
ا تم طــرده من الجيش يف بدايــة األمر بذريعة أن اســمه كان
ً
ضمــن قامئة ُيزعم أن مخططي االنقــاب قاموا بإعدادها .وقد رصح ذلك الضابط

الــذي تبــن الحقًــا أنه الرائــد عثامن كاراجــان -بأنه كان متعاطفًا مــع كولن خاللســنواته الدراســية .ورمبا مل يتم تقديره وتكرميه بسبب ذلك .وقد عمل بعد ذلك

يف املخابــرات الوطنيــة((( .وامللفــت للنظر بشــكل كبري هو طريقــة املعاملة التي
http://www.milliyet.com.tr/turksat-davasinda-ikinci-ara-karar-gundem-2458915/
http://www.aei.org/publication/did-erdogan-stage-the-coup/
https://www.spiegel.de/international/world/turkey-coup-a-chronology-of-events-a-1155762.html
https://www.politurco.com/why-is-july-15th-still-not-being-clarified.html
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تلقاها ذلك الضابط والجهود التي بذلت من أجل إخفاء هويته.

 -9القادة يوقعون ضباط الرتب الوسطى في الفخ

أعطــى القــادة العســكريون أوامــر لعديــد مــن الضبــاط العســكريني يف ليلــة

الخامــس عــر مــن يوليــو باتخــاذ أماكنهــم يف مواقــع معينــة ال لــيء إال ليك يتم

تصويرهــم –يف اليــوم الذي يليه -عىل أنهم متآمــرون يف محاولة االنقالب .وقد أنكر

شــيوعا
القــادة ببســاطة االدعــاءات ومل يتعرضــوا للمســاءلة .وكان الســبب األكــر
ً
لدعوة الضباط العسكريني إىل الخدمة هو حامية مكتب أو مركز حكومي حيوي من
أي هجوم إرهايب .وخري مثال عىل ذلك دعوى الكولونيل فريات أالكوس ضد الجرنال
زكاي أكســاكايل التي ســتعرض تفاصيلها فيام بعد((( .وقد ادعى العقيد أالكوس أنه

تلقى األوامر من قائده بحامية مقرات هيئة األركان العامة العسكرية من أي هجوم

إرهــايب ،ولعــل الهــدف مــن ذلك هو اتهامــه بأنه من بني الضالعــن يف االنقالب يف
صبــاح اليــوم التــايل .ومن األمثلــة األخرى عىل ذلك ،تلك الشــهادات التي أدىل بها

طاقم مكون من مثانية أفراد كانوا عىل منت طائرة هليكوبرت مهمتها البحث واإلنقاذ.

فقــد تقــدم طاقــم طائــرة بحث وإنقــاذ بطلب لجــوء إىل قاعدة جويــة يونانية

بالقرب من إسطنبول يف اليونان صباح يوم السادس عرش من يوليو .وذكر الضباط
جزءا من وحدة البحث واإلنقاذ التابعة للجيش مع
يف طلبهــم اللجــوء -أنهم كانواً

ثالث طائرات هليكوبرت .وقد تلقوا أوامر من قادتهم بنقل املصابني والجرحى يف ليلة
الخامــس عــر من يوليو .وعىل الرغم من ذلــك فقد تعرضت مروحيتهم –باإلضافة

إىل املروحيتــن األخريــن -إىل إطــاق نــران أرضيــة عندمــا اقرتبــوا مــن املواقــع

املحــددة للضحايــا .وبعــد ذلك رجعوا إىل قاعدة عســكرية قريبة لكنهم مل يتمكنوا
مــن الوصــول إىل قادتهــم ،ألن الرشطة كانت قد اقتحمت القاعدة وبدأت يف إطالق

النــار عــى الجنــود .لذا فقد قرر طاقــم املروحيات الثــاث إعادة التجمــع والتحليق
معا يف طائرة هليكوبرت واحدة لطلب اللجوء يف اليونان ،ألنهم ظنوا أنهم سيتهمون
ً

باملشــاركة يف محاولــة االنقــاب ولــن تتــم محاكمتهم بشــكل عــادل داخــل تركيا.
https://stockholmcf.org/coup-suspect-colonel-says-he-received-order-from-gen-aksakalli-toact-against-a-terror-attack/
http:// www.dailymail.co.uk/news/article-3694232 / Eight-coup-supporters-fled-GreeceBlackhawk-helicopter-fight-Turkish-demands-sent-home-face-retribution.html
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 -10معاملة متناقضة لثالثة أفراد من القوات المسلحة

تعاملت السلطات مع ثالثة أفراد مختلفي الرتب من القوات املسلحة معاملة

متناقضة بعد أحداث  15يوليو ،بعدما زعمت أنهم مرتبطون بحركة الخدمة وهم:

أ -الكابتن باريز يورتسيفين:
قائدا للطائرة جولف سرتيم  G450التي كانت
كان الكابنت باريز يورتسيفني ً

تُقــل أردوغــان مــن داالمان -بالقرب مــن املكان الذي كان يقــي فيه عطلته -إىل
إسطنبول ليلة الخامس عرش من يوليو.تم فصل الكابنت يورتسفني بعد ذلك من
الخطوط الجوية الرتكية -وهي التي تقوم بتشــغيل الطائرة النفاثة الصغري – VIP
وذلك بزعم عالقات بينه وبني حركة كولن(((.

والتســاؤل املفــرض هنــا ،إذا كان املتعاطفون مع كولــن هم الذين قادوا

مخطط محاولة الخامس عرش من يوليو -كام زعم أردوغان– فهل كانوا سيغفلون

االتصــال بشــخص يف أهميــة هذا الكابنت من أجل تســليم أردوغــان إىل الوحدات

العسكرية املؤيدة لالنقالب؟ وهل كان يورتسيفني سيخاطر بحياته ويحلق بتلك

الطائرة ،التي كان ميكن أن ترغمها الطائرات املقاتلة عىل الهبوط أو تطلق عليها

النــار عــى أقــل تقديــر؟ إن كل ذلــك مل يحــدث ،بل وصل أردوغان ســا ً
ملا وأشــاد
الجميع بهذا القائد قبل أن يتم فصله واتهامه بانتامئه للخدمة.

بـ -ضابط الصف عمر خالص دمير:
كان ضابــط صــف القــوات الخاصــة عمــر خالــص دمري هــو أحد أبطــال تلك

الليلة وذلك حسب ترصيحات الحكومة .وقد تم تكريم خالص دمري باعتباره بط ً
ال

مــن أبطــال تلــك الليلة إلطالقــه النار عىل الجرنال ســميح ترزي وقتلــه ،وهو الذي
ُصنــف عــى أنه أحد أفــراد االنقالب الخونــة .وصل الجرنال تــرزي إىل مركز قيادة

القوات الخاصة بزعم توليه قيادة القوات الخاصة لصالح محاولة االنقالب .أطلق
https://www.dha.com.tr/istanbul/o-gecenin-pilotu-artik-filoda-yok/haber-1536799
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خالص دمري النار عىل ترزي بأمر الجرنال أكســاكايل ،قائد القوات الخاصة .وتم
تجاوبا مــع ما رصح
اإلعــان بــأن تــرزي ينتمــي إىل املتعاطفــن مع كولــن ،وذلك
ً
به املجلس العســكري .ومع ذلك ،بدأت املشــاكل التي تتعلق بهذه الوقائع يف

الظهور بعد ذلك بوقت قصري .ففي البداية ،تبني من خالل الصور أن خالص دمري
ً
مرتبطا بحركة كولــن .كام تبني –بعد ذلــك– أن الجرنال
نفســه كان يف مرحلــة مــا

تــرزي مل ميــت بالفعــل جــراء إطالق النــار عليه مــن خالص دمري ،ولكنــه نقل إىل

املستشــفى((( وأرســل رســائل نصية إىل زوجته من املستشــفى ،وذلك وفقًا ملا
ذكرته زوجته يف أثناء إدالئها بشهادتها((( .ويف النهاية قام ضابط آخر بإطالق النار
عــى خالــص دمــر الذي يعد بط ً
ال من أبطــال محاولة الخامس عــر من يوليو(((.

جـ -الرائد عثمان كاراجان:
القائــد الثالــث الذي تعرض ملعاملة مثرية للشــبهة من قبل الســلطات هو

نبــه جهاز االســتخبارات الوطني إىل
عثــان كاراجــان الرائــد يف ســاح الجو ،فقد ّ

محاولة االنقالب الوشيكة .وبد ً
ال من تكرميه بوصفه بطالُ ،عزل من الجيش بتهمة
أنــه مــن مؤيدي االنقالب ،ثــم وظفته املخابرات بعد ذلك ليعمــل لصالحها .رغم

ترصيحه يف شهادته أنه كان متعاطفًا مع حركة كولن يف أثناء دراسه.

http:// www.hurriyet.com.tr/gundem/kahraman-astsubayi-vuran-darbeci-hainkonustu-40211543
https:// www.cnnturk.com/turkiye/semih-terzinin-esi-olum-saati-15-temmuz-bana-16temmuzda-mesaj-atti
https://theglobepost.com/201718/03//coup-trials-cast-doubt-on-turkeys-hero-commander/
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كيف تفسر رواية "التواطؤ" األحداث الغريبة المصاحبة
ألحداث  15يوليو؟
إن الطريقــة املنطقيــة يف تفســر الظواهــر تتطلب اســتبعاد الفرضية التي

تعجز عن تفســر ظواهر مشــاهدة ،وتفضيل ظواهر أخرى تقدم تفســرا أكرث قوة
مــن غريهــا ،ويف الجــدول التــايل نلخص كيــف فشــلت رواية املجلس العســكري

التــي قدمتهــا حكومة أردوغان يف تفســر األحداث الغريبــة املرتبطة بأحداث 15

يوليو ،يف حني أن رواية التواطؤ تقدم تفسريا أكرث قوة منها:
الحدث الجانبي

رواية الحكومة

واملجلس العسكري

الحكومة غري مقنعة؟

ملاذا ال يزال القائد

كان الجرنال أكني

تم تربئة الجرنال أكني

مل يكن هناك أي قائد

مثريا للجدل؟
أمرا
ً
ً

للقوات الجوية هو

صحفي ملكتب رئيس

عسكريا
انقالبا
يكن
ً
ًّ

وشهادات ضباط

الجرنال أكني

الغريب

العسكري لالنقالب

أوزتورك القائد السابق

القائد العسكري

ملحاولة االنقالب

الفاشلة.

ملاذا تعد رواية

أوزتورك عرب ترصيح

هيئة األركان العامة،
آخرين.

رواية التواطؤ

عسكري ألن ذلك مل
فقد تم استدعاء

أوزتورك ،لوقف أفراد

القوات الجوية وذلك

فقط حتى توجه إليهم

تهمة قيادة االنقالب

الحقًا.
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الحدث الجانبي

رواية الحكومة

واملجلس العسكري

الحكومة غري مقنعة؟

ملاذا قامت وحدات

من قبيل إظهار القوة،

مل يحدث يف أي

عليهم للبدء يف وقت

أظهرت العامة أو

الغريب

عسكرية بإغالق جرس

حيث تم الضغط

يف أثناء ساعة الذروة

مبكر.

ملاذا تم تفجري مبنى

كخطوة إلظهار القوة.

ملاذا مل يرضب

ال يوجد رد

البوسفور املزدحم
املرورية؟

ملاذا تعد رواية

انقالب سابق أن

الرشطة أي مقاومة

للجيش ،لذلك فإن

خطوة "إظهار القوة"،

متاما من
غري رضورية
ً
وجهة نظر اسرتاتيجية

رواية التواطؤ
إلغضاب العامة،

وإلثارة حامستهم

ملهاجمة الجنود،

ولتصدير صورة القمع
لنرشها يف وسائل

اإلعالم.

عسكرية.
الربملان؟

نوابا من إلغضاب العامة،
يضم الربملان ً

كافة األحزاب ،وميثل

السلطة العليا التي

وإلرسال رسالة بأن

"الضباط املؤيدين

ترعى مصالح الشعب ،لالنقالب "ضد إرادة

فليس من املعقول أن الشعب ،ولتصدير

تكون صورة الجيش

الطيارون قرص

أردوغان الضخم؟

صورة القمع لنرشها

أنه ضد إرادة الشعب.

يف وسائل اإلعالم.

إن قرص أردوغان مبنى

إن الطيارين كانوا

أن تخطئه الطائرات

مصوب نحوهم من

هائل من املستحيل
املقاتلة املزودة
بصواريخ وقنابل

موجهة بدقة فائقة.

مهددين بسالح

قبل رجال أردوغان؛

إلسقاط القنابل عىل

مبنى الربملان ومراكز

الرشطة ،وبالطبع مل

ُيرد أردوغان أن يدمر
قرصه.
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الحدث الجانبي

رواية الحكومة

واملجلس العسكري

الحكومة غري مقنعة؟

ملاذا تم إرسال

قصور وسوء تخطيط

من املعلوم ألي

لالنقالب.

قرص أردوغان يحظى

ببساطة مبثابة عرض

فليس من املنطقي

هو الضحية.

الغريب

حفنة من الجنود

لقرص أردوغان الذي
هو يف األصل مؤمن

من املخططني

بالحراسة املشددة؟

ملاذا تعد رواية

ضابط عسكري أن
بحراسة مشددة،
إرسال حفنة من

رواية التواطؤ
إن "الهجوم" عىل

قرص أردوغان كان

لتصوير أن أردوغان

الجنود ملحاولة

االستيالء عىل القرص،
ومل يكن أردوغان

هناك عىل أية حال.

ملاذا تم تفجري مراكز

قيادة الرشطة؟

أراد الجيش أن يلقي

إن الرشطة مل تقاوم

الستثارة الرشطة

السابقة ،وال توجد

وحدات الجيش

الرعب يف قلوب أفراد

يف انقالبات الجيش

من املقاومة.

إي إشارة لوجود

الرشطة مام مينعهم

أي مقاومة تذكر يف

وحضهم عىل مهاجمة

النشطة تلك الليلة.

أيضا،
ذلك الوقت ً

هذا باإلضافة إىل أن

تفجري مراكز الرشطة

سيواجه برد فعل

عنيف من الرشطة.

ملاذا رصح أردوغان

بأربع توقيتات مختلفة
عن وقت علمه

باالنقالب؟

من قبيل النسيان

من الصعب تصديق

أن أردوغان مل يتذكر

إنه يكذب بشأن

توقيت علمه بحادث

لحظة حدوث االنقالب

االنقالب ،فقد علم

بهذا الحادث الذي

يحدث ملدة أسابيع

بالضبط ،عندما علم

يهدد حياة املواطنني.

مسبقًا مبا سوف
قادمة.
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الحدث الجانبي

رواية الحكومة

ملاذا مل يقم رئيس

هفوة من االستخبارات يف حالة حدوث قصور

الغريب

جهاز االستخبارات

بإخطار أردوغان أو

واملجلس العسكري

يف جمع املعلومات.

حاميته؟

ملاذا تعد رواية

الحكومة غري مقنعة؟
من االستخبارات بهذا
الحجم ،يجب إحالة

الرئيس للتحقيق،

ولكن ذلك مل يحدث.

رواية التواطؤ
مل يكن رئيس

املخابرات يف حاجة
ألن يخرب أردوغان؛
ألن أردوغان كان

يعرف ما الذي

سيحدث بالفعل ،فلم

تكن حياته يف خطر.
أجرى رئيس هيئة

إن اإلجراءات التي

ملاذا مل يقم رئيس

بإخطار أردوغان ،أو

اتصاالت لوقف

جدا
األركان ضعيفة ًّ

لحامية املقر الرئييس

العسكرية ،وإليقاف

عسكري حقيقي ،كان

املسلحة بالقرب من

أمرا ببقاء جميع
يصدر ً

هيئة األركان العامة

األركان العامة

يستدعي قادة القوات ،عمليات القتال
لهيئة األركان؟

حركة املركبات

أنقرة.

اتخذها رئيس هيئة

ال ترقى لوقف انقالب

لقد عرف مسبقًا أن

انقالبا
ذلك لن يكون
ً

حقيقيا" ،واحتجازه"
ًّ

جزءا من الخطة.
كان
ً

بإمكانه ببساطة أن

الوحدات العسكرية
يف قواعدها حتى

إشعار آخر.
ملاذا فشلت الوحدات

إن السيطرة عىل

احتالل أو السيطرة

ومحطات التلفزيون

املؤيدة لالنقالب يف

مراكز االتصاالت،

عىل مراكز االتصاالت ،ومحطات الراديو ،هي

ومحطات التلفزيون،

من العوامل األساسية

يت ،و يس إن إن ترك.

ناجح ،حتى لو بدأ قبل

بخالف محطتي يت آر

ألي انقالب عسكري

الوقت املقرر له .فإنه
من غري املتصور أن

يحدث انقالب عسكري
دون أن يكون له خطة
واضحة يف السيطرة

عىل مراكز االتصاالت.

52

تداعى مخططو

انقالبا
مل يكن ذلك
ً

مجربين لبدء االنقالب

فإن األركان الحاسمة

الوقت املحدد يف

العسكري مل تكن

واضحا؛ لذلك
عسكريا
االنقالب نتيجة لكونهم
ً
ًّ
يف وقت مبكر عن

الخطة.

لخطة االنقالب

موجودة ،ولكن فقط

تم إرسال مجموعات

صغرية من الجنود إىل

محطتي تليفزيون.

يجب أن تكون تدابري

مل ُيحتف بالضابط

طرد الضابط
ملاذا ُ
االستخبارات الوطنية

الحكومة للضابط

قوميا ،ألنه كرس
ً

الخدمة العسكرية

أفضل وسيلة حامية

-الذي أبلغ وكالة

بانقالب وشيك-من

بد ً
ال من االحتفاء به

كبطل قومي ،ومنحه
وسام الرشف؟

لحامية الضابط

الحامية التي تكفلها

املبلِّغ باعتباره بط ً
ال

كافية لتأمينه ،كام أن

تسلسل أحداث الخطة

له هو جعله رم ًزا

حيث خططت وكالة

املوضوعة مسبقًا،

قوميا ،حينئذ يكون من االستخبارات الوطنية
ًّ
السهل التحقيق يف أي وأردوغان الدعاء أن

أذى يلحق به.

خرب حادث االنقالب
جاءهم عىل حني

غرة ،ومل يكن لديهم

أدىن معرفة سابقة
بحدوث االنقالب.
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الدليل على التواطؤ من خالل القادة العسكريين
تدعــي روايــة الحكومــة أن الضبــاط املتصلــن بكولــن نظمــوا االنقــاب
َّ

بإرشــادات مــن املدنيــن املقربــن مــن كولــن ،ومع ذلك مل يشــهد ضابــط واحد
بأنه ترصف يف ليلة  15يوليو بناء عىل توجيهات من مسئول مدين ،وقد احتشدت

الوحدات العسكرية يف15يوليو ألحد األسباب التالية:

 -ألداء مهامهم املنوطة بهم مبوجب القانون العسكري الصادر من مكتب

رئيس هيئة األركان العامة املساعد(((.

 لحامية املرافق العسكرية أو الحكومية من الهجامت اإلرهابية. املشاركة يف تدريب عادي ،أو تعليمي أو غري معتاد.إن نشــاط الوحــدات العســكرية بصفــة عامــة ميكــن تعقبــه من خــال أحد

املصادر األساسية التالية:

 -1الجرنال ياشار غولر ،الرئيس الثاين لقيادة األركان العامة.
 -2الجرنال زكاي أكسكايل ،قائد القوات الخاصة.
 -3الجرنال بولنت بوستان أوغلو ،قائد القوات البحرية.
 -4الجرنال أيدين أونال ،قائد القوات الجوية.
 -5الجرنال محمد ديشيل قائد التحوالت االسرتاتيجية ،والصديق املقرب

للجرنال أكار رئيس هيئة األركان العامة.

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
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مصادر أخرى ثانوية للتعبئة مثل العقيد سيميل تورهان ،والجرنال محمد

بارتيجــوك ،والجــرال إلهــان تالــو ،الذين كانــوا يف الخدمة يف مقر هيئــة األركان
العامة الرئييس يف تلك الليلة ،وقد ادعوا أنهم ببساطة كانوا ينفذون األوامر من

الجهات األعىل أو كانوا مهددين من قبل الضباط املؤيدين لالنقالب.

يوجه االتهام ألي من املصادر الخمســة الخاصة بتعبئة
ورغــم ذلك ،فلم َّ

الجيش آنفة الذكر ،ما عدا الجرنال محمد ديشيل فقد وجهت إليه تهمة االشرتاك
يف محاولــة االنقــاب ،بــل إن بعضهــم تم االحتفــاء بهم كأبطال ،وســوف نعرض

ملناقشــة الدليــل الــذي يؤكــد املؤامرة بــن الجيــش وممثلني مــن الحكومة ،كام
مجــددا عىل أن ما يتم مناقشــته فيــا يأيت ال يقصد بــه توجيه االتهام
نــود التنبيــه
ًّ
بفعل ســلوك إجرامي ،ولكن ليس ذلك إال مجرد تدريب ذهني مبني عىل أســاس

املعلومات املتاحة عالنية للجميع.

الجنرال ياشار جولر الرئيس الثاني لقيادة هيئة األركان العامة

تلقــت عــدد مــن الوحــدات العســكرية ،مبــا يف ذلــك ســفن بحريــة أوامــر

بالتعبئة يف  15يوليو بناء عىل األمر الصادر من مكتب الرئيس الثاين لقيادة هيئة
األركان العامــة الجــرال يشــار جولــر ،وأصــدر األوامــر مســاعده الجــرال محمد

أكــورت ،الــذي قتــل عــى يد ضابط آخــر يف تلــك الليلة ،وزعــم الجــرال جولر أن
مساعده أصدر تلك األوامر دون علمه أو إذنه.

ومن ثم نجد أن ادعاء جولر غري قابل للتصديق؛ ألنه من أشد املستحيالت

قرارا بهذه الخطورة دون إذن مســؤول ذي
مســاعد بهــذه الرتبة الرفيعــة
أن يتخــذ
ٌ
ً
رتبــة أعــى ،ولــن يتــم اتبــاع هــذه األوامــر مــن قبــل قــادة الجيــش دون التأكد من

نظرا لخطورة األمر الصادر.
التصديق عليها من قبل رتبة أعىل ،وذلك ً

قــرارا بهذه الخطــورة فيه مخاطــرة قد تودي
لذلــك فــإن اتخــاذ اللواء أكورت
ً

يخــول ألحــد إصــدار هــذا النوع مــن األوامر
بحياتــه دون أدىن احتــال للنجــاح ،وال
َّ

إال الثنــن مــن املســؤولني هام :الجرنال خلــويص أكار رئيس هيئــة األركان العامة،
والجــرال محمــد ديشــي الصديــق املقــرب مــن الجــرال أكار ،ويف شــهادته ورط
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الجــرال محمــد ديشــي الجــرال أكار

بقولــه" :إن احتجــاز أكار مل يــزد عــى

كونــه مجــرد عــرض متثيــي" ،وقد متت
إدانــة ديشــي وحكــم عليه بأنــه مذنب،
يف حــن أنكــر الجرنال أكار أي عالقة له

بتلك األوامر ومل تتم إدانته.

وقــد أرســلت توجيهــات التعبئــة

الجرنال ياشار جولر
الرئيس الثاين لقيادة هيئة األركان العامة

لوحــدات معينــة مــن الضبــاط الذيــن
يقومــون بــأداء مهامهــم يف الخدمــة

يف املقــر الرئيــي لهيئــة األركان ،مثل

الجرنالمحمدبارتيجوكقائدضباطهيئةاألركانالعامة،والجرنالإلهانتالو،والعقيد
سيميل توهران ،وادعى هؤالء الضباط أنهم اتبعوا األوامر الصادرة من مكتب الرئيس

الثــاين لهيئــة األركان العامة ،أو أنهم كانوا تحت وطــأة التهديد من قبل االنقالبيني.

وزعــم الجــرال جولر أنه عقب االنتهاء من مناقشــة التدابــر الوقائية ضد

االنقالب العسكري املحتمل ،مع رئيس هيئة األركان ورئيس االستخبارات ،رجع

إىل مكتبــه واســتمر يف "عملــه املعتاد" .والســؤال الــذي يحتــاج إىل إجابة ملاذا

يرجــع إىل مكتبــه ليــارس العمل املعتاد ضــد تهديد بحجم االنقالب العســكري
بد ً
ال من البقاء مع رئيس هيئة األركان وقادة القوات يف مكتب إدارة األزمات حتى

يتم إحباط عملية التهديد بشكل تام؟

وهنا يظهر دليل آخر ضد الجرنال جولر ،وهو أن القوات الخاصة املسلحة

كان بإمكانهــا دخــول املقــر الرئييس لهيئــة األركان ،واحتجاز رئيــس هيئة األركان
العامــة أكار بــيء مــن الصعوبــة .إن مقــار هيئــة األركان العامة محروســة بقوة

مكونة من مئات الجنود املسلحني بأسلحة ثقيلة ،ومن غري املستساغ أن تتمكن
فرقة صغرية جدا -باملقارنة مع حراســة القوات الخاصة -من أن تصل إىل مكتب

رئيــس األركان دون مقاومــة ،كــا أن قائــد وحــدة قــوات الحراســة املســئولة عن
تأمني املقر الرئييس يرفع التقارير لجولر.
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الجنرال زكاي أكسكالي ،قائد القوات الخاصة

قبــل أيــام من  15يوليو صــدرت أوامر ملجموعة من جنــود القوات الخاصة

(((
ووصــف الهدف
لالشــراك يف "تدريــب غــر معتــاد" ،وفقًــا لشــهادات الضبــاط ُ ،

مــن التدريــب بأنه كان لحامية املقــر الرئييس لهيئة األركان العامة ضد الهجامت
اإلرهابيــة ،ومــع ذلــك فإن الجنــود الذين نفذوا األوامر الصــادرة إليهم يف ليلة 15

يوليو قبض عليهم الحقًا باعتبارهم مشاركني يف محاولة االنقالب.

بينــا اعتقــل العقيد فريات أالكــوس -أحد قادة القــوات الخاصة -باعتباره

أحــد العقــول املدبــرة لالنقــاب حيــث قــال يف شــهادته :إنــه تلقــى أوامــره مــن
الجــرال زكاي أكســكايل ،قائــد القــوات الخاصة ،ويف نفس الســياق رصح ضباط
آخرون بأنه ُســمح لطائرة تقل عىل متنها القائد املزعوم تأييده لالنقالب الجرنال
ســميح تــرزي والــذي أذن لــه بالطــران

عــى الرغم من حظر الطريان العســكري

بواســطة مســاعد أكســكايل املقــرب
العقيد أوميت تاتــان قائد القوات الجوية

الخاصــة يف إتيميســجوت((( ،بينــا
ذكــر العقيــد أوميــت بــاك أن الجــرال

أكســكايل أخــره أن يــأذن للجــرال
ســميح تــرزي فقــط بالطــران إىل املقــر

الرئيــي للقــوات الخاصــة تلــك الليلة(((.

الجرنال زكاي أكسكايل  -قائد القوات الخارص

وقــد ُأطلــق النــار عــى تــرزي بواســطة ضابــط الصــف خالــص دمــر بشــكل

مفاجــئ يف املقــر الرئييس للقوات الخاصة يف تلك الليلة ،ثم وافته املنية الحقا

يف مستشــفى عسكري ،بينام أنكر أكســكايل االدعاءات املوجهة إليه ،ومل تثبت
إدانتــه عــى اإلطالق ،بل إنه ُأســند إليه مهمــة قيادة وحدات القــوات الرتكية التي
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
http://www.hurriyet.com.tr/darbe-girisiminden-yargilanan-binbasi-aksakal-40357733
https://15temmuzgercekleri2.wordpress.com/201720/07// denizde-kurulan-kumpas-vebalyozcu-pasalar/

)(1
)(2
)(3
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شاركت يف عملية درع الفرات يف سوريا.
وقد صدرت األوامر إىل وحدات القوات الخاصة باملشــاركة يف "التدريب

غــر املعتــاد" ،يف  11يوليو بأمر من العقيد باك الذي ادعى أنه تســلم أوامره من

الجــرال أكســكايل ،قائــد القــوات الخاصــة ،بينام زعــم العقيد أكســكايل أن هذه
األوامــر صــدرت دون علمه أو موافقته ،ويف حالة إصدار األوامر من قبل الجرنال

بــاك دون إذن أكســكايل ،يف أثنــاء فــرة األربعــة أيــام مــن  11إىل  15يوليــو ،كان

باســتطاعة الضابــط املوجــه إليه األوامــر أن يعرضها عىل أكســكايل يف اجتامعه
يحول باك إىل املحاكمة العسكرية ،ولذلك فإن
مع باك ،ويف هذه الحالة سوف ّ
إنكار الجرنال أكسكايل لذلك يعد من األمور املثرية للشك ،هذا إىل جانب شهادة

العقيد أالكوس إذ إنه شــهد أيضا بأن أوامر التعبئة صدرت من العقيد أكســكايل.

ويف الرابــع عــر مــن يوليــو -كــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك فيــا ســبق-

ُعقــد اجتــاع رسي مبقــر القــوات الخاصــة الرئيــي ،بحضــور كل مــن :الجــرال

خلــويص أكار رئيــس هيئــة األركان العامــة ،والجــرال هــاكان فيدان رئيــس وكالة
االستخبارات الوطنية ()MITوالجرنال أكسكايل قائد القوات الخاصة ،وبعد ختام
االجتامع عقد الجرنال أكسكايل والجرنال هاكان فيدان رئيس وكالة االستخبارات

اجتامعــا منفص ً
ال .ومل يتــم اإلفصاح عن أية معلومات عام جرى يف هذه
الوطنيــة
ً
االجتامعات ،ومل يســتجوب أكســكايل وال فيدان يف محكمة علنية ،باإلضافة إىل

شاهدا عىل األحداث.
أن أكسكايل رفض اإلدالء بشهادته بصفته
ً

الجنرال بولنت بوستان أوغلو،
قائد القوات البحرية

وفقــا ألقــوال املســؤولني يف القــوات

البحريــة ،العميــد البحري أيكارتيكــن ،والعميد

البحــري ليفــن كريــم أوكا ،اللذيــن كانــا عــى

اتصــال بالعميــد البحــري بولنت بوســتان أوغلو،
الجرنال بولنت بوستان أوغلو
قائد القوات البحرية
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قائــد القــوات البحرية،فإنهــم قــد تلقــوا األوامــر
من ســفينة القيادة للتعبئة العامة يف  15يوليو،

بينام خضع القادة الذين تلقوا األوامر بتعبئة الســفن إىل معاملة متناقضة متاما
ووجــه االتهام لبعض قادة الســفن
عــى الرغــم مــن اســتالم نفس األمــر وتنفيذهُ ،

بالضلوع يف عملية محاولة االنقالب ،بينام مل تُوجه التهم ألي من القادة اآلخرين
عــى اإلطــاق ،ومل ُيــدن ٌّ
كل من العميد البحري تيكــن ،وال العميد البحري أوكا،
رغم إصدار األوامر بتعبئة السفن املحملة بالذخرية ،يف حني مل يقرتب بوستان

أوغلو من منصة االستجواب عىل اإلطالق.

الجنرال أيدين أونال ،قائد القوات الجوية
وفقًــا ملــا جــاء يف الشــهادات ،قــام

الجــرال بعدة زيــارات رسية لقــر أردوغان
قبل وقوع الحادث ،باستخدام مركبة مغايرة

ملركبته العسكرية الرسمية.

ويف  15يوليــو قــام الجــرال أونــال،

بزيــارة غــر معتــادة ملعســكر كليــة الحــرب
خطابــا يف أثنــاء
الجويــة يف يالوفــا ،وألقــى
ً
غــداء الطــاب ،ثــم تحــدث بعــد ذلــك مــع

قادتهم ،وسأل عن جدول النشاطات اليومي.

الجرنال أيدين أونال ،قائد القوات الجوية

وعندمــا علــم بــأن الجــدول يشــمل تدريبــات

ميدانيــة ونشــاطات رياضيــة ،أمــر القــادة بــأن يلغوا برنامــج ما بعد الظهــرة ،وأن

يريحوا الطالب "ألننا سوف نتعبهم يف املساء ،لذلك ال ترهقوهم اآلن" عىل حد
قولــه ،ثــم نقــل طالب كليــة الحــرب يف حافالت إىل إســطنبول ،ثم تنكــروا يف زي
مشاركني يف االنقالب ،ثم حكم عليهم بعقوبة السجن مدى الحياة ،مبا يف ذلك

طالبتان(((.

ويف الســياق نفســه أدىل الجــرال أونــال بشــهادات متناقضة عــن معرفته

بحــدوث االنقــاب ،متامــا كــا تــرف أردوغان،فقــد ادعــى بدايــه أنه علم بشــأن
http://www.tr724.com/harp-okulu-ogrencilerine-muebbet-isyan-ettirdi-bircogu-linc-edildizaten-daha-ne-istiyorsunuz-ayiptir/

)(1
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غي شهادته الحقًا وقال إنه
املحاولة االنقالبية من زوجته الساعة 21:30 :م ،ثم َّ
أخرب بوقف العمليات العسكرية الجوية يف الساعة  7:06م.

بينــا كان الجــرال أونــال هو من اســتدعى الجــرال أكني أوزتــورك القائد

الســابق للقــوات الجويــة للتدخل وإيقــاف محاولة االنقالب .عــى الرغم من أنه ال

يــزال متهــا باملشــاركة يف محاولــة االنقالب ،يف حــن أن الجــرال أونال مل يتم
استجوابه أو حتى سؤاله يف املحكمة.

ويف ليلــة  15يوليــو ادعــى الجــرال أونــال أنــه كان محتجــ ًزا ومقيــد اليدين

حراسه،
باألصفاد ،ولكن أونال شوهد يف تسجيالت فيديو يتحرك بحرية يف رفقة ّ

يف أثناء توجهه إىل طائرة هليكوبرت ،داخل القاعدة الجوية التي زعمت السلطات

الرتكيــة أن منظمــي االنقــاب كانوا يتخذونها قاعدة لهم .فقد شــوهد وهو يتحرك

بحرية ،ويتحدث مع القائد العسكري املزعوم لالنقالب الجرنال أوزتورك.

ويف ليلــة  15يوليــو حرض الجرنال أونال زفاف ابنة الجرنال محمد ســانفر،

قائــد العمليــات القتالية ،وهــو القائد الثاين للقوات الجويــة ،وعندما علم بجدول
الرحالت الجوية اقرتح عىل الجرنال أونال أن يرسل الجرنال كادي أوغلو ليحكم

ســيطرته عــى قاعــدة أســي شــهر ،فرفــض الجــرال أونال ذلــك االقــراح ليعود
ويصدر األمر بنفس االقرتاح بعدها بعدة ساعات.

صـــورة الجـــرال أونـــال بواســـطة كامـــرا األمـــن،
مـــن قاعـــدة أكينجـــي الجويـــة ،ميـــي يف صحبة
الجـــرال أوزترك ،الـــذي ُي َّد َعى أنه القائد العســـكري
ملحاولـــة االنقـــاب.

ويف يــوم الســادس عــر من يوليــو عندما هــدأت محاولة االنقــاب ،ألقي

القبــض عــى ضبــاط القــوات الجويــة الذيــن تلقــوا األوامــر بالســيطرة عــى مــدرج

الطائــرات الجــوي لقاعــدة إســي شــهر ،وســاعدوا يف إيقــاف الطائــرات املؤيــدة
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ملحاولة االنقالب ،بأمر من الجرنال أونال ،بتهمة املشاركة يف محاولة االنقالب(((.

الجنرال إيميت دوندار قائد الجيش األول في إسطنبول

تعهــد الجــرال إمييــت دونــدار بالــوالء

ألردوغان يف أثناء الساعات األوىل من محاولة

االنقــاب ،وفقًا ملا رصح به بريات البرياق صهر
رسيا يف ســاعة
أردوغــان((( ،حيــث أعلن دوندار
ًّ

مبكــرة مــن الصبــاح يف الســاعة  12:52ص،
أن محاولــة االنقــاب ال تعــدو كونهــا محاولــة

مجموعــة صغرية منشــقة داخل الجيــش ولهذا
الســبب فشــلت تلك املحاولة ((( ،ثــم ُأعلن فيام

رئيســا لهيئــة األركان العامــة بالنيابة حيث
بعــد
ً
كان موقف الجرنال أكار غري محدد حتى ذاك.

الجرنال إمييت دوندار
قائد الجيش األول يف إسطنبول

جدا تدبــر انقــاب يف تركيا
وقــد أفــاد خــراء عســكريون أنه مــن الصعــب ًّ

دون مشــاركة مــن قائــد الجيــش األول ،وبالفعل فــإن مؤامرة االنقالب العســكري
الشهرية واملعروفة باملطرقة (باليوظ) التي نتج عنها محاكمة عديد من الضباط،

متت مناقشــتها داخل املقر الرئييس لقيادة الجيش األول يف إســطنبول يف عام

 ،2003ومــن غــر املحتمــل تورط قيــادة الجيش يف أي انقالب دون مشــاركة قائد
الجيش األول(((.

وبالطبع ،ويف أثناء الساعات األوىل من الحادث وصف املعلق املشهور
http://haber.sol.org.tr/toplum/akin-ozturk-olamaz-darbenin-gobegindeki-ismi-hulusi-akarasoyledim-231828
https://www.youtube.com/watch?v=CcO84VubmU8
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
During the May 27, 1960 military coup the pro-coup junta did not include the chief of general
staff. Gen. Ragip Gumuspala, the commander of the 3rd army which was stationed far away
from the capital Ankara, challenged the leadership of the junta. The junta members hastily
brought the former chief of general staff Gen. Cemal Gursel, to avoid a confrontation with the
3rd army https://tr.wikipedia.org/wiki/27_Mayıs_Darbesi
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املؤيــد ألردوغــان أوميــت دونــدار بأنــه انقــايب((( ،وبالرغم من ذلك فــإن الجرنال
دونــدار ،خــرج عالنيــة ليدعــم حكومــة أردوغان وذلــك يف وقت مبكر مــن ليلة 15

يوليــو ،ورمبــا يــدل ذلــك عــى أنــه كان أراد أن يعطــي االنطبــاع للضبــاط اآلخرين
مســبقا بأنــه يؤيد االنقالب العســكري ،وذلك فقط ليكشــف عن نيتــه الحقيقية يف

مقصورا عىل ذلك.
ليلة  15يوليو ،ولكن الدليل ضد دوندار ليس
ً

ففــي أثنــاء ليلــة  15يوليــو ،شــغلت دبابات تابعــة لوحدة عســكرية مركزية

واحــدا من الطريق املــروري ،الذي
اتجاها
بعيــدة عــن مركــز العاصمة إســطنبول
ً
ً

يربــط إســطنبول بأطــراف آســيا وأوروبا ،وكشــفت مصادر الحقًا أن تلــك الوحدات
كانــت تعتقــد أنهــا تشــرك يف نوع مــن التدريــب((( .ورغم إعــان الجــرال دوندار
تأييــده للحكومــة مــن عىل جرس البوســفور ،ومع أن مقر قيــادة الجيش األول يف

إسطنبول يبعد بضعة أميال فقط من جرس البوسفور ،إال أنه مل يفعل شي ًئا حيال
تلك الدبابات .باإلضافة إىل أن دوندار مل يرسل أي وحدات الستعادة طاقم أفراد

قــوات الدبابــات إىل ثكناتهم؛ لحاميتهم من التعرض لإلعدام عىل أيدي الحشــود

الغاضبة املدججة باألسلحة البيضاء التي يستخدمها الخارجون عن القانون(((.

الجنرال أكار رئيس هيئة األركان العامة

حســبام جــاء يف أقــوال هــاكان فيــدان رئيــس وكالــة االســتخبارات ،أن

الجرنال أكار أخربه بحدوث محاولة انقالب وشيكة ،يف متام الساعة  4:30مساء

يوم الجمعة املوافق  15يوليو ،وقد أرســل فيدان نائبه أو ً
ال ،ثم ذهب بنفســه إىل
مقر هيئة األركان العامة ليعقد اجتامعا مع الجرنال أكار ،ونائب الرئيس الجرنال

جولــر ،وعــى الرغم من الدليل املؤكــد والعاجل مل يكن يف مقدور الجرنال أكار

أن يوقف عملية محاولة االنقالب.

عاما بإبقاء جميع الوحدات العسكرية
أمرا ًّ
كان بإمكانه ببساطة أن يصدر ً
http:// haber.sol.org.tr/toplum/yandas-fatih-tezcanin-darbeci-dedigi-isim-genelkurmaybaskani-yapildi-162199
http:// www.yeniasya.com.tr/gundem/koprudeki-askerler-darbe-girisimi-gecesiyasadiklarini-anlatti_406078
http://www.gazetevatan.com/darbeci-askerlerden-sasirtan-ifadeler-1039748-gundem/
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داخــل قواعدهــا حتــى إشــعار آخــر؛

ليمنــع بذلــك وقــوع املحاولــة ،ومــن ثم
مل تكــن التدابــر التي اتخذهــا أكار ملنع

االنقــاب كافيــة عــى اإلطــاق لوقــف

محاولة انقالب ،ومن تلك التدابري :حظر

الرحــات الجويــة العســكرية ،وإرســال

قائــد الجيــش ليحقــق يف االنشــقاقات

العسكرية بالقرب من أنقرة.

بــل إن الجــرال أكار تــم انتقــاده

لعدم استدعاء قادة القوات -الذين كانوا

مدعوين يف حفل زفاف -ليك يعودوا إىل

الجرنال أكار رئيس هيئة األركان العامة

قواعدهــم وإعــادة إحــكام الســيطرة عىل

شــخصيا ،إال أن أكار مل يتصل بقادة
قواتهــم ،ورغــم اســتقباله لرئيس املخابــرات
ًّ
مثريا للشــكوك أيضا ،فإن
القوات ملدة ســاعات ،وكام أن ترصف قادة القوات كان
ً

ردة أفعالهم التي ظهرت من خالل إجراءاتهم لوقف محاولة االنقالب كانت هزيلة
جدا ،وهنا يأيت سؤال حتمي هل كانوا عىل علم بالخطة مسبقًا أم ال؟(((.

إن الجــرال أكار مل يحــاول إجراء أية اتصــاالت أو اتخاذ إجراءات لحامية

القــادة البارزيــن مثــل رئيس الوزراء بن عيل يلدريم ،ووزيــر الداخلية ،أو الرئيس
أردوغان .ويف السياق نفسه مل يشدد الجرنال أكار اإلجراءات األمنية حول املقر

الرئيــي لهيئــة األركان العامــة ،حتى وقع رهينة يف يــد االنقالبيني ،طبقًا ملا ورد
يف شــهادته التي أدىل بها .ما تشــر تســجيالت فيديو املراقبة األمنية ،فض ً
ال عن

غريبا كان يحدث يف موقف "الرهينة" هذا ،فعىل سبيل املثال
شهادته إىل أن شي ًئا
ً

تظهــر تســجيالت الفيديــو أكار حال مغادرته املقر الرئييس لهيئــة األركان العامة
غري مكبل اليدين ،وذكر شهود عيان كثريون أن أكار حال مغادرته القاعدة الجوية

كان من املفرتض أنه مقبوض عليه كرهينة ،ولكنه كان يبدو يف غاية الراحة ،بل
إنــه كان يحتــي الشــاي ،ويجري حوارا هادئــا ،ويجري اتصــاالت هاتفية بزوجته.
https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf.
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إن الجرنال ديشــي -قائد التحوالت االسرتاتيجية ،املعروف عنه صداقته

املقربــة ألكار -أكــد يف شــهادته عــى تــورط أكار يف هــذا االنقــاب ،ومع ذلك مل

يتــم اســتدعاؤه للتحقيــق قــط ،فقــد كانت هنــاك ثالث فــرص الســتجواب الجرنال
أكار .فلم يستدع من قبل لجنة االستجواب يف مجلس النواب لإلدالء بشهادته،
بسبب هيمنة أعضاء حزب العدالة والتنمية عىل اللجنة ،وإمنا سمح له أن يرسل

خطابــات مكتوبــة يــرد فيهــا عــى مجموعة مــن األســئلة ،يف دعــوى قضائية حول

مقر هيئة األركان العامة ،كام مل يســتدع أكار لإلدالء بشــهادته يف املحكمة يف

الوقت الذي تم فيه استجواب مدعى عليهم آخرين.

ويف إدالئــه بشــهادته يف املحكمــة ُأعلنــت الجلســة رسيــة ،ومل يســمح

ملحامي املدعى عليهم باستجوابه ،كام اختار أال يشارك يف جلسة االستامع يف

قضيــة قاعــدة أكينجي الجويــة ،التي يدعى أنها املقر الرئيــي للضباط املؤيدين

لالنقــاب ،رغــم أنــه كان يف قامئــة املدعــى عليهــم يف تلــك القضيــة وبذلــك فقد
تجنب االستجواب من قبل محامي املدعى عليهم.

ومن الالفت للنظر موقف أكار الثابت تجاه كافة االستجوابات ،فقد تجنب

ً
دعم
اســتجواب لجنــة الربملان ،واســتجوابات محامي املدعى عليهــم .كام لقي

خاصــا مــن حــزب العدالــة والتنمية الحاكم الذي ســانده يف كافة هــذه املواقف،
ًّ

وزيــرا للدفاع يف البــاد ،بد ً
ال من أن
بــل بلــغ الدعــم مدى أنه صدر أمــر برتقيته ح
ً
يحاسب عىل إخفاقه الواضح يف منع محاولة االنقالب.
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الدليل على تواطؤ القادة السياسيين
إن األقــوال التــي أدىل بهــا الرئيــس أردوغان ،وهــاكان فيــدان رئيس وكالة

االســتخبارات الوطنيــة ( ،)MITباإلضافــة إىل ترصيحــات بــن عــي يلدريــم رئيــس

عديــدا من
الــوزراء يف ذلــك الوقــت تحتــوي عــى عديــد مــن التناقضــات ،وتــرك
ً
التساؤالت املهمة بال إجابة ،وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك.

 -1الرئيس أردوغان

أ -تضارب توقيتات علمه باالنقالب
ذكر الرئيس أردوغان أربعة توقيتات مختلفة بشأن
الوقــت الــذي علــم فيــه مبحاولــة االنقــاب ،فقبــل

صحفيــا يف مطار
مؤمتــرا
فجــر يــوم  16يوليــو عقــد
ً
ًّ

إســطنبول((( ،قــال فيــه" :لقــد أعلنــت التعبئــة يف

الجيــش فيــا بعد الظهــرة"((( ،ويف حديــث أجراه

مــع وكالــة يس إن إن يف  18يوليــو رصح قائــ ً
ا :إنه
قــد علم بشــأن محاولــة االنقالب مــن صهره حوايل
الساعة  8مساء(((.

الرئيس رجب طيب أردوغان

ويف مقابلــة لــه مــع وكالــة رويرتز يف  21يوليــو ذكر أنه تلقى اتصــا ً
هاتفيا
ال
ًّ
http:// www.cnbc.com/ 201615/07// gunfire-heard-jets-seen-flying-in-turkish-capital-ofankara.html
https://www.youtube.com/watch?v=_1GtZaYQ9JQ
https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf
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مــن صهــره ما بني الســاعة الرابعــة والرابعة والنصف مســاء ،بينام ذكــر يف حوا ٍر

أجــراه مــع قناة  A-Haberالرتكيــة يف  30يوليو ،أنه نيس وقت املكاملة التي تلقاها
يف وقــت مبكــر ،وأن الوقــت كان حــوايل الســاعة  9:30مســاء ، ،ويف حدث جلل
مثل حدث االنقالب العســكري من الطبيعي أن يكون أردوغان وأرسته هم الهدف

جــدا تصديق ما
األول ،وحينئــذ تكــون حياتــه يف خطــر ،وعىل ذلــك فمن الصعب ًّ

قالــه بأنــه نــي الوقــت األول الــذي علــم فيــه مبحاولة االنقــاب ،هــذا إن مل يكن
لديه-بالفعل -علم مسبق مبحاولة االنقالب قبل وقوعها.

بـ -بقاء رئيس المخابرات في منصبه رغم فشله
إن رفــض أردوغــان إقالــة رئيــس املخابــرات أو التحقيــق معــه رغم فشــله

يف إعالمــه مبحاولــة االنقالب أو حاميته ،يعد دلي ً
ال آخر عىل علمه املســبق بتلك

األحــداث .ويف حديــث رصح بــه أردوغان ملحطــة  France24عندما ســأله املحاور
عن تفس ٍ
ري لعدم إقالة رئيس االستخبارات ،تذرع أردوغان بأنه كانت هناك ثغرات
أمنية يف أحداث أخرى ،مثل ما حدث يف هجامت باريس اإلرهابية ،وبالطبع فإن

هــذه اإلجابــة غري مرضيــة ألن الهجوم اإلرهايب الذي يقوم بــه حفنة من األفراد ال
ً
تخطيطا مسبقًا ،ومعاونة
ميكن بأية حال قياسه باالنقالب العسكري الذي يتطلب

من قادة عسكريني بارزين(((.

إن ادعاء أردوغان بأن أول معرفة له بالخرب كانت من خالل صهره حوايل

الساعة  9:30مساء ،وأنه مل يستطع أن يتواصل مع رئيس االستخبارات فيدان يف
ذلك الوقت ،يتعارض مع ما رصح به رئيس هيئة األركان أكار ،يف بيانه املكتوب

الــذي أرســله إىل لجنــة التحقيق بالربملان ،فقد ذكر أكار أن رئيس االســتخبارات
فيــدان اســتدعى رئيــس الحــرس املســؤول عــن أمــن أردوغــان ،وتحــدث معه يف

أثناء االجتامع قبل الساعة  8:30مساء ،من أجل إضفاء املصداقية عىل شهادة

أردوغان ،وهنا يجب علينا أن نفرتض أن رئيس الحرس املسؤول عن أمن أردوغان
مل يخربه رغم أنه سأله عن االستعدادات األمنية لهجوم محتمل.ومن ثم يستثري
https://www.youtube.com/watch?v=cZtuHW-fFIY
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عديدا من األسئلة تحتاج إىل إجابات وذلك من قبيل :ملاذا مل يتحدث
هذا املوقف
ً

فيــدان مــع أردوغــان؟ وملــاذا مل يحــدد طبيعــة التهديــد لرئيس الحــرس؟ وملاذا

ادعــى أردوغــان أنــه مل يســتطع أن يتواصــل مع فيدان حتى الســاعةالـ  10مســاء؟

جـ -اختفاء أردوغان عن المشهد قبيل األحداث
أيضا يف خضم هذه األحداث اختفاء أردوغان عن املشهد
من الالفت للنظر ً

العام قبل  15يوليو ،فآخر مناسبة عامة قبل  15يوليو شوهد فيها أردوغان جرت يف
التاسع من يوليو يف بلدة أنطاليا الجنوبية ،بعدها اختفى أردوغان عن املشهد العام
ثم ذهب إىل مرماريس دون رفقة الحارس العسكري يف  11يوليو ،وهذا غري معتاد،

فأردوغــان هــو رئيس الدولة وهو يف الوقت ذاته القائد األعىل للقوات املســلحة.

د -استبعاده للحارس العسكري
بعد وصول أردوغان إىل مطار يف قرية صغرية بالقرب من شاطئ مرماريس

استقل طائرة هيلوكوبرت خاصة ليصل إىل فندق ومنتجع جراند يازيس ،وقد اُتهم

الحارس العســكري فيام بعد بأنه متعاطف مع حركة كولن ،ومن املشــاركني يف
محاولــة االنقــاب ،ومــن ثــم حوكم بهــذه التهمة ،مام يشــر إىل خلفيــة أردوغان

املسبقة مبا سوف يحدث يف  15يوليو ،ورغم عدم مرافقة الحارس العسكري له
إال أن أردوغان تواصل مع قادة عسكريني آخرين.

فقــد زار عــدد مــن القادة العســكريني أردوغان أو رافقوه يف يــوم  15يوليو

أو ُقبيلــه ،فعــى ســبيل املثال يف الوقت الــذي كان جميع القــادة أصحاب الرتب

العاليــة يحــرون حفــل زفاف ابنــة القائد الثاين للقــوات الجوية الجــرال محمد
ســانفر ، ،بقــي الجــرال يلــاز أوزكايــا -قائــد قــوات التطويــر واملراقبــة بالقــوات

الجويــة -يف مرماريس ليســاعد يف ترتيب مغــادرة أردوغان يف يوم  15يوليو ،كام
ســاعد يف إبطــاء وصــول وحدات الكوماندوز التي كان مــن املقرر أن تتحفظ عىل

أردوغــان ،وبالنظــر يف كل هــذه األدلة مجتمعة نجدها تدعــم نظرية التواطؤ ،أي
إن قادة عسكريني محددين كانوا متواطئني مع أردوغان قبل  15يوليو.
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هـ -ادعاؤه باستهداف مقاتالت إف  16لطائرته
زعم أردوغان أنه تم االعتداء عىل طائرته حال مغادرته املنتجع ،من قبل

طائــرات مؤيــدة لالنقــاب تحرســها طائرات حكوميــة ،بينام ف ّندت القــوات الجوية
اليونانيــة زعــم أردوغــان ،حيث رصحت بأنه مل يحدث أي قتــال جوي((( ،فمن غري

املتصــور عقــ ً
ا أن طائــرات إف  16املحملــة بالذخــرة ،تســتهدف طائــرة أردوغان
-عىل حد زعمه -وال ميكنها إسقاط طائرته أو إجبارها عىل الهبوط.

و -تضارب األقوال في الهجوم على مقر إقامته
كــا ادعــى أردوغــان أن هنــاك قوات مؤيــدة لالنقالب هاجمــت مقر عطلته

تقريبا،
بعــد  10دقائــق مــن مغادرتــه املوقع املذكــور ،يف الســاعة  1:00صباحــا
ً
ومــع ذلــك توجهــت وحدات من القــوات الخاصة للقبض عــى أردوغان لتصل إىل

صباحا ،مام يثري ســؤاال
املنتجع الذي يقيض فيه عطلته ،يف متام الســاعة 3:30
ً
حول ما إذا كان هناك هجوم منظم بالفعل عىل املنتجع الذي يقيض فيه عطلته
قبل ساعتني من وصول القوات الخاصة أم ال؟

ز -رفضه دعوة كولن بعقد تحقيق دولي
أيضــا رفض أردوغــان لدعوة كولــن بعقد لجنة تحقيــق دولية،
مــن الالفــت ً

حيــث أعلــن كولن دعوته يف الحــوارات التلفزيونية يف املحطــات العاملية ،ومن

خــال مقالــه االفتتاحــي يف جريــدة لومونــد الفرنســية ،وتعهــد كولــن بأنــه عــى
اســتعداد ألن يشــري تذكرتــه ويعــود إىل تركيــا يف حالة ثبوت أي عالقــة له بهذه

املحاولة من قبل لجنة التحقيق الدولية.

كام قدمت مؤسسة الصحفيني والكتاب التي يشغل كولن منصب الرئيس

رســميا إىل األمم املتحدة ،تطالب فيــه بإجراء تحقيق حول
التامســا
الفخــري لها
ً
ًّ
األحداث يف تركيا ،فعىل افرتاض صدق أردوغان يف مزاعمه ،فلن يكون هناك أي

سبب -من منظوره -من شأنه أن مينعه من قبول ذلك التحدي.

http://www.keeptalkinggreece.com/201621/07//greeces-air-force-erdogans-aircraft-at-nopoint-harassed-by-rebel-f-16s-on-coup-night/
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ويف حالــة ثبــوت إدانــة كولــن وعودتــه إىل تركيــا كــا تعهــد ،ســوف تتــم

محاكمتــه وتقفــل القضيــة عــى ذلــك ،أمــا إذا تنصــل كولــن رغــم ثبــوت إدانتــه
فســوف يجرم نفســه أمام منصات الرأي العام املحلية والعاملية ،وســوف تكون
إجراءات التطهري التي ميارسها أردوغان يف حق الخدمة مربرة ،ولكنه مل يفعل.
وبالطبع فإن اللجنة مبقدورها تقرير ما إذا كان كولن بري ًئا مام هو منسوب

إليه ،إضافة إىل ذلك فإن اللجنة سوف تتطرق إىل التحقيق يف مالبسات أخرى حدثت

يف  15يوليو إىل جانب االتهامات التي يوجهها أردوغان ضد كولن ،وسوف تكشف
ً
تواطأ بني أردوغان والقادة العسكريني يف تركيا ،فهل كانت هذه
التحقيقات أن مثة
أبدا.
األسباب وراء رفض أردوغان لهذا التحدي؟ رمبا لن يتسنى لنا أن نعرف ذلك ً

 -2هاكان فيدان رئيس وكالة االستخبارات الوطنية ()MIT
أ -االجتماع السري للقادة الثالثة

يف الرابــع عرش مــن يوليو ُعقد اجتامع رسي

يف املقــر الرئيــي للقــوات الخاصــة بــن كل مــن

الجــرال خلويص أكار رئيس هيئــة األركان العامة،
والجــرال هــاكان فيــدان رئيس وكالة االســتخبارات

الوطنيــة ( ،)MITوالجــرال أكســكايل قائــد القــوات

الخاصــة ،وبعــد انتهــاء االجتــاع عقــد كل مــن
الجــرال أكســكايل ورئيــس االســتخبارات فيــدان
اجتامعا منفص ً
ال ،ومل يكشف حتى اآلن عن مضمون
ً

تلك االجتامعات ،ومل يســتجوب أي من أكسكايل،

أوهاكان فيدان حول ما تم يف هذا اللقاء

هاكان فيدان
رئيس وكالة االستخبارات الوطنية

بـ -االستخبارات لديها علم مسبق بوقوع االنقالب
يف ظهــرة يــوم  15يوليــو أبلــغ نقيــب يشــار إليــه بـــ أو .يك ( )O.Kاملقــر

هجومــا عــى املبنى
الرئيــي لوكالــة االســتخبارات الوطنيــة ( )MITبــأن هنــاك
ً
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ســـجالت مـــن الفيلـــق الثامـــن العســـكري توثيـــق واليـــة إالزغ ،مكاملـــة
تليفونية الســـاعة  11:17مســـاء من طرف ضابط االســـتخبارات ساديق
أوســـتان يدعـــي أن هنـــاك محاولة انقـــاب يقودها الضبـــاط املؤيدون
لحركـــة كولن.

يســتهدف َأ ْس رئيــس وكالــة االســتخبارات الوطنيــة ( ،)MITومل ُيكشــف يف
بــادئ األمــر عــن هوية الضابط عالنيــة ،وذلك بذريعة حاميته ،وبــد ً
ال من منحه
وســام الــرف تــم ترسيحه ،ثم أعيد للجيــش مرة أخرى يف وظيفــة لدى وكالة

االستخبارات ( .)MITإن معاملة الضابط بهذه الطريقة مثرية للجدل.

جـ -االجتماع الغامض مع رئيس هيئة األركان
أرســل فيــدان رئيــس وكالة االســتخبارات الوطنيــة ( ،)MITنائبه إىل مكتب

هيئــة األركان العامــة يف الســاعة الرابعــة مســاء ،ثم التقى بنفســه الحقًــا برئيس

مساء ،ووفقًا ملا ورد يف أقوال كل من الرئيس
األركان أكار يف الساعة السادسة
ً
أردوغــان ورئيــس الــوزراء بن عيل يلدريــم ،مل ُيعلم رئيس االســتخبارات الرئيس
أردوغــان وال رئيــس الــوزراء بأحــداث محاولــة االنقــاب الجاريــة ومل يوفــر لهــا
الحامية .ويف الحقيقة وعىل حد زعمهام مل يستطع رئيس الوزراء بن عيل يلدريم،

والرئيس أردوغان التواصل مع رئيس االستخبارات فيدان حتى الساعة العارشة.

إن إخطار فيدان لرئيس األركان أكار أو ً
ثانيا تثري الشكوك ،وبالنظر
ال ثم زيارته ًّ
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جـــزء من شـــهادة املواطن بـــرات كولونيارب ،حيـــث يدعي أنه ُأخرب مســـبقً ا
بواســـطة مصادره يف وكالة االســـتخبارات الوطنية ،بشـــأن ما سوف يحدث
يف  15يوليو.

يف التاريخ نجد أن آخر انقالب عسكري وقع يف تركيا عام  ،1980كان رئيس هيئة

األركان العامة هو قائد االنقالب يف ذلك الحني ،فكيف لفيدان أن يكون عىل يقني

بأن الجرنال أكار ليس له يد يف االنقالب؟ مل يجب فيدان عىل هذا السؤال مطلقًا.

إن ما أدىل به فيدان من أقوال فيام يخص أحداث هذه الليلة ميلء باأللغاز

والتناقضات ،وحســبام جاء يف شــهادة الجرنال أكار فإنه استدعى رئيس الحرس

الخــاص بأردوغــان وســأله عــا إذا كانــوا مســتعدين لهجــوم متوقــع ،ومل يحــدد
طبيعــة ذلــك الهجوم .وبد ً
ال من ذلك فقد ظل مــع الجرنال أكار للتحقيق والتخاذ
االحتياطــات الالزمــة ضــد االنقــاب املحتمــل ،ثــم غادر فيــدان مقر هيئــة األركان

ليحرض اجتامعات محددة مسبقًا ،ثم قامت وحدات من القوات الخاصة مبباغتة
مكتب رئيس هيئة األركان وأوقعت رئيس األركان يف األرس ،حدث ذلك بعد لحظات

ً
مخططــا له بإحكام مســبقًا.
فقــط مــن مغــادرة فيــدان ،مبا يعنــي أن الحــدث كان

د -مكالمة ضابط االستخبارات صادق أوستان الهاتفية
يف الســجالت الرســمية املحفوظة يف مقر الفيلق الثامن العسكري ،ويف
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ً
تابعا
ســجالت الجرنال يلامز أويار قائد الفيلق الثامن العســكري ،وجد أن
ضابطا ً

لوكالــة االســتخبارات الوطنيــة يدعــى صادق أوســتان تصادف أنه صديق شــخيص

للجــرال أويــار ،اتصــل بــه ليبلغــه أن مثة محاولة انقــاب تجري بقيــادة املؤيدين
لحركة كولن ،بقيادة الجرنال أكني أوزتورك ،القائد السابق للقوات الجوية(((.

وتكمن اإلشكالية يف هذه القصة يف أنه يف الوقت الذي أجرى فيه صادق

ً
متورطا
أوســتان املكاملة يف الســاعة  11:07مساء مل يكن الجرنال أكني أوزتورك

بفعالية يف تلك املحاولة ،بل كان برفقة األحفاد يف املجمع الســكني يف قاعدة

أكينجــي الجويــة ،وذلــك وفقًا لشــهادة عديد مــن القادة ،فقد وردتــه مكاملة بعد
ذلــك بنصــف ســاعة قرابة الســاعة  11:47مســاء ،مــن قائد القــوات الجويــة أيدين
أونال ليتدخل يف وقف الطيارين املقاتلني ،وقد فعل.

إن تســجيل الجــرال أويــار قائــد الفيلــق الثامن العســكري ،يبــن أن وكالة

االســتخبارات الرتكيــة إمــا أنهــا كان لديهــا معرفــة ســابقة مبحاولــة االنقــاب ،أو
أنهــا بالفعــل قــد اختارت الجــرال أوزتورك ليكون القائد العســكري قبــل أن يتخذ

أوزتــورك أي إجــراء ،بــل إن ضابــط االســتخبارات كان له دور يف تلــك الليلة حيث
وضع القادة املؤيدين ألردوغان يف اتصال مع املحطات التليفزيونية.

قائــدا
ومــن الواضــح أن أوســتان كان لديــه خلفيــة بالجيــش ،حيــث عمــل
ً

لألكادمييــة العســكرية ،وبعــد تقاعــده مــن الجيــش ،بــدأ أو ً
ال يف إدارة رشكــة
أمنيــة ،وحصــل عــى عقود عمل مــن حكومة أردوغــان ،ثم عينه فيــدان يف وكالة

االستخبارات ،كام ُعرف أوستان بأنه املساعد املقرب لرئيس األركان أكار(((.

هـ -شهادة المواطن بيرات كولونيارب

تعــد شــهادة املواطن بــرات كولونيارب وهو أحــد املتظاهرين فوق جرس

البوســفور شــهادة جديــرة باالهتــام ،حيث قال يف شــهادته :إنــه كان يعيش يف
مدينة نوشــهر ولديه صالت بوكالة االستخبارات الوطنية ،وقد تم إخباره بواسطة

https:// odatv.com/yazar/muyesser-yildiz/darbenin-1-numarasini-kim-saat-kacta-tespitetti-27021902.html
https://boldmedya.com/201915-/04/03/temmuzun-gizemli-ismi-mit-gorevlisi-sadik-ustun-vefaaliyetleri/
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عســكريا سوف يحدث يف الخامس
انقالبا
مصادره يف وكالة االســتخبارات أن مثة
ً
ًّ
عرش من يوليو ،ثم اســتقل الحافلة إىل إســطنبول وانتظر يف حي عمرانية بالقرب

من جرس البوسفور.

ومبجــرد أن ســمع أخبــار محاولــة االنقالب تحــرك إىل جرس البوســفور(((،

فعــى مــا يبــدو أن ضبــاط االســتخبارات الوطنيــة يخــرون املواطنــن العاديــن
مبحاولــة انقالب عســكري وشــيكة الحدوث ،ولكنهم ال يخــرون الرئيس ،ال ميكن

منطقيا ،إال إذا كان رئيس االســتخبارات فيدان ،والرئيس أردوغان
أن يكــون ذلــك
ًّ

يكذبان بشأن معرفتهام مبوعد وأحداث الخامس عرش من يوليو.

 -3بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق

يف أثنــاء ليلــة  15يوليــو مل تكــن هنــاك أي

محاولــة للقبــض عــى "بــن عــي يلدريم" ،الــذي كان

يتقلــد منصــب رئيــس الــوزراء آنــذاك ،وقــد زعــم أنه
اتصل بوكالة االســتخبارات لكنه مل يستطع التواصل

مع رئيس االستخبارات أو مع الرئيس أردوغان.

ويف اجتــاع حــول املائــدة املســتديرة مــع

محــاوري وكالــة أنطوليــان اإلخباريــة واململوكــة
للحكومــة يف يوليــو  ((( 2018ســئل بــن عــي عــن أكرث
راضيــا عنــه يف أثنــاء تقلــده منصب
مــروع مل يكــن
ً

رئيــس الــوزراء ،فأجــاب ضاحــكا" :إن أكــر مــروع

رئيـــس الوزراء الســـابق بن عـــي يلدريم
حال إشـــارته إىل أحـــداث  15يوليو بكلمة
"مـــروع" وأنـــه ليـــس راض ًيـــا عنـــه يف
مقابلـــة مـــع محـــاوري وكالـــة أنطوليـــان
اإلخبارية.

مكروه لديه هو مرشوع  15يوليو"((( ،مشريا إىل محاولة  15يوليو التي أودت بحياة

مــا يربــو عــى  200مواطــن ،فيام وصــف املراقبــون تعبــره بكلمة "مــروع" بأنه

كاشف للحقيقة.

http://www.tr724.com/erdogan-ve-mitin-bilemedigi-darbeyi-gunler-oncesinde-ogrenmiskopruye-gitmis/
_http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1017813/Binali_Yildirim__Hosuma_gitmeyen
proje_15_Temmuz.html
https://www.youtube.com/watch?v=_XJ0W2eVcfg
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"ادعاءات" الحكومة ضد "كولن" والردود عليها
عرضــت حكومــة أردوغــان عدة عنــارص من "األدلــة" املزعومــة التي تثبت

تــورط "كولــن" واملتعاطفــن معه يف حادثة  15يوليو((( ،ســنعرض هنا بعض هذه
االدعــاءات والــردود عليهــا ،أمــا قضيــة "عــادل أكســوز" القائــد املــدين املزعوم

لالنقالب فستعرض بالتفصيل يف امللحق "ب".

 -1انتماء ثالثة ضباط من الشرطةبين جنود العصيان ينتمون
إلى "كولن"

الرد :مل يكن هؤالء الضباط الثالثة من بني آالف ضباط الرشطة الذين تم

فصلهم قبل  15يوليو من قبل حكومة أردوغان .ومن ثم ،فإن صلتهم بـ "كولن" موضع
شك .وإذا كانت ادعاءات أردوغان تجاه كولن صحيحة بأن لديه آال ًفا من املتعاطفني

داخل قوات الرشطة ،فليس من املعقول أن يشارك ثالثة فقط يف تلك املحاولة.

 -2اعتراف "ليفانت ترككان" مساعد رئيس األركان العامة بأنه
من أتباع "كولن"

الــرد :ظهــر عــى "تــرككان" آثــار تعذيــب واضحة عندمــا ُأطلــق رساحه من

االعتقال أول مرة .لذلك فإن شــهادته ليســت محل ثقة .وذكر ترككان يف جلســة
االســتامع التي عقدتها املحكمة أنه أدىل بشــهادته األوىل تحت اإلكراه .كام ذكر
أيضــا أنــه تلقى أوامره بالحشــد عن طريق قائد عســكري آخــر ،هو العقيد
تــرككان ً
أورهان ييكيلكان ،وليس من أحد املدنيني.

https://www.hizmetstudies.org/commentary/questions-we-dare-not-ask-gulen-and-the-coup/

74

)(1

 -3عرض ضابط في سالح الجو أن يوصل رئيس األركان العامة
هاتفيا
"أكار" بـ "كولن"
ًّ

االدعاء ٌّ
كل من كولــن ،والجرنال "هاكان أونفر" املزعوم
الــرد :رفــض هذا
َ

بأنــه مــن عــرض عــى الجرنال أكار هــذا العرض .ومل يتم اســتدعاء الجــرال أكار

لــي يــديل بشــهادته أمــام اللجنــة الربملانية حــول هــذه االدعــاءات أو غريها من

االدعــاءات املنســوبة إليــه ،كام أنه مل يرش إىل تلك القضيــة يف أقواله املكتوبة
التي قدمت إىل هذه اللجنة.

" -4عادل أوكسوز" أحد طالب كولن في التسعينات ،كان العقل
المدني المدبر لالنقالب بعد حصوله على موافقة كولن

الــرد :ادعــت الحكومــة أن "عــادل أوكســوز" أســتاذ العقيــدة يف جامعــة

ساكاريا ،بأنه املحرك لضباط سالح القوات الجوية املتعاطفني مع كولن ليلة 15

يوليــو ،والقائد املدين ملحاولة االنقالب .وهذا ادعاء متناقض ،فمن املســتحيل
أن تقوم القوات الجوية وحدها بانقالب عسكري ،كام مل يذكر أي ضابط عسكري

أنه قد تم تعبئتهم بناء عىل تعليامت من قبل "أوكسوز" أو أي مدين آخر .وهناك
مشــاكل أخــرى لروايــة الحكومــة بخصوص "أوكســوز" .حيث ادعــت الحكومة أنه

ألقــي القبــض عــى أوكســوز بالقــرب مــن قاعــدة أكينجــي الجويــة ،مركــز القيــادة

املزعــوم للمحاولــة .ووفقًــا ملقابلــة مــع أرسة "أوكســوز" عــر محطــة تلفزيونيــة
تركيــة ،فقــد أخربهم "أوكســوز" عندما قابلهم قبل اختفائــه ،أن الرشطة أحرضته

بالقــوة بالقــرب مــن قاعدة أكينجــي الجوية بعد أن تم احتجــازه يف نقطة تفتيش،
ورغم التقارير التي تشري إىل أن له ملفًا يف جهاز االستخبارات ،فقد أطلق رساح

"أوكسوز" من قبل قاضيني يف  16يوليو رشيطة تقديم تقرير إىل املحكمة يف 18

يوليو .وقد قدم "أوكسوز" هذا التقرير إىل املحكمة يف  18يوليو مثلام طلب منه،
ثــم ســافر بعد ذلك إىل إســطنبول وعرب من خالل نقاط التفتيــش األمنية باملطار

بهويته الشــخصية ،ثم التقى بعائلته يف مدينة ســاكاريا واختفى بعد ذلك .ويبدو
أن الحكومة أرادت أن يختفي أوكسوز حتى ميكنها نرش تلك االدعاءات ضده دون
أن تواجه أي تكذيب .وهناك مناقشة أكرث تفصي ً
ال لهذه القضية يف امللحق "ب".
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 -5مدنيون آخرون ُعثر عليهم في قاعدة أكينجي الجوية وقناتي
(تي آر تي)  TRTو(ترك سات) TURKSAT

الرد :يوجد كثري من املشــاكل يف الرباهني التي تتناولها حكومة أردوغان

ضــد حركــة "الخدمــة" بخصــوص املدنيني املتهمــن الذين ُزعم أنهــم وجدوا يف
أماكن رئيسية ليلة  15يوليو ،منها قاعدة أكينجي الجوية ،ومركز إذاعة وتلفزيون
يت آر يت ،ومركــز توركســات لألقــار الصناعيــة :أو ً
ال ،إن مصداقيــة "اعرتافــات"
هؤالء األفراد موضع شــك بســبب الشــعور العام باالتهام وآثار التعذيب يف أثناء

االحتجــاز .ومــا يعضد ذلك ،وجود تقارير تفيد بــأن بعض املتهمني قد أحرضوا

إىل تلــك املواقــع عــى عكــس رغبتهم ،كام يف قضيــة عادل أوكســوز .وقد ادعى

بعــض املدنيــن مــن أصحــاب املهــارات الفنيــة أن االنقالبيــن املســلحني قــد
االنقالبيون
واضحا ملاذا كان
أحرضوهم إىل  TRTلوقف بثها .ومع ذلك ،مل يكن
ً
ّ

يريدون وقف بث  TRTبد ً
وأخريا ،وفقًا لشــهادات
ال من احتاللها والســيطرة عليها.
ً
أيا كانت نوايا وأعامل املدنيني املتهمني بالتورط يف أحداث  15يوليو(((،
الضباطً :
فإنــه يتضــح عــدم وجود أي عمل عســكري ميكن إســناده إىل املدنيني .كام أعلن
جميــع الضبــاط العســكريني بأنهم تلقــوا أوامر بالتعبئــة من القنوات العســكرية،

وكان ذلك عن طريق رؤســائهم أو من خالل أنظمة االتصاالت العســكرية الواردة

من مكتب األركان العامة.

 -6تلميحــات بعــض األفراد على وســائل التواصــل االجتماعي
بحدوث انقالب وشيك

صحيحا أن بعض األفراد قاموا باإلشارة إىل بعض منشورات
الرد :إذا كان
ً

وســائل التواصــل االجتامعيــة بخصــوص حــدوث انقالب وشــيك ،فإن هــذا ال يعد

دليــ ً
ا عــى تــورط كولــن أو املجموعــات املشــاركة لثالثــة أســباب :أوال ،قبــل 15

يوليو ،كانت الشــائعات عن انقالب وشــيك منترشة من جميع االتجاهات ،مبا يف
ثانيا ،طبيعة العالقة بني األفراد املتهمني وكولن محل
ذلك املؤيدون ألردوغانً .

خالف إىل حد كبري ،فمن املمكن أن تجد منشورات ملجموعة املتعاطفني تنتقد
http://www.sabah.com.tr/gundem/201623/08//trtyi-basan-sivil-ismin-kimligi-ortaya-cikti
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بشــدة املنشــورات الســابقة وقد تم اتهام هؤالء األشخاص بكونهم فلو ً
ال زرعتهم
املخابــرات الرتكيــة .ثالثــا :مل يكــن هنــاك أي ترصيحــات موثقــة مــن قبــل مؤيدي

كولــن تؤكــد انتــاء هؤالء األشــخاص لــه .يف النهايــة ،تم تحريف بعــض من هذه

املنشــورات والحوارات التلفزيونية واجتزائها من ســياقها .فعىل سبيل املثال تم
نرش مقطع للدكتور :أســامة أوزســوي،الكاتب و أســتاذ التاريــخ ،ومضيف برنامج

تلفزيوين من قبل وسائل إعالم موالية ألردوغان بوصفه دلي ً
ال عىل تورط املؤيدين
قادرا
لكولن يف محاولة  15يوليو .ويف هذا املقطع ،يقول أوسوزي :إنه سوف يكون
ً
عــى خدمــة بالده بشــكل أفضل كعقيــد يف الجيش الرتيك بد ً
ال مــن دوره الحايل
كأكادميــي أو محلــل .إن مــا تم اســتقطاعه من هــذا املقطع هو الجــزء الذي يبني
كثريا من العمليات العســكرية ضد
فيه أوســوزي ما يقصده .وطبقًا لتحليله ،فإن
ً
معربا عن أمنيته كرجل عسكري بأن
اإلرهاب صدر األمر بها من خالل عسكريني.
ً

دور يف عمليات مكافحة اإلرهاب التي ينفذها الجيش الرتيك منذ سنوات.
يكون له ٌ

 -7استخدام المتعاطفين مع كولن تطبيق باي لوك " "ByLockوهو
برنامج اتصاالت مشفر

تجاريا عىل متجر أبل ومحرك
متاحا
الرد :كان برنامج باي لوك ""ByLock
ً
ً

البحث جوجل .ثم أسقط الخادم الرئييس لهذا الربنامج قبل أشهر عديدة من 15

يوليو ،وطبقًا ملخرتعه ،فقد صار الربنامج غري قابل لالستعامل((( .وقد ذكر جهاز
املخابرات الرتكية يف تقريره للمراســلني األجانب أن الرســائل التي تم اعرتاضها
لربنامــج بــاي لــوك مل تــر إىل مؤامرة انقــاب((( .ومــع ذلك ،اســتغلت املحاكم

الرتكيــة برنامــج بــاي لــوك  ByLockإلثبات "تهمــة التجمهر"((( ولتجريــم اآلالف من
املواطنني األتراك من بينهم أكادمييون((( ورجال أعامل((( وربات بيوت(((.

)(1

http://www.hurriyetdailynews.com/bylock-use-is-an-evidence-of-gulen-network-links-owner.
aspx?PageID=238&NID=105284&NewsCatID=509
)(2
https:// www.wsj.com/articles/turkeys-powerful-spy-network-never-saw-coupcoming-1469823062
)(3
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-turkey-purge-crackdown-snap-story.html
(4) https://turkeypurge.com/22-itu-academics-jailed-over-bylock-use
)(5
https://turkeypurge.com/40-businessmen-public-servants-detained-over-bylock-use
)(6
https://turkeypurge.com/33-housewives-teachers-detained-in-kayseri-over-bylock-use
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األهداف اإلستراتيجية التي حققها أردوغان بفضل  15يوليو
قويــا لــي يحقق هدفه يف ترســيخ
قــدم حــادث  15يوليــو ألردوغــان
ّ
ً
مــررا ًّ

السلطة ،وتصفية حساباته مع كل من ميكن أن يشكلوا أمامه عقبة يف طريق سيطرته

الكاملــة عــى البالد ســواء عىل مســتوى القوى املدنيــة أو الدوائــر البريوقراطية،
ومؤسســات الدولــة الهامة مثل الجيش والرشطــة والقضاءومن أبرز ذلك ما ييل:

 -1اشملت عمليات التطهري واالعتقاالت الواسعة عنارص من البريوقراطيني

واملجتمع املدين .ففي صباح اليوم التايل ملحاولة االنقالب تم فصل  2 745من

أعضاء السلطة القضائية ثم اعتقالهم فيام بعد .كام تم عزل أكرث من 120. 000

موظــف حكومي يف األشــهر املتبقية ،وواصلت الســلطة عملياتهــا التطهريية غري

املســبوقة ،التــي اســتهدفت فيها عرشات اآلالف من املدنيــن ،من ربات البيوت
وأمهات األطفال الرضع(((.

 -2مكنــت هــذه األحــداث أردوغــان مــن إكســاب دعوتــه للنظــام الرئــايس

ذي الصالحيــات الواســعة مرشوعيــة أكــر من ذي مــن قبل ،بعدمــا كانت غالبية

الناخبــن األتــراك يعرتضــون عــى هذا النظــام الــذي اقرتحــه أردوغان(((.وقد بدأ
أردوغان يضغط من أجل التغيري ،واستطاع -بنسبة ضئيلة -يف استفتاء دستوري

أجــري يف أبريــل  ،2017أن يحقــق غايتــه ويســتقر عــى مقعد الرئاســة بصالحيات
شبه مطلقة يف عام .2018

 -3كان الجيــش قبــل هــذه األحــداث قلعــة محصنــة يصعــب عىل الســلطة
http://www.turkeypurge.com
http://www.newsweek.com/turkey-coup-erdogan-can-now-consolidate-power-483951
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التنفيذيــة االقــراب منهــا ،فتمكن أردوغــان من عزل كل املناوئــن وإعادة هيكلة
ً
ضابطا من
الجيش وفق أجندته ،فقام بعزل  8.000ضابط عســكري ،منهم 150

حلف شــال األطليس (نصف موظفي حلف شــال األطليس يف الجيش الرتيك).
كام بدأ أردوغان عملية تعديل شاملة لنظام التعليم العسكري والتجنيد واإلعالم

والرتقية املرتبطة بالجيش الرتيك.

 -4اســتجاب الجيــش الــريك لرغبــات أردوغــان التوســعية وقــام باحتــال

شــال األرايض الســورية ،بعدما كان ذلك القرار يلقى معارضة واســعة من كافة

قيــادات الجيــش الــريك قبــل محاولــة االنقــاب .فأردوغــان كان يريــد أن تتدخــل

القوات الرتكية يف شــال ســوريا ،ليك تدعم الجيش الســوري الحر ضد الجامعة
املعروفة باســم "قوات ســوريا الدميقراطية" ،التي تقودها قوات وحدات حامية
الشعب الكردية ( .)YPGلكن هذه الرغبة قوبلت بالرفض من جانب بعض القادة

العســكريني األتــراك ،مثــل الجرنال آدم حــودويت قائد الجيش الثــاين ،والجرنال
أردال أوزتــورك ،قائــد فيلــق الجيــش الثالــث ،اللذيــن عرفــا بالقــادة الكامليــن/

العلامنيــن .وقــد تــم اعتقــال هذين القائديــن بعد  15يوليــو .كذلــك كان الجرنال
ســميح تــرزي ،قائد اللواء األول للقــوات الخاصة أحد القادة الذين عارضوا الغزو

السوري،وقد قتل ترزي عىل يد ضباط أقل منه يف الرتبة يف تلك الليلة ،هذا وقد
بدأت القوات الرتكية غزو سوريا يف أغسطس .(((2016

It is interesting to note that Homeland Party member former Gen.Pekin and other retired
senior Turkish officers Rear Adm. Soner Polat and Maj. Gen. Beyazit Karatas, visited Damascus
in January, April, and May 2015 and met with "several of the most influential security chiefs,
diplomats, and political officials in the Syrian government" in order to facilitate a normalization
of relations with Turkey. http://foreignpolicy.com/201612/07//turkeys-deep-state-has-asecret-backchannel-to-assad/
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nesemat.com

الملحقات
الملحق (أ) :تحالف أردوغان مع حزب "وطن" والعالقة الروسية

يف أعقــاب تحقيقــات الفســاد يف عام  ،2013قرر أردوغان أن يســيطر عىل

الســلطة القضائيــة بشــكل كامــل ،ويصفــي جميــع املتعاطفــن مــع كولــن داخــل

ونظــرا لعــدم وجود عــدد معترب من املؤهلــن املؤيدين ليك
الســلطة القضائيــة.
ً
يحلــوا محــل املتهمــن بالتعاطف مع كولــن ،عقد أردوغان اتفا ًقــا مع زعيم حزب
"وطــن" دوغو برينتشــاك لالســتعانة باملتعاطفني مع حزب وطن داخل الســلطة

القضائيــة .ويف أكتوبــر  ،2014يف انتخابــات املجلــس األعــى للقضــاة والنــواب
العموم ،دعم كال الزعيمني مجموعة تســمى "اتحاد النظام القضايئ"((( .وعندما
فاز مرشــحو هذه املجموعة بأغلبية املقاعد يف املجلس ،كان ٌّ
كل من مســئويل

حــزب وطــن وحزب العدالــة والتنمية مبتهجني .وقد منح هــذا التحالف واالنتصار
أردوغــان نفــوذً ا للتأثــر يف تعيينــات القضــاة ونــواب العمــوم ،مــا حــول القضاء

الــريك إىل أداة سياســية الســتهداف معارضيــه .وبعــد إنشــاء التحالــف ،مل يعد
دوغــو برينتشــاك مســتهد ًفا مــن قبــل املدعــن العمومــن ،وقد أدهــش الجميع

بالحديث عن الحاجة إىل احتفاظ أردوغان بالســلطة ليك تســتطيع تركيا مواجهة

الواليــات املتحــدة((( ،وقــد أشــار التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة
لحقوق اإلنسان((( ،ومنظمة حقوق اإلنسان((( ،ومنظمة العفو الدولية((( ،والتقرير
)(1

http://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/201411//BPC-President-Erdogan-Turkey.pdf
http:// www.tgrthaber.com.tr/politika/perincek-erdogan-olmazsa-abdye-karsikoyamayiz-175248
)(3
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/
(4) https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/turkey
(5) https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
)(2
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املرحيل لالتحاد األورويب للمفاوضات مع تركيا((( ،ولجنة الحقوقيني الدولية إىل

أن السلطة القضائية يف تركيا قد فقدت استقالليتها(((.

واضحــا للعيــان أن حــزب وطــن لــه متثيل كبــر يف أجهــزة األمن
لقــد بــات
ً

واالســتخبارات يف الدولــة((( ،ويف رســالة إلكرتونيــة مرسبــة عــن طريــق الســفارة

األمريكيــة يف أنقــرة عــام  ،2013ظهــر ســعي مــا يســمى "بالنخبــة األوراســية" يف

الجيــش الــريك((( إىل االتجــاه نحو روســيا بد ً
ال مــن الواليات املتحــدة ،دون فهم

لطبيعــة الهيمنــة الروســية لـــ "مفهــوم أوراســيا" ،ومــن ثــم لوحــظ يف  ،2003أن
تدريجيا نفوذها
املجموعــة املســاة بـ "األطلســيني" املؤيدة لحلــف الناتو تفقــد
ً
داخل هيئة األركان العامة الرتكية.

يعد حزب وطن الذي يرتأســه " دوغو برينتشــاك" هو الحزب املفضل لدى

الضباط العسكريني املتقاعدين من أصحاب املناصب العالية ،فالعقيد املتقاعد
حسن أتيال أوجور هو نائب برينتشاك  ،وقد أعرب برينتشاك زعيم الحزب يف كثري

مــن املناســبات ،بــأن الحــزب "قــوي يف الجيش ويف القضــاء" .ومن بــن أعضاء

الحــزب العســكريني املتقاعديــن اآلخريــن الجــرال حســن كونــدايك ،والجــرال
إسامعيل هايك بيكني ،الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الرتكية ،وقد أصدر

دوغو برينتشاك الرسالة التالية عند وفاة األدمريال عزيز جيم كاكامك الذي متت

محاكمته للمشــاركة يف مؤامرة انقالب املطرقة قال فيها" :نحن نشيع األدمريال

جيــم كاكــاك ،رفيقنــا يف أثنــاء محاكم َتــي املطرقــة وأرجينيكــون ،إىل مثــواه
األخري"((( .ويف تسجيل صويت تم تسجيله عام  ،2012قدم التعزية إىل األدمريال
كاكامك ،كام أشار إىل أنه بفضل اتفاق تم من جانبهم وبني أردوغان ،سوف يضطر

(1) http://www.theguardian.com/world/2015/nov/10/turkey-criticised-over-media-freedomsand-judicial-independence-in-eu-report
(2) https://www.icj.org/wp-content/uploads/201607//Turkey-Judiciary-in-Peril-PublicationsReports-Fact-Findings-Mission-Reports-2016-ENG.pdf
(3) http:// www.al-monitor.com/pulse/originals/ 201610// turkey-power-struggle-betweenislamists-and-secularists.html
(4) http://foreignpolicy.com/201713/07//turkeys-post-coup-purge-and-erdogans-private-armysadat-perincek-gulen/
(5) http://www.palo.com.tr/a/özgürlüğümün-bir-tümörle-gelmesi-ne-acı-demişti-287753
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قريبا ولن يجدوا حتى املاء ليرشبوه(((.
املتعاطفــون مــع كولن إىل مغادرة البالد
ً

ُعــرف أيضــا حــزب "وطن" بآرائــه املعاديــة للواليــات املتحــدة ومعارضته

لعضويــة تركيــا يف حلــف شــال األطليس((( ،التــي يصفونها بأنهــا أداة لإلمربيالية
األمريكية .حيث تم تطهري واســتبدال نصف ضباط حلف شــال األطليس األتراك
يف الجيــش الــريك بعد  15يوليو((( ،وعندما أعرب الجرنال جوزيف فوتيل ،رئيس

القيــادة املركزيــة األمريكية ،عن قلقه بســبب تأثري عمليــات التطهري عىل العالقة
وبخ الرئيس أردوغان فوتيل قائ ً
ال" :ليس من شأنك أن تتخذ
مع جيشهم الرتيكّ ،

هــذا القــرار .مــن أنت؟ الزم مكانــك! أنتم تأخذون جانب مدبــري االنقالب بد ً
ال من
شــكر هــذه الدولة عىل إحباط محاولة االنقــاب"((( .وذكرت رويرتز أن  149مبعو ًثا

عســكريا كانــوا معينني يف املقرات الرئيســية للتحالف ومراكــز القيادة يف أملانيا
ًّ
استنادا إىل
وبلجيكا وهولندا وبريطانيا أمروا بالعودة إىل تركيا يف غضون ثالثة أيام
ً
رسالة عسكرية رسية نرشتها الوكالة((( .وبهذا فإن سبب استدعاء هؤالء الضباط
والئحة االتهام املحتملة ضدهم ليس املشــاركة يف محاولة انقالب  15يوليو(((.

كان اللواء إســاعيل حقي بيكني أحد الضيوف يف تســجيل مصور وثائقي

لتعزيــز روايــة حكومــة أردوغان حــول كولن يف الواليــات املتحــدة((( .حيث كانت
مستشــارا لألمن
جــزءا مــن اتفاق مســبق بــن "مايكل فلــن" الــذي أصبح
الخطــة
ً
ً

القومــي للرئيــس "دونالــد ترامــب" لفــرة قصرية ،و"إكيــم ألبتكــن" ،رجل أعامل

أيضــا
تــريك يتمتــع بعالقــات مــع حكومــة أردوغــان ،كــا تتمتــع عائلــة "ألبتكــن" ً
بعالقــات مــع حزب " برينتشــاك" حزب وطــن((( .ووفقًا لتقارير صحفيــة ،فقد أعد
اجتامعــا بــن وزيــر الخارجيــة الــريك "مولــود تشــاوش أوغلــو" ووزير
"ألبتكــن"
ً
الطاقــة "بــرات ألبريق" صهر أردوغان مع "فلــن" ،دار فيها رغبة الجانب الرتيك

https://www.youtube.com/watch?v=pHoGhGbc_a4
http://foreignpolicy.com/201612/07//turkeys-deep-state-has-a-secret-backchannel-to-assad/
http://vatanpartisi.org.tr/english/dosyalar/the-turkish-left-and-the-pkk-11094
http://foreignpolicy.com/201629/07//erdogan-and-u-s-general-in-post-coup-war-of-words/
http://www.reuters.com/article/us-turkey-nato-exclusive-idUSKCN12C16Q
http://iswresearch.blogspot.com/201607//partial-assessment-of-turkeys-post-coup.html
https://www.wsj.com/articles/mike-flynns-pro-turkey-work-an-unfinished-documentary-toboost-countrys-image-1496183276
http://dailycaller.com/201701/06//the-landscape-surrounding-michael-flynns-enigmatic-client/
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يف مناقشة إمكانية طرد "كولن" من الواليات املتحدة وترحيله إىل تركيا(((.

الملحق (ب) :عادل أوكسوز :القائد المدني المتهم في المحاولة
ادعــت الحكومــة الرتكية أن األســتاذ املســاعد بكلية اإللهيــات يف جامعة

"ســاكاريا" "عــادل أوكســوز" ،هو املنظــم املدين لحادث  15يوليــو .حيث زعمت
الحكومــة أنــه ســافر إىل الواليات املتحدة ،وقابل "كولــن" وحصل منه عىل تأييد
ملحاولــة االنقــاب ،هــذا وقد تــم اعتقال "أوكســوز" ليلة  15من يوليــو بالقرب من
قاعــدة "أكينجــي" الجويــة يف أنقــرة ،املقــر الرئيــي املزعــوم لهــذه املحاولــة.

وهــذه هــي املعلومــات التي كشــفت بخصوصه ،إال أنهــا تثري العديد من األســئلة

حول رواية الحكومة ،وميكن فحص بعضها فيام ييل:

ُ .1ألصقــت صــورة لـــ "أوكســوز" يف قاعــدة "أكينجــي" الجويــة ،بتاريــخ 16

يوليو ،جمعته مع ضباط محتجزين.

 .2يوجد تســجيل مصور لـ "أوكســوز" ،لدخوله وتواجده يف مبنى محكمة

"سينشان" يف صباح يوم  18يوليو ،وكذلك تسجيالن مصوران يظهران "أوكسوز"
يف مطــار "أســان بوغــا" بأنقــرة ،ومطــار "صبيحــة كوكجــن" يف إســطنبول حوايل

الساعة  9من صباح يوم  18يوليو.

سميان سابكا (هات) وكوزجون (رافن) ،بأن
 .3شهادات لشاهدين رسينيُ ،ي َّ

"أوكسوز" سافر إىل الواليات املتحدة للحصول عىل موافقة كولن عىل االنقالب،
وأنه كان إىل حد كبري املســؤول عن تنظيم الضباط يف الليلة الســابقة لالنقالب.
تم القبض عىل "أوكسوز" بالقرب من قاعدة "أكينجي" الجوية يف ليلة 15

يوليــو .وادعــت الحكومة أنه كان هناك لتتواصــل القاعدة مع ضباط الجيش .وقد
ألقــي القبــض والتحفظ عليــه يف القاعدة الجوية وتصويره هنــاك قبل أن يتم نقله
ً
عســكريا .وعندما تم القبض عىل جميع
ضابطا
إىل محكمة "ســينكان" بصحبة 99
ً

الضبــاط ،تــم إطالق رساح "أوكســوز" من قبل القايض "كوكســال ســيليك" لعدم
https://www.wsj.com/articles/ex-cia-director-mike-flynn-and-turkish-officials-discussedremoval-of-erdogan-foe-from-u-s-1490380426
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كفايــة األدلــة بــرط أن يحــر إىل املحكمــة بعــد يومــن ،مــع منعه من الســفر
إىل الخــارج .وقــد طعــن النائــب العام محمــد يلامز عىل قرار إطــاق رساحه أمام

املحكمــة العليــا (أســي تشــيزا) .هذه املرة رفض القايض ســيتني ســومنيز طعن
النائب العام عىل أساس عدم وجود دليل يربر االعتقال .واتهمت وسائل اإلعالم

تقريرا
املوالية للحكومة القضاة بأنهم من أتباع كولن ،وبعد يومني ،قدم "أكسوز"
ً
إىل املحكمة ،حيث قىض  21دقيقة يف رساي املحكمة واتجه إىل إســطنبول يف

رحلة من مطار "أسان بوغا" بأنقرة ،حيث كان صهره يف استقباله ،واصطحبه إىل

يومــا يف منزله ثم اتجه بعدها إىل "ســاكاريا" مكان عمله ،وحيث
املنــزل ،قــى ً
يعيش أصهاره .كام قىض ليلة  19من يوليو يف منزله يحيك قصصه ،ثم غادر يف

الصباح ،رمبا إىل العمل ،حيث مل ُير منذ ذلك الحني.

يف أثناء تواجده يف منزل أصهاره ،أخربهم "أوكسوز" بأنه اعتقل ً
رغم عن

إرادته من قبل الرشطة يف أنقرة ،وتم اقتياده يف طريق رسيع بالقرب من قاعدة

أكينجــي الجويــة .وهناك تم إلقاء القبض عليه عىل الفور ونقل إىل القاعدة ،وتم
استجوابه ثم أطلق رساحه بعد ذلك.

تثري رواية الحكومة لقضية "عادل أوكسوز" العديد من األسئلة ،فإذا كان لـ

"أوكســوز" بالفعل دور يف اإلعداد ليوم  15يوليو وكان له عالقات ســابقة مع ضباط

الجيــش ،فليــس من املعقــول أن جهاز املخابــرات الرتيك " "MITليــس لديه ملف
جنديــا تــم إحضارهــم إىل املحكمــة ،أطلق
لــه ،وعندمــا تــم إلقــاء القبــض عــى 99
ً

رساح "أوكســوز" مــن قبل قاضيــن منفصلني .ويف رشيط الفيديــو املتعلق بعودته

ومســتعدا
مســريحا
إىل املحكمــة؛ إلثبــات حضــوره كــا طلــب منه القــايض ،ظهر
ً
ً
للســفر ومعه حقيبة ســفر يف يديه ،حيث دخل وخرج من املحكمة وحقيبة الســفر
معــه ،وعندمــا اســتقبله شــقيق زوجتــه يف املطــار بإســطنبول ،قــام األخــر بإجــراء
مكاملــة برصيــةُ ،يعتقــد أنهــا كانــت مع أرسة "أكســوز" ،يلوح "أكســوز" فيهــا بيده،

ثــم ظهــر "أكســوز" يف املحكمــة يف صبــاح يوم  18مــن يوليو ،كام قام بإبــراز هويته

الشــخصية يف رحلته إىل إســطنبول ،وكان عىل علم تام بأن كامريات األمن تســجل
جميع حركاته ،كام أن قضاءه يوم  18يوليو يف مسكنه ،ثم قضاء الليلة التالية بعد

ذلك يف منزل أصهاره ال يعكســان الحالة النفســية ،وال منط ســلوك متوقع لشخص
متورط بتدبري انقالب عسكري .قامت حكومة حزب العدالة والتنمية يف اليوم التايل
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ملحاولة االنقالب بعزل  2745من أعضاء الهيئة القضائية ،وأكرث من  2000آخرين تم

اعتقالهم وسجنهم ،وبالرغم من ذلك ،مل يتم فصل أو سجن القاضيني اللذين أطلقا

رساح "أكســوز" .بــل تــم إخضاعهم فقط للتحقيق ،وهو إجــراء مالئم ال يقارن بآالف
القضاة والنواب العمومني الذين فصلوا أو ً
ال ،ثم اعتقلوا بعد ذلك بداية من  16يوليو.

الملحق (ج) :مقتطفات من التعليقات الدولية المستقلة على

محاولة االنقالب

يف حوارهام عىل إحدى محطات البث العامة األملانية " ((("ZDFقال خبري

املخابــرات األملــاين ،والكاتــب "إريــك شــميدت إينبــوم" " :طبقًا لتحليــات وكالة
أمرا تم افتعاله
املخابرات املركزية األمريكية ،فإن ما يسمى محاولة انقالب كان ً
انقــاب حقيقي ،كــا أن ك ًّ
ال مــن  ،BNDوCIA
مــن قبــل "أردوغــان" ليمنــع حــدوث
ٍ

ٍّ
وغريهام من أجهزة االســتخبارات الغربية ال ترى أي دليل يدل عىل أن كولن كان

يحرض عىل محاولة االنقالب".

ونشر الصحفي التركي المخضرم "جنكيز شاندر" على المونيتور
في  17يوليو((( :2016

مندهشا؟
يف أثناء حدوث االنقالب ،سألتني جريدة نيويورك تايم هل كنت
ً

وكانت تتوقع إجابتي "بالطبع أنا كذلك" أردت بكل رصاحة أن أجيب "ال" وذكَّ رت

مراسلة نيويورك "سابرينا تافرينيز" بأنه منذ أسبوعني فقط ،يف حديثنا املطول،
حيث أخربتها عن "صفقة فاوســتيان التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع

الجيــش ،التــي يف رأيــي فتحت الطريــق إىل انقالب أو محاولــة انقالب ليك تحدث
يف تركيــا خالل الســنتني القادمتــن" لكني اعرتفت وأخربتهــا" ،نعم أنا مندهش،
فلم أكن أتوقع أن يحدث ذلك يف غضون أسبوعني".

وذكرت مجلة  German Focusفي إصدارها يوليو  2016ما يلي:
http://citifmonline.com/201705/04//erdogan-was-behind-failed-coup-based-on-cia-bndreports-german-intel-expert/
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/201607//turkey-military-coup-attempt-morequestions-than-answers.html

)(1
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وكالــة اســتخبارات اإلشــارات الربيطانية ( )GCHQاعرتضــت اتصا ً
ال بني كبار

ضباط أردوغان بعد حوايل نصف ســاعة من بداية إطالق النار ،بأنه ســوف يتم إلقاء
اللوم عىل كولن يف هذا االنقالب ،وأن عمليات التطهري ستبدأ يف اليوم التايل(((.(((ȓ

وفي خطاب زعيم حزب الشعب الديمقراطي صالح الدين دميرطاش
أمام البرلمان التركي قال:

"لقــد ســمعت ذلــك مــن صهــري" .كــذب! لقــد علــم (( )MITجهــاز املخابــرات

ـت عىل علم باالنقــاب ،واتخــذت احتياطاتك ،فقط من
الــريك) بذلــك قبلــك وقبيل ،كنـ َ

أجــل توطيــد ســلطتك ،وتركــت كل هــؤالء النــاس ميوتون ،نحــن نواجه واحــدة من أكرب
األكاذيب يف تاريخ تركيا" ،تم القبض عىل دميريتاس يف فرباير  2017بتهمة اإلرهاب(((.

وشكك "أيكان إرديمير" ،وهو برلماني تركي سابق وكبير زمالء
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن في السرعة
النسبية التي تم فيها إحباط محاولة االنقالب(((:

إن ادعاءات الرئيس "رجب طيب أردوغان" حول تورط رجل الدين املنفي

فتــح اللــه كولــن يف محاولة انقالب  15يوليو يف تركيــا ،مل تُؤخذ عىل محمل الجد
مــن قبــل عديد مــن املحللــن املوجودين يف عواصــم العامل املختلفــة ،بالرغم

دفاعا عــن "الحكومــة الدميقراطية
مــن التــزام الحكومــات الصمــت يف هذا األمــر
ً
الرشعية" يف أنقرة.

بالفعل يتساءل معظم املحللني عن الطريقة التي تم بها إحباط االنقالب
فعليــا عــى األرض ،فهــل ُأعــدت املؤامــرة لتفشــل؟
الــريك قبــل أن يتــم تنفيــذه
ً
وهــل كانــت تهــدف إىل تقويــة حكــم أردوغــان عندما كانــت قبضته عــى الناخبني
تنفلت بســبب الفشــل يف سوريا ،والخسائر االقتصادية بسبب العقوبات الروسية

http://beforeitsnews.com/alternative/201607//report-british-intel-proves-erdogan-stagedthe-turkey-coup-will-blame-gulens-hizmet-sack-millions-3390262.html
http://www.thedailysheeple.com/report-british-intel-proves-erdogan-staged-the-turkeycoup-will-blame-gulens-hizmet-sack-millions_072016
https://www.hdp.org.tr/en/en/news/from-hdp/demirtas-erdogan-knew-about-the-coupbefore-it-happened/9047
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201702//turkey-kurdish-politicians-face-up-143-years-jail.html
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املفروضة عىل إسقاط طائرتها وعدم الثقة املتبادلة بني تركيا وإيران؟(((.

وكتب "جو لوريا ،الصحفي المخضرم في الشؤون الخارجية:

ألن أردوغــان كان عــى علــم باالنقالب قبل ســاعات ،فهنــاك احتامل كبري

ليقــي الضبــاط غــر املوالــن ،واثقًــا مــن أن اختياراتــه لكبــار
بأنــه تركــه يحــدث ُ

الضباط ســوف تقــوم بقمعه ،ورمبا تظاهروا بالتمثيل مــع االنقالب ،ثم قاموا بعد
ذلــك بخــداع قــادة االنقالب فور حدوثــه .إنها ســوف تكون محاولة خطــرة للهواة
قدما دون موافقة القيادة العسكرية العليا(((.
للميض ً

أما ميثات سانكار ،عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث
 15مــن يوليو ممثــ ً
ا عن حزب الشــعب الديمقراطي المعارض
( ((()HDPفقد قال:

كثــر مــن الذيــن كانــوا ســيقدمون معلومــات قيمــة للكشــف عــن محاولــة

االنقالب ،مل يتم اســتدعاؤهم لإلدالء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق الربملانية،

كام أن حزب العدالة والتنمية مل يشكل تلك اللجنة من أجل الكشف عن محاولة
االنقــاب ،بــل اختلقــوا قصة االنقــاب ،فحزب العدالــة والتنمية لديــه رواية حول

محاولة االنقالب ،كانوا يتوقعون عم ً
ال من شأنه أن يدعم تلك الرواية.

ومــن وجهــة نظرنــا ،كان قائــد حــزب العدالــة والتنمية والرئيــس عىل علم

مبؤامــرة االنقــاب منــذ فرتة ،فالرئيــس وفريقه كانوا عىل علم بذلــك األمر ،وبد ً
ال
من أن مينعوه سمحوا له بأن يبدأ ،حيث كان الغرض من ذلك القبض عىل مدبري

االنقالب يف أثناء ليلة املحاولة ،ليس هذا فقط ،بل عندما سمى الرئيس محاولة
االنقــاب "هديــة مــن اللــه" ،أعلــن عــن خطتــه ملــا بعــد املحاولــة ،فقد اســتغلوا

مضادا(((.
انقالبا
محاولة االنقالب فرصة ،ونفذوا
ً
ً

http://www.defenddemocracy.org/media-hit/dr-aykan-erdemir-turkish-coup-staged-byerdogan/
http://www.commondreams.org/views/201604/08//mystery-turkeys-failed-coup
http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/201710/01//akpye-ragmen-bu-karanlik-darbeninsirlari-ortaya-cikacak/
Original: "Dinlenmeleri halinde darbeyle ilgili pek çok noktayı açığa çıkartacak kişiler çağrılmadı.
AKP bu komisyonu belli ki darbeyi açığa çıkarmak gibi bir amaçla kurdurmamıştı. Bir tür darbe
hikayesi kurguladılar. Bir anlatısı vardı AKP’nin darbeye ilişkin. Bu anlatıyı destekleyecek

)(1

)(2
)(3

)(4
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 مقتطف من تقرير مجلس العموم البريطاني حول:)الملحق (د

:(((العالقات التركية البريطانية

 فــإن التهــم القاســية املوجهــة ضــد، يوليــو15 "نظــرا لوحشــية أحــداث
ً
 وحجم عمليــات التطهري الواضحــة ضدهم التي تــم تربيرها،"املوالــن لـــ "كولــن
 ليــس عليهــا أي دليل مــادي متــاح للعامة يثبــت أن املنتمني،عــى هــذا األســاس
 وإذا كان هناك من.لكولن كمنظمة كانوا مسؤولني عن محاولة االنقالب يف تركيا
 افرتايئ أو-يف الغالب-  فإنه،دليل يشري إىل تورط بعض األفراد املنتمني لكولن
، تعتمد هذه األدلة يف بعض األحيان عىل معلومات من وشاة أو مخربين.عريض
 وبينام ننرش هذا.وهي حتى اآلن غري مقنعة فيام يتعلق باملنظمة ككل أو قيادتها
 فإن حكومة اململكة املتحدة، أي بعد تسعة أشهر من محاولة االنقالب،التقرير
واحدا متت إدانته
شــخصا
أو الحكومة الرتكية مل يســتطع أي منهام أن يحدد لنا
ً
ً
. ســوى أنــه متعاطف "مع كولن،مــن قبــل املحكمــة بالتورط يف محاولة االنقالب
 صندو ًقا80 أيضــا أن تركيــا برغــم ادعائهــا تســليم الواليــات املتحــدة
ً كــا نالحــظ
"أدلــة"؛ لــي تســلم الواليــات املتحــدة فتــح اللــه كولــن عــى أنــه العقــل املدبر
. فإن السلطة القضائية األمريكية مل تتحرك بعد لرتحيله،ملحاولة االنقالب

 أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان في ظل حالة الطوارئ:)الملحق (هـ

: يوليو15 بعد

 مواطن بدعــوى االنتامء500.650  تــم التحقيق مــع أكرث مــن،بشــكل عــام

(1)

çalışma bekliyorlardı. Neydi bu anlatı; 15 Temmuz darbesi Gülen cemaatine mensup subaylar
tarafından organize edilmiş, hayata geçirilmiştir. Bütün sorumluluk, bütün planlar Gülen
cemaatine aittir… Darbeye kalkışanların siyasi bağlantıları, Gülencilerin sayısı, cemaat dışından
ne kadar kişinin katıldığı gibi sorular hiçbir şekilde tartışılmadı. AKP’nin anlatısı, darbe sonrasına
ilişkin siyasi stretejisi bu soruları mümkün olduğunca sordurmamaktı. Böyle bir stratejinin doğal
sonucu olarak darbede kimlerin rol aldığının, siyasi ayağının ve amacının ne olduğunun ortaya
çıkmasını istemediler. AKP kendi anlatısına uygun bir çalışma için komisyonu araçsallaştırdı."
"Bize göre AKP yönetimi, başta Cumhurbaşkanı darbe girişiminden belli bir süre önce haberdar
olmuşlardı. Cumhurbaşkanı ve ekibinin darbeden haberi vardı. Darbe girişimini önceden
engellemek yerine yol verdiler darbecilere. Onların darbe girişimine başlamasına izin verdiler,
imkan tanıdılar. Darbe gecesi darbecileri kıskıvrak yakalamaktı amaçları. Sadece bundan da
ibaret değil. Cumhurbaşkanı ‘Bu bize Allahın bir lütfu’ derken darbe gecesi sonrasına ilişkin
stratejisini net bir biçimde açığa vuruyordu. Darbeyi fırsat olarak kullandılar ve karşı darbe
gerçekleştirdiler."
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615615/.pdf
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لحركــة الخدمــة ،حيــث ألقــي القبــض عــى  96.885منهــم .كــا ُأغلقــت كل
املؤسســات التي تنتمي إىل حركة الخدمة .إن األقســام وأعداد املؤسســات التي
جيــدا للمناطــق التي نشــطت فيها حركــة الخدمة
ملخصــا
أغلقهــا أردوغــان تقــدم
ً
ً
خالل الخمسة عقود السابقة لعام  ،2016حيث تم إغالق  3003مؤسسة تعليمية،
مــن بينهــم مئات مــدارس التعليم األســايس الخاص ،و 15جامعــة ،وقدأجرب هذا
اإلغــاق  128.000طالــب عــى االنتقال إىل مــدارس أخرى ،تعــرض بعضهم فيها
إىل التنمر وإىل أشــكال أخرى من اإلهانة يف مدارســهم الجديدة .كام تم تحويل
كثــر مــن املــدارس املنتميــة إىل حركــة الخدمــة املشــهورة مبناهجهــا الحديثــة
ونجاحهــا يف تعليــم العلــوم إىل مــدارس دينيــة .وكذلــك أغلقــت  35مستشــفى،
وفقــد مئــات األطبــاء واملمرضــات وظائفهــم ،واضطــر املــرىض إىل االنتقــال إىل
مستشــفيات أخــرى .كــا أغلقت منظمة اإلغاثة اإلنســانية (كيمســه يوكمو) ،التي
عددا كبريا من ضحايا الكوارث الكربى يف أنحاء العامل ،مبيزانية سنوية
ساعدت
ً
تقــدر بحــوايل  50مليون دوالر ،هذا باإلضافــة إىل إغالق املنظامت الفكرية ،مثل
مؤسسة الصحفيني والكتاب ،وهي مؤسسة رائدة يف إحياء روح الحوار واالحرتام
بني األديان يف منتصف التســعينيات من القرن العرشين ،أما املنظامت املهنية
التــي بهــا آالف األعضاء مــن األطباء ،ومتخصصــو الرعاية الصحيــة ،واملعلمون،
واملهندســون ،فلم يتم إغالقها فحســب ،بل تم استخدام عضوية تلك املنظامت
فيام بعد يف املحاكم دلي ً
ال عىل "العضوية يف منظمة إرهابية".
وكان مــن بــن أهداف التصفيات منظمو املهرجان الدويل للغة والثقافة
طالبا مــن أكرث من  150دولــة يف فعاليات مخصصــة لالحتفال بالتنوع
الــذي ضــم
ً
اللغوي والفني يف العامل وتعزيز التضامن اإلنساين العاملي .وبعد أن تم حظرها
يف تركيــا ،انتقلــت املنظمة إىل الواليــات املتحدة ،وبدأت تنظــم فعاليات أصغر
يف عدة بلدان منذ ذلك الحني(((.
(((

http://www.intflc.org
http://internationalfestival.us

)(1
)(2
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انتهاكات حقوق اإلنسان بعد 15من يوليو:
انتهاك حق التوظيف القانوين:

 138.148حالة فصل.

االعتقال غري القانوين:

 54.614حالة اعتقال.
رصحــت ٌّ
كل مــن منظمة الحقوق اإلنســانية ،واألمم

التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية

املتحــدة ،ومنظمة العفو الدولية بانتشــار التعذيب

انتهاك حق السفر:

تم إلغاء أكرث من  50.000جواز سفر.

انتهاك حق امللكية الشخصية:
انتهـــاك حـــق اإلجـــراءات القانونية
واملحكمـــة العادلة:

االنتهاكات األرسية:

انتهاك حق التعليم:
انتهاك حق املأوى:

التشهري والقذف واالفرتاء:
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املمنهج.

قامــت الحكومــة بالحجز عىل أموال تقــدر بأكرث من
 4مليارات دوالر

مل يتمكــن املنتمــون لحركــة الخدمــة مــن تعيــن

محامني ،بل إن املحامني أنفسهم تم اعتقالهم.

القبــض عىل أعضــاء العائلة من األفراد املطلوبني،
كام يتم أحيانًا القبض عىل كال األبوين وترك األرسة

بدون عائل.

 128.000طالــب مــن املنتمــن لحركــة الخدمــة
ُأجربوا عىل مغادرة مدارسهم إىل مدارس أخرى.

إجبــار املنتمــن لحركة الخدمة عــى إخالء املباين

السكنية.

أنشــأ مكتــب الرئيس خطًّ ا ســاخ ًنا لإلبــاغ ،وتداولت

صحف يومية ،وقنوات تلفزيونية نرش رسائل القذف

عىل الهواء مبارشة

تقارير صادرة
يمكنكم تحميلها من
www.nesemat.com

الفرق بني محاولة انقالب يوليو 2016
واالنقالبات السابقة

انقالب  15يوليو عام  2016م

االنقالبات العسكرية السابقة

مستعدا.
الرأي العام مل يكن
ًّ

تم إعداد الرأي العام للتدخل.

بـــدأ العمـــل خـــال ســـاعة الـــذروة يف
مســـاء.
الســـاعة 9:30
ً

بـــدأت العمليـــات بعـــد منتصـــف الليـــل
خـــال الســـاعات األوىل مـــن اليـــوم.

مل يكن قائد/قادة يتمتعون بالشـــفافية.
عاما .وقام
ومل يصـــدر أي فرد
ً
ترصيحـــا ًّ
مذيـــع عـــى قنـــاة يت آر يت العربيـــة
بقـــراءة إعـــان صادر عن "لجنة الســـام
يف الداخـــل" وذلـــك دون الكشـــف عـــن
أعضـــاء اللجنة.

كان قائد/قـــادة يتمتعـــون بالشـــفافية
وأصـــدروا ترصيحـــات عامـــة.

مل يتم تأمني مراكز االتصاالت.

تم تأمني مراكز االتصاالت.

مل يتـــم تأمـــن أقـــار البـــث أو القنوات
التلفزيونيـــة املؤيـــدة ألردوغـــان ،هـــذا
باســـتثناء عـــدد قليل من الجنـــود الذين
تم إرســـالهم إىل قنـــاة يت آر يت العربية
ويس إن إن تـــورك.

تم تأمني محطات اإلذاعة والتلفزيون.

مل يتـــم احتجـــاز الرئيـــس أردوغـــان،
ورئيـــس الـــوزراء بن عيل يلدريـــم ووزير
الداخليـــة.

تم اعتقال كبار السياسيني مثل رئيس
الوزراء ووزير الداخلية.

ُقتل مئات املدنيني.

حريصـــا عـــى تجنب وقوع
كان الجيـــش
ً
خســـائر بني املدنيني.

تم قصف مبنى الربملان والرشطة.

مل يستهدف الجيش الربملان أو الرشطة.

للدراسات االجتماعية والحضارية
nesemat.com

