المحاولة االنقالبية ف� الخامس ش
ع� من يوليو/
ي
تموز وانتصار الشعب
أ
المانة العامة لرئاسة الجمهورية
أكتوبر/ت�ين أ
الطبعة أ
ش
الول 2016
الوىل:

العداد والتحرير
إ
أ
المؤسس التابعة لرئاسة الجمهورية ،إدارة تحرير الخبار المرئية
رئاسة االتصال
ي
أ
المؤسس التابعتان للمديرية العامة لوكالة الناضول.
وإدارة االتصال
ي
التصميم والطباعة
المؤسس التابعة لرئاسة الجمهورية
رئاسة االتصال
ي
( Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2016اصدارات رئاسة الجمهورية )2016

ت
كليا أو جز ًئيا ف ي� أي شكل وبأي وسيلة سواء بطريقة
ال� يتضمنها هذا الكتاب أو استنساخه أو نقله ً
جميع الحقوق محفوظة .ال يُسمح باستخدام المواد ي
ت
الك�ونية أو آلية ،بما ف ي� ذلك االستنساخ الفوتوغر ف يا� أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات ،إال بعد الحصول عىل ترخيص من
أ
المانة العامة لرئاسة الجمهورية.

الرهاب من جهة ،ودحضنا المحاولة
"حاربنا إ
االنقالبية ت
الرهابية
ال� قامت بها منظمة غولن إ
ي
ت
الرهابية من
ال� تعد ش�يكة لكافة المنظمات إ
ي
جهة أخرى .لقد حققنا هذا النجاح بالتعاون مع
شعبنا الذي استجاب لندائنا ف ي� تلك الليلة .هذا
الشعب يستحق أن يقبل من جبينه .كما قال
ض
ض
وسيم� الشعب من خلفك"،
"ستم�
الشاعر
ي
ي
الحمد هلل ض
م� الشعب خلفنا ولم تي�كنا وحدنا
ف ي� هذا الطريق .حيث شغل هذا الشعب المجيد
كافة الساحات والميادين والمطارات .لكن كان لهذا
م�ة خاصة ،ما هي هذه ي ز
الشعب ي ز
الم�ة؟ إن شعبنا
ألقى بنفسه أمام الدبابات ولم يهرب من طائرات
منيعا أمام
أف 16-وأف ،14-وجعل من صدره ً
سدا ً
وابل الرصاص المنهار عليه من المروحيات .كما قال
الشاعر ف� أ
البيات التالية" :اجعل من صدرك در ًعا
ي
شع�
ليتوقف هذا العدوان السافر الوقح" ،إن ب ي
جعل صدره العاري در ًعا ودحر هذا العدوان السافر
الوقح .وذلك أ
اليمان العامر ف ي� القلوب هو
ن
ل
إ
الضمان الحقيقي الستقالل ومستقبل هذا الشعب،
وهو قام بما يليق به".
 4أغسطس/آب 2016

عدد الشهداء

248

4

اﻟﺴﺒﺖ |  16ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻟﺠﻤﻌﺔ |  15ﻳﻮﻟﻴﻮ

23:05

24:00

ﺳﻤﺎع دوي ﻃﻠﻘﺎت ﻧﺎرﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﻘﺮ

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼﺮح أن

22:00
ﻗﻴﺎدة اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ،وﻃﺎﺋﺮة ﻣﺮوﺣﻴﺔ

00:11
اﻟﺮﺋﻴﺲ أردوﻏﺎن ﻳﻐﺎدر ﻣﺪﻳﻨﺔ

00:13
اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﺪى

ﻣﻨﻔﺬي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب

ﻣﺮﻣﺮﻳﺲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد،

اﺣﺘﻠﻮا ﻣﻘﺮ ﻗﻨﺎة  ،TRTوﻗﺎﻣﻮا

اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ،
ً
ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﺔ إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ وﻗﻮع

ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ

ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر "أﺗﺎﺗﻮرك"
ً

ﺑﺈذاﻋﺔ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺮﺻﻦ.

اﻟﺠﻴﺶ ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ

اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ

إﻏﻼﻗﻬﻢ ﺟﺴﺮي اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر واﻟﺴﻠﻄﺎن

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺮد وﻳﻘﻮل "ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ

اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ/اﻟﻜﻴﺎن

إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﺎن

أﺑﺪا ﺑﻨﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ".
ً

اﻟﻤﻮازي وﺣﺰب )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ

ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻨﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ/ب ﻳﺪ(

اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ اﻷوروﺑﻲ واﻵﺳﻴﻮي ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل )ﺷﻤﺎل ﻏﺮب(.

02:00

01:01

ﻧﻔﺬ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ

إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أول

اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ

اﻟﺮﺋﻴﺲ أردوﻏﺎن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻨﺎة

02:20

02:30
أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ

ﺑﺄﻧﻘﺮة ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 CNNﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة،

اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻏﻮﻟﺒﺎﺷﻲ"،

واﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت

وﻧﺪد ﺑﺎﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ

ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ 3

وﻣﻘﺮ اﻟﻘﻤﺮ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ووﺟﻪ ﻧﺪاء إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ

ﺿﺒﺎط ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻲ "ﺗﻮرك

ﺑﺎﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺎت

اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ

ﺳﺎت".

واﻟﺸﻮارع.

اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻌﺘﻘﻞ  13ﻣﻦ

00:26

ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.

03:00

02:42

04:00

03:20

06:52

06:30

إﺻﺎﺑﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺚ ﻗﻨﺎة TRT

ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ أردوﻏﺎن ﺗﺤﻂ

اﺻﺪار ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

وﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺛﺮ

واﻋﺘﻘﺎل اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ

ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﻓﻲ أﻧﻘﺮة أواﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﺤﻖ

ﺗﺴﻘﻂ ﻣﺮوﺣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أوﻣﻴﺖ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ

ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف

رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ
دوﻧﺪار
ً

اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺬي

ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ

اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻄﻢ زﺟﺎج

اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻮا

اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ

ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻘﻤﺮ

ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ

ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ/ب ي د اﻟﺘﻲ

اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة.

ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ "ﺗﻮرك ﺳﺎت" ،ﻓﻲ

وﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ

ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻏﻮﻟﺒﺎﺳﻲ"

أﻧﻔﺴﻬﻢ اﺳﻢ "ﻣﺠﻠﺲ

ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ

اﻷرﻛﺎن ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ

اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ".

08:36

08:32

08:17

07:50

اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ

اﻟﺠﻴﺶ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ أرﻛﺎن

أﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻓﻐﺎن آﻻ

اﻋﺘﻘﺎل رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ

07:28

اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﻮات

ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة "أﻗﻨﺠﻲ" اﻟﺠﻮﻳﺔ

ﺟﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻳﺠﻪ ،اﻟﺠﻨﺮال

اﻟﺪرك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ و ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺰﻳﺪ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻘﺮة ،واﻧﻘﺎذ رﺋﻴﺲ

ﻣﻤﺪوح ﺣﻖ ﺑﻴﻼن ﻟﻠﻼﺷﺘﺒﺎه

ﻋﻘﻴﺪا و 5ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﻦ
29
ً
اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺖ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻛﺮك ﺟﺎﻏﻼر

ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﺘﻮرﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹﻧﻘﻼﺑﻲ

ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﺧﻠﻮﺻﻲ آﻛﺎر وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻪ

ﻓﻲ إزﻣﻴﺮ

ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرزﻳﻨﺠﺎن.

إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.

09:40

09:40

10:07

اﺳﺘﺴﻼم  200ﺟﻨﺪي ﻣﻦ

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺑﺤﻖ

ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮ

ﺟﻨﺪي أﻋﺰل ﻣﻦ ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ

ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ.

اﻟﺠﻨﺮال أﻛﻴﻦ أوزﺗﻮرك ،وﻗﺎﺋﺪ

اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ.

10:15

10:59
أﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﺳﺘﺴﻼم ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 700

اﻋﺘﻘﺎل اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻳﺔ،
اﻟﺠﻨﺮال ﻳﻮﻧﺲ ﻛﻮﺗﺎﻣﺎن

اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻓﻜﺎن آﻻ ،اﻷﻣﻴﺮال

واﻟﺠﻨﺮال إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻏﻴﻮﻧﻴﺴﻴﺮ

ﻫﺎﻛﺎن أوﺳﺘﺎم ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة
ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ

إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ  ،اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺘﻴﻦ
إﻳﺪﻳﻞ.

21:57

20:50

12:57

20:02

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم أﻧﻘﺮة اﻟﺬي

إﻧﻘﺎذ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات

ﺑﺪأ ﺑﻨﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎوﻟﺔ

اﻟﺪرك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺠﻨﺮال ﻏﺎﻟﺐ

آﻛﻴﻨﺠﻲ اﻟﺠﻮﻳﺔ )ﺷﻤﺎل ﻏﺮب

اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ

ﻣﻨﺪي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﺘﺠﺰًا ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة( ،اﻟﺘﻲ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ،

ﻗﺎﻋﺪة آﻛﻴﻨﺠﻲ اﻟﺠﻮﻳﺔ.

اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ

وﻗﺎﺋﺪ  JFACاﻟﻌﻤﻴﺪ رﺟﺐ

اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ

أوﻧﺎل.

ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ
أرﺳﻞ ً
اﻟﻌﺎﻣﻴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ

12:04

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة

اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻠﻮاء ﺳﻌﺎد ﻣﺮاد

إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 200

ﺳﻤﻴﺰ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ

ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ

اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﺪ دورﺳﻮن ﺑﺎك

ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻴﺎدة اﻷرﻛﺎن اﺛﻨﺎء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺿﺒﺎط
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻻﻧﻘﻼب

ﻋﺎﻣﺎ
ﻗﺎﺿﻴﺎ
ﺑﺎﻳﻘﺎف 2745
ً
ً
وﻣﺪﻋﻴﺎ ً
"ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،واﺟﺮاء
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺤﻘﻬﻢ.

5

ع� ،أطلق عد ٌد من ضباط الجيش ت
ين
العا�ة من مساء يوم الخامس ش
حوال الساعة ش
المتعاون� مع
ال� يك
ي
أ
ف
رها� محاولةً انقالبية ي� مقر قيادة الركان ،حيث تم إحباطها بعد قرابة  22ساعة من
تنظيم غولن إ
ال ب ي
أ
ئ
نها� ف ي�
انطالقها ،وبحسب المعلومات الصادرة عن وكالة الناضول ،فقد تم إحباط المحاولة بشكل ي
ن
ش
الزم� ألبرز أحداث محاولة
تمام الساعة  8.02من مساء السادس ع� من يوليو .وفيما ي
يل التسلسل ي
المحل تل�كيا)
تنظيم غولن االنقالبية وتداعياتها (حسب التوقيت
ي

15يـــولــيــو

6

22:00

أصوات إطالق نار داخل مقر قيادة أ
الركان ف ي� أنقرة ،وطائرات
ين
المواطن� خارجه.
مروحية تطلق النار عىل

15يـــولــيــو

22:00

ت
«� أر
جنود يسيطرون عىل قناة ي
ت ي�»  TRTالحكومية ومقر قيادة
أ
الركان ف� أنقرة ،ف� ي ن
ح� سيطرت
ي
ي
قوات عسكرية عىل جرسي
البسفور والسلطان محمد الفاتح
ف
طر� اسطنبول
اللذين
يربطان ي
آ
أ
ورو� والسيوي.
ال ب ي

15يـــولــيــو

22:10

بسسب الوضع الطارئ تم إنشاء
مركز للتنسيق ف ي� قرص تشانقايا
ف ي� أنقرة ،برئاسة مستشار رئاسة
الوزراء ،حيث تقررت دعوة
الشعب لفرض السيطرة عىل
أول
الساحات والميادين كإجراء ي
7
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15يـــولــيــو

23:05

الخبارية واصفًا ما
عل يلدرم يتصل بقناة  NTVالخاصة ،ثم بقناة  Aإ
رئيس الوزراء بن ي
يحدث بـ"محاولة تمرد" ،مضيفًا أنه "لن يتم السماح لما يحدث ،وكل من شارك سيدفع
ين
صغ�ة داخل الجيش".
باهضا .إن
الثمن ً
القائم� عىل محاولة االنقالب هم مجموعة ي

15يـــولــيــو

23:24

ش
جنو� أنقرة.
سماع دوي انفجار ف ي� مركز ش�طة العمليات الخاصة ف ي� حي
غولبا� ،ب ي
ي

15يـــولــيــو

23:30

احتجاز رئيس قيادة أ
الركان ن
ين
االنقالبي�.
خلوص أكار من قبل الجنود
الج�ال
ي

15يـــولــيــو

00:00

ين
المنتم�
مصادر أمنية أوضحت أن منظمي المحاولة االنقالبية هم مجموعة من الضباط
الرهابية(/الدولة الموازية).
لمنظمة غولن إ

16يـــولــيــو

00:01

الدول.
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يتوجه من مارمريس إىل مطار أتاتورك
ي

16يـــولــيــو

00:09

مروحيات عسكرية تقصف مقر جهاز االستخبارات
ين
الن�ان ي ن
الطرف�.
ب�
الوطنية ( ،)MITوتبادل ي
9

10

16يـــولــيــو

00:13

16يـــولــيــو

00:26

يج�ون مذيعة قناة  TRTالحكومية عىل قراءة بيان ض
يق� بوضع
جنود االنقالب ب
ي
الجيش يده عىل السلطة ف� ي ن
ح� تنفي رئاسة الجمهورية هذا البيان معلنة أنه بيان
ي
مقرصن ال ينبغي أخذه ي ن
قص�ة تقطع ش�كة TURKSAT
بع� االعتبار .وبعد تف�ة ي
للقمر الصناعي البث عن قناة .TRT

وعقب هذه الترصيحات يظهر الرئيس أردوغان ،عىل شاشات القنوات التلفزيونية
الخاصة وعىل رأسها قناة  CNNمبديًا احتجاجه عىل المحاولة االنقالبية ،ومناديا
الشعب نز
ال�ول إىل الشوارع والساحات .وقال ف ي� سياق متصل "ال شك أن المعتدين
ين
القوان� والدستور سواء أكانوا أقلية
عىل إرادة الشعب سينالون العقوبة وفق
ف ق
با� مؤسسات الدولة".
داخل الجيش أو ي� ي

16يـــولــيــو

00:30

وعقب توجيه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ندا ًء إىل الشعب نز
بال�ول إىل
الميادين ،واصدار رئاسة الشؤون الدينية،إىل جميع المساجد ف ي� الواليات الـ،81
التكب�ات ودعوة الناس إىل الوحدة من مآذن المساجد ،بدأ
بتالوة الصلوات و
ي
المواطنون أ
التراك نز
بال�ول إىل الشوارع بعموم البالد لرفض المحاولة االنقالبية.

16يـــولــيــو

00:35

وبدأت أوىل التحقيقات حول المحاولة االنقالبية ف ي� مدينة إسطنبول .حيث أعلن
«عل دوغان» ف ي� منطقة «كوجوك جكمجة» ،ببدء التحقيقات بحق
النائب العام ي
ين
االنقالبي� ،وإلقاء القبض عليهم وإيقافهم أينما وجدوا.
الجنود

16يـــولــيــو

00:57

االنقالبيون يشنون غارات
ش
جوية عىل منشأة تابعة ل�كة
االتصاالت ت
ال�كية للقمر
ت
ال� تم
الصناعي  TURKSATي
من خاللها قطع البث عن قناة
 TRTالحكومية. .
11
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16يـــولــيــو

01:01

المقاتالت والمروحيات العسكرية تهاجم مركز ش�طة أنقرة ،ووزير الدفاع ت
ال� يك فكري
إيشيك يقول« :إنه انقالب قامت به طغمة داخل القوات المسلحة ت
ال�كية».

16يـــولــيــو

01:30

ردت القوات أ
المنية عىل ين�ان  5مدرعات استهدفت قرص تشانقايا (مقر رئاسة الوزراء)،
ين
ال�لمان «إسماعيل
حيث تم التصدي
لالنقالبي� بدعم من الشعب ،ووصل رئيس ب
ف
ال�لمان مفتوحاً.
قهرمان» إىل مركز التنسيق ي� رئاسة الوزراء ،حيث تقرر إبقاء ب

16يـــولــيــو

01:39

لل�لمان ت
ال�لمان إسماعيل قهرمان
ال� يك تفتتح جلسة تحدث فيها رئيس ب
الجمعية العامة ب
وعدد من النواب.

16يـــولــيــو

02:00

ن ف
رها�.
القبض عىل عدد من الجنود
المتورط� ي� االنقالب من أعضاء تنظيم غولن إ
ي
ال ب ي

16يـــولــيــو

02:30

ش
كولبا� للقوات
استهداف مركز
ي
الخاصة عن طريق الطائرات
العسكرية ،واستشهاد  17ش�طياً،

بينما أسقطت طائرة  F-16تركية
مروحية عسكرية يستخدمها
االنقالبيون.

16يـــولــيــو

02:35

ف� ي ن
ح� تمكن المواطنون ش
وال�طة
ي
من احتجاز خمسة جنود من بينهم
كب� ممن حاولوا السيطرة عىل
ضابط ي
قناة  TRTالحكومية.
القاء القبض عىل  13جندياً من
بينهم ثالثة ضباط كبار أثناء
محاولتهم السيطرة عىل المجمع
ئاس ف ي� أنقرة.
الر ي

16
TEMMUZ

16يـــولــيــو

02:42

ال�لمان ت
قصف ن
ال� يك وإصابة
مب� ب
ين
عدد من رجال ش
والموظف�
ال�طة
بجروح إىل جانب إصابة ن
المب�
ض
كب�ة.
بأ�ار ي

16يـــولــيــو

02:49

قصف ن
ال�لمان مجدداً،
مب� ب
ال�لمان وعدد من النواب
ورئيس ب
ف
ال�لمان.
يحتمون ي� ملجأ ب
13

14

16يـــولــيــو

02:55

عل يلدريم يتحدث مجد ًدا بع� الهاتف لقناة  NTVالخاصة ويقول
رئيس الوزراء بن ي
إن"الذين يستهدفون مؤسسات الدولة بالطائرات والمروحيات العسكرية ويقذفونها بوابل
الرهابلية .وهذا عمل ال يليق
من القنابل والرصاص هم أعضاء وامتداد لهذه المنظمة إ
أبدا بأي ضابط أو بأي جندي يخدم تحت العلم المجيد لقواتنا المسلحة".
ً

16يـــولــيــو

03:00

ين
الرهابية
قناة  TRTتستأنف البث مجد ًدا ،كما تم اعتقال الجنود
المنتم� لمنظمة غولن إ
والذين حالوا إحكام السيطرة عىل ن
مب� المديرية العامة للقناة .

16يـــولــيــو

03:10

رئيس الوزراء يلدريم يحذر من إسقاط المروحيات العسكرية ف ي� أجواء أنقرة بع�
ت
ت
ال� تحوم بالقرب من المراكز الحساسة مثل مقر
مقاتالت الجيش ال� يك ،خصوصاً ي
االستخبارات الوطنية ،ومقرات الرئاسة ورئاسة الوزراء.

16يـــولــيــو

03:15

سماع أصوات إطالق رصاص مجدداً ف� مقر رئاسة أ
الركان.
ي

16يـــولــيــو

03:20

رئيس الجمهورية أردوغان يصل إسطنبول.

16يـــولــيــو

04:00

ين
ين
ين
المنتم� لمنظفة
القضائي�
المسؤول�
النيابة العابة تصدر قرارا بإلقاء القبض عىل
ف
ن
الرهابية ،وكافة أعضاء مايعرف بـ"لجنة السالم ي� البالد" من ج�االت وضباط
غولن إ
ورقباء وجنود.
15

ف
ين
والمتورط� ف ي� المحاولة
رها�
وقد تم الكشف الحقاً بأن الجنود المنضوين ي� تنظيم غولن إ
ال ب ي
النقالبية ،تواصلوا فيما بينهم بع� برنامج "واتس آب" للهواتف النقالة ف ي� تلك الليلة ،وذلك لتنسيق
إ
ين
المدني� ورسائل من قبيل «اسحقوا ،احرقوا،
تحركاتهم ،حيث تم العثور عىل أوامر بإطالق النار عىل
تماسكوا» ،إضافة إىل تداول خطط للهروب إثر فشل المحاولة االنقالبية.

ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻣﺮاﺳﻼت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ "واﺗﺲ اب"
ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻘﻲ
وﺗﺼﺪوا ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب
اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻦ أواﻣﺮ ﺑﺎﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎوﻣﻮا
ّ

أواﻣﺮ ﺑﺎﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﻮد

ﺑﻼء ﺣﺴ ًﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻳﺎ :اﻟﻄﺎﺋﺮات أﺑﻠﺖ ً

"ﺣﻄﻤﻮا ،اﺣﺮﻗﻮا ،ﻻ ﺗﻔﺴﺤﻮا
ّ
اﻟﻤﺠﺎل"

ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻮﺿﻊ ﻫﺎدئ اﻵن
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻈﻔﺮ دوزﻧﻠﻲ :أﻋﻴﺪ وأﻛﺮر ،أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﻮد ،ﻟﻴﺘﻔﺮﻗﻮا.
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻳﺎ :ﻫﻢ ﻳﺠﻠﺒﻮن ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺒﻨﺎء
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل
واﻟﺠﻨﻮد اﻟﺰﻣﻼء ﻳﻄﻠﻘﻮن اﻟﻨﺎر.
اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎراﺑﻜﲑ :اﻧﺎ ﻛﺸﺨﺺ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺔ أﻃﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﻮد .ﻣﺎزﻟﺖ أﻧﺘﻈﺮ،
اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻷﻋﻴﺮة اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ! ﻫﻨﺎك
ﺣﻮاﻟﻲ  10إﻟﻰ  15ﺷﺨﺺ ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ،ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ،ﻻ
ﺗﻔﻘﺪوا زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة!
اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﻌﻤﺮ أﻳﻐﺎر :ﻫﻨﺎك اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ
"ﻛﻮﻟﻪ ﻟﻲ")ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮل( ،وﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺸﻮد.

ﻫﻨﺎك.
اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﻌﻤﺮ أﻳﻐﺎر :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ؟
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻳﺎ :ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻮي ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﻬﺎر.
اﻟﻤﻘﺪم أوﻏﻮر ﺟﻮﺷﻜﻮن :اﻟﻨﺎس ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ أن ﻳﺴﻠﻤﻮﻧﻲ .ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر؟
أﻋﺪادﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮة.

"ﺣﻄﻤﻮا ،اﺣﺮﻗﻮا ،ﻻ ﺗﻔﺴﺤﻮا
ّ
اﻟﻤﺠﺎل"

اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻈﻔﺮ دوزﻧﻠﻲ :اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺻﺪﻗﺎء،
ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة
وإﺳﻄﻨﺒﻮل .وﺗﻢ ﻗﺮاءة ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟـ "ﺗﻲ
اﺳﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وأي ﺷﺨﺺ
آر ﺗﻲ"،
ّ
ﺣﺎزﻣﺎ .ﻫﻜﺬا ﻫﻲ
ردا
ً
ﻳﻌﺘﺮض ﺣﻤﻠﺘﻨﺎ ،ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻳﺎ أﺧﻮة ﻧﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ

ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ
ﻧﻘﺎط أﺧﺮى.
اﻟﻤﻘﺪم أوﻏﻮر ﺟﻮﺷﻜﻮن :ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ
ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت.
ﺳﻜﺎرﻳﺎ )اﺳﻄﻨﺒﻮل( ،ﺑﺪأ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي
ّ

اﻟﻤﻘﺪم أوﻏﻮر ﺟﻮﺷﻜﻮن :ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر ﺻﺒﻴﺤﺔ ،أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻫﻨﺎك.

اﻟﻌﻘﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻳﻜﺎت :اﻵن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ
ُﻳﺼﺪرون اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺠﺔ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ذﺧﻴﺮة
وﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺷﻦ ﻫﺠﻮم ﺟﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ؟

اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﻌﻤﺮ أﻳﻐﺎر :أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺪم أوﻏﻮر ﺟﻮﺷﻜﻮن :ﻛﺎﻓﺔ أﺗﺒﺎﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺎوﻣﻮﻧﻨﺎ ،ﻓﻲ "ﺟﻨﻜﻞ

ﻣﺒﺮﺣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ
ﺿﺮﺑﺎ
ﺿﺮﺑﻮا ً
ً

ﻛﻮي")إﺳﻄﻨﺒﻮل( ،ﻻوﺟﻮد ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ.

ﺟﺪا.
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ .اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺎول ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺻﻌﺐ ً

اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق ﺟﺒﻪ ﺟﻲ :ﻫﻨﺎك ﻣﻦ  3000إﻟﻰ

اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎراﺑﻜﲑ :ﺣﻄﻤﻮا ،اﺣﺮﻗﻮا ،ﻻ

 4000ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮاﺟﺪون ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺮات ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﺗﻔﺴﺤﻮا اﻟﻤﺠﺎل

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ.

اﻟﻤﻘﺪم أوﻏﻮر ﺟﻮﺷﻜﻮن :ﻟﻮ أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟﺮﺻﺎص،
اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﻌﻤﺮ أﻳﻐﺎر :ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻟﻨﺎ

ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺼﻴﺐ  3أو  5ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ

اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ دوزﻧﻠﻲ :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ

ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ

ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل.

ﻗﺎﺳﻴﺎ
ردا
ً
ﻳﻘﻒ ّ
ﺿﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﺮﻃﺔ ً

اﻟﻌﻘﻴﺪ زﻛﻲ أﻃﻤﺎﺟﺎ :ﻳﺠﺐ ﻗﻄﻊ ﻫﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺒﺚ

اﻟﻤﻜﺎن!

اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺟﺴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ(؟
اﻟﻌﻘﻴﺪ أوﻇﺎي ﺷﺎﻫﲔ :ﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﻘﺪراﺗﻨﺎ ﻳﺎ
اﺻﺪﻗﺎء.
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻳﺎ :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ )ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل( ،ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻮ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﺎر ﺛﻼث ﻣﺮات ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﻃﺎﺋﺮاﺗﻨﺎ
ّ

إﻟﻰ أي ﺟﻬﺔ ،ﻻ ﻧﻌﺮف.
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ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺗﺸﺎﻣﻠﻴﺠﺎ")ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل( ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر.
اﻟﻌﻘﻴﺪ أوﻇﺎي ﺷﺎﻫﲔ :ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻮا اﻟﺴﻼح وﻻ
ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻮا!
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق ﺟﺒﻪ ﺟﻲ :ﻳﺠﺐ إﻏﻼق ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺗﺤﺪد ﻟﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت....اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق! ﻫﻞ ﻟﻚ أن
ّ

16يـــولــيــو

04:42

الن�ان عىل فندق مرمريس الذي كان يقيم فيه أردوغان،
الطائرات المروحية تطلق ي
إال أنه كان قد غادره منتصف الليل ،وجنود ملثمون يحارصون الفندق بالمعدات
الثقيلة ،وجرح خمسة من رجال أ
المن ف ي� المواجهات.

16يـــولــيــو

05:20

رئيس الوزراء بن عل يلدريم ش
ين� تغريدة تفيد باعتقال  130جندي من بينهم عدد
ي
ح� اللحظة ،إضافةً إىل مقتل أحد ن
من الضباط الكبار ت
ج�االت االنقالب.

16يـــولــيــو

06:00

ش
كولبا� يبدأ بالتحقيق ف ي� مالبسات المحاولة االنقالبية ،وعودة السيطرة
مكتب النائب العام ف ي�
ي
ف
ش
كولبا� الذي راح ضحيته 42
عىل المنطقة بعد صد الهجوم عىل مقر القوات الخاصة ي�
ي
شهيداً.

16يـــولــيــو

06:30

ن
ن
والمب� الرسمي لرئاسة الوزراء ،واغلقت
أم� حول قرص تشانقايا،
تم فرض طوق ي
«غولبا�»�ف
ف
جميع الطرق المؤدية إليهما .وتم إسقاط مروحية عسكرية ي� منطقة
ش ي ي
أنقرة ،استخدمها عنارص منظمة «غولن» الذين قاموا بالمحاولة االنقالبية ،بقصف
ئ
الفضا�.
محطة «توركسات» للبث
ي

16يـــولــيــو

06:30

استسلم عساكر انقالبيون كانوا يُسيطرون عىل جرس (البسفور) ف ي� إسطنبول.
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16يـــولــيــو

06:43

ين
ئاس ،وت�ض ر سيارة كانت
رها� يلقون
أعضاء تنظيم غولن إ
ال أ ب ي
قنبلت� قرب المجمع الر ي
متوقفة أمام مسجد «المة-بيش تبة» التابع للمجمع.

16يـــولــيــو

06:52

الج�ال أوميت دوندار رئيساً أ
تعي� قائد الجيش أ
الول ن
ين
للركان ف ي� ظل
ن
خلوص أكار.
غياب الج�ال
ي

16يـــولــيــو

07:00

ين
لالنقالبي� تستهدف التقاطع الذي يقع بالقرب من
مقاتلة عسكرية تابعة
ئاس.
القيادة العامة لقوات الدرك عىل مقربة من المجمع الر ي

16يـــولــيــو

07:10

رها�.
وزارة الداخلية تؤكد احتجاز  336من أعضاء التنظيم إ
ال ب ي

16يـــولــيــو

07:41

خروج دبابة من مقر قيادة أ
الركان واستهدافها المنطقة المحاطة
ت
ين
االنقالبي�.
ال� تم استخدامها كمتاريس لعرقلة تحرك
بالشاحنات ي

16يـــولــيــو

07:50

وزير الداخلية ت
ال� يك أفكان آال يمنع نشاط  29عقيداً عسكرياً
وخمسة ن
ج�االت عىل صلة بتنظيم غولن.

16يـــولــيــو

08:32

رئيس أ
خلوص آكار ف ي� قرص تشانكايا.
الركان العامة الفريق أول
ي

16يـــولــيــو

08:36

ش�طة القوات الخاصة تعيد السيطرة عىل مقر قيادة الدرك وتسيطر
ين
المشارك� ف ي� االنقالب هناك.
عىل الجنود
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16يـــولــيــو

09:10

ين
ين
العام� ( )HSYKتعقد اجتماعا طارئا من أجل
والمدع�
الهيئة العليا لمجلس القضاة
ن
رها�.
تبط� بالتنظيم الموازي إ
اتخاذ إجراءات صارمة بحق المر ي
ال ب ي

16يـــولــيــو

09:32

رها� ف ي� مختلف مناطق البالد،
احتجاز  1374عسكرياً يشتبه بارتباطهم بتنظيم غولن إ
ال ب ي
ن
ين
والثمان� اللواء الج�ال مراد أيغون.
من بينهم قائد لواء فوج المدفعية الخامس

16يـــولــيــو

09:40

لل�طة ف� مقر قيادة أ
قرابة  200جندي يستسلمون ش
الركان.
ي

16يـــولــيــو

09:44

ت
ال�
السلطات تعلن عن استشهاد  90مواطناً وجرح  1154جراء العملية االنقالبية الفاشلة ي
الرهابية.
قامت يها منظمة غولن إ

16يـــولــيــو

09:46

ن
توجيه تهمة الخيانة بحق قائد القوات الجوية المتقاعد ن
الج�ال ي ن
والج�ال
أك� أوزتورك
ين
ال�ية والتعبئة.
مت� إييديل قائد تدريب القوات ب

16يـــولــيــو

09:56

رها� ف ي� مختلف المدن.
اعتقال ما مجموعه  1563عسكري من أعضاء التنظيم إ
ال ب ي

16يـــولــيــو

09:58

ن ف
ين
الجازة القضائية.
والمدع�
الجازات السنوية لجميع القضاء
العام� ي� عموم تركيا وإلغاء إ
إلغاء إ
ي
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16يـــولــيــو

10:07

خروج قرابة  700جندي من مقر قيادة أ
الركان واستسالمهم لقوات ش
ال�طة.

16يـــولــيــو

10:15

ن
ن
الثا�
اعتقال قائد الفوج  49مغاوير الج�ال يونس كوتامان وقائد الفوج ي
مغاوير ن
غونايس�.
الج�ال إسماعيل
ي

16يـــولــيــو

10:22

هروب الجنود الذين استهدفوا الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس
أردوغان ،ف� منطقة مارمريس ،أ
بالسلحة الثقيلة والمروحيات ،عالوة عىل
ي
قصفه ًبرا إثر فشل المحاولة االنقالبية.

16يـــولــيــو

10:34

تحرير الجنود والرقباء الذين تم احتجازهم ف� مقر قيادة أ
الركان ف ي� غرف مقفلة
وربطت أيديهم من الخلف داخل مقر قيادة ي أ
ف
الركان لرفضهم المشاركة ي� االنقالب،
واستسالم عدد آخر من الجنود بينهم ضباط برتب عالية وضباط صف.

16يـــولــيــو

10:37

رئيس الوزراء يلدريم يعلن عودة قائد أ
الركان ن
خلوص أكار لمزاولة
الج�ال
ي
مهامه ف ي� تشانكايا ف ي� أنقرة.

16يـــولــيــو

10:41

رها� الذين سيطروا عىل قاعدة أكنجي
هروب الجنود أعضاء التنظيم إ
ال ب ي
الجوية العسكرية بعد انهيار محاولتهم االنقالبية.

16يـــولــيــو

10:59

أ
دم�ال هاكان أوستيم
وزير الداخلية أفكان آال يوقف قائد خفر السواحل ال ي
رها�.
لالشتباه بارتباطه بالتنظيم إ
ال ب ي

16يـــولــيــو

11:27

عدد من الجنود داخل مقر قيادة أ
الركان يطلبون التفاوض حول استسالمهم.

اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ أو ﺷﻬﺮ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻫﺮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﻮﻟﻦ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ.

ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻼع :
1

اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن  ،وﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

2

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻬﺎرﺑﻮن ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ
ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﻬﻢ ،ﺳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

3

ﺳﺘﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ.

ﻛﺎن اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻫﺮﺑﻮا ﺑﻤﺮوﺣﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺳﻜﻮرﺳﻜﻲ وﻧﺰﻟﻮا ﻓﻲ ﻣﻄﺎر دﻳﺪه آﻏﺎج
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:51ﻣﻦ ﻳﻮم  16ﻳﻮﻟﻴﻮ  /ﻧﻤﻮز.

16يـــولــيــو

12:04

حوال  200جندي ف ي� مقر قيادة الدرك.
القوات الخاصة تلقي القبض عىل
ي

16يـــولــيــو

12:56

ين
ين
العام� من مكتب التحقيقات للجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري
المدع�
ثالثة من
أ
ف ي� أنقرة يصلون مقر قيادة الركان الستالم المشتبه بهم وإحالتهم إىل القضاء.
23

24

16يـــولــيــو

12:57

رئيس الوزراء يلدريم يصل قرص تشانكايا ويعقد مؤتمراً صحفياً يقول خالله "لقد تم إحباط
ح� آ
المحاولة االنقالبية ،لدينا ت
جريحا .كما تم اعتقال  2839جنديًا
شهيدا و440
الن 161
ً
ً
وضابطًا متورطًا بهذه المحاولة الدنيئة بينهم العديد من الضباط برتب عالية".

16يـــولــيــو

14:37

المجلس أ
ين
ين
العام� يلغي عضوية خمسة بعد إيقافهم من
والمدع�
العىل للقضاء
قبل مدعي عام أنقرة ،والمحكمة العليا توقف  2745قاضياً من بينهم  541من
المحكمة االبتدائية و  2204من المحاكم القضائية.

16يـــولــيــو

14:43

ين
الموقوف� عىل خلفية االنقالب إىل
رها�
إحضار عدد من أعضاء تنظيم غولن إ
ال ب ي
مديرية أمن أنقرة.

16يـــولــيــو

15:03

إيقاف خمسة من أعضاء المحكمة العليا أثناء تواجدهم بالمحكمة ،لالشتباه ف ي�
رها�.
عالقتهم بالتنظيم إ
ال ب ي

16يـــولــيــو

15:26

إيقاف ش
ع�ة من أعضاء المحكمة العليا أصدرت بحقهم مذكرة توقيف ف ي� وقت سابق بتهمة
ت
الرهابية.
ال� قامت بها منظمة غولن إ
التورط بالمحاولة االنقالبية ي

16يـــولــيــو

16:08

يز
التمي� ،وتوجيه تهم لـ 48من أعضاء
مدعي عام أنقرة يأمر بإيقاف  140من أعضاء محكمة
ف
ز
التمي� وأربعة أعضاء
إرها� ،وتم إيقاف  11عضوا ي� محكمة
ي
فالمحكمة العليا باالنتماء لتنظيم ب ي
ين
ين
العام�.
والمدع�
ي� الهيئة العليا للقضاة

16يـــولــيــو

16:08

ال�لمان ف ي� جلسة طارئة ،حيث بدأ خطابه بقراءة
رئيس الوزراء يلدريم يخاطب نواب ب
أبيات من قصائد وطنية.

16يـــولــيــو

18:46

ت
رها� ف ي� محاولتهم االنقالبية
ال� استخدمها أعضاء التنظيم إ
ال ب ي
السيطرة عىل الدبابات ي
واقتيادها للثكنات العسكرية من مركز ش�طة أنقرة.

16يـــولــيــو

20:02

ال�طة نز
تفتيش ش
لم�ل عضو المحكمة الدستورية ألب أرسالن ألتان واعتقاله ضمن
ت
ال� قامت بها منظمة غولن
إطار التحقيقات الجارية عقب المحاولة االنقالبية الفاشلة ي
الرهابية.
إ

16يـــولــيــو

20:50

انقاذ قائد قوات الدرك ن
ين
االنقالبي� ف ي� قاعدة أكنجي
الج�ال غالب ميندي من قبضة
الجوية ،وعودته إىل مهامه.

16يـــولــيــو

21:09

اعتقال عضو المحكمة الدستورية إردال يت�جان بعد تفتيش بيته من قبل ش
ال�طة ف ي�
ت
ال� قامت بها منظمة غولن
إطار التحقيقات الجارية عقب المحاولة االنقالبية الفاشلة ي
الرهابية.
إ

16يـــولــيــو

21:19

ين
ين
العام� الذين تم فصلهم عن وظائفهم من قبل الدائرة
والمدع�
إعالن أسماء القضاة
العام�.ن
ن
والمدع�
للقضاة
الثانية للهيئة العليا
ي
ي

16يـــولــيــو

21:57

ت
ال� قامت بها
مكتب مدعي عام أنقرة الذي بدأ تحقيقاته بشأن المحاولة االنقالبية ي
ن
ين
ين
الجنائي� يطالب فيه
العامي�
المدع�
الرهابية ،وجه مكتوبا إىل كافة
منظمة غولن إ
ي
الرهابية،
قاضيا
بايقاف 2745
عاما الشتباههم باالنتماء إىل هذه المنظمة إ
ومدعيا ً
ً
ً
واجراء تحقيقات بحقهم.

25

اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
ﻗﺮﺑﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺒﻴﻦ أن ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا اﻷﻛﺜﺮ
ً
اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺘﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮات
اﻷرﻛﺎن
ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻗﺮﺑﺎ
اﻷﻛﺜﺮ
ﺧﻼلﻛﺎﻧﻮا
اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
وﻟﻘﺎدة ﻛﺒﺎر
ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ
ﻫﻴﺌﺔأن
ﺗﺒﻴﻦ
ً
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻏﻮﻟﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻗﺪﻣﺖ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن وﻟﻘﺎدة اﻟﻘﻮات ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺘﻲ
أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر
ﻓﺮﻳﻖ أول
ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
رﺋﻴﺲ
ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن.
ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺣﺪة اﻹﺷﺘﺒﺎﻛﺎت،
ً
اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
وأﻗﺪم اﻹﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﺣﺪﻳﺪي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﺎدة
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن.
ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺣﺪة اﻹﺷﺘﺒﺎﻛﺎت،
ً
ﺣﺮاس رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر .وﻧﺘﻴﺠﺔ
وأﻗﺪم اﻹﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﺣﺪﻳﺪي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﺎدة
ذﻟﻚ أﺻﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺮاس ﺑﻄﻠﻘﺎت ﻧﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت.
ﺣﺮاس رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر .وﻧﺘﻴﺠﺔ
ذﻟﻚ أﺻﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺮاس ﺑﻄﻠﻘﺎت ﻧﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت.

إﺟﺒﺎر ﻓﺮﻳﻖ أول أﻗﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب
اﻟﺴﻼح
ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺖ
أﻗﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب
ﻖ أول
إﺟﺒﺎر ﻓﺮﻳ
اﻟﺴﻼحرﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن إﺟﺒﺎر
ﺣﺎول
ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻗﺎر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ذﻟﻚ،
ﺣﺎول اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن إﺟﺒﺎر رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ
وﺷﺪ ﺣﺰام ﺣﻮل رﻗﺒﺘﻪ.
ﻓﻌﻤﺪوا إﻟﻰ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺑﺮﺑﻂ
ّ
اﻗﺎر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻻﻧﻘﻼب ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ذﻟﻚ،
وﺷﺪ ﺣﺰام ﺣﻮل رﻗﺒﺘﻪ.
ﻓﻌﻤﺪوا إﻟﻰ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺑﺮﺑﻂ
ّ

اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻳﺤﺘﺠﺰون ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻗﺎﺋﺪزﻓﺎف
ﻳﺤﺘﺠﺰونﺣﻔﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن

زﻓﺎف
ﺣﻔﻞ
ﻗﺎﺋﺪﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮات
أﺛﻨﺎءاﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن
اﺣﺘﺠﺰ
أوﻧﺎل ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ
اﺣﺘﺠﺰ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﺮﻳﻖ أول ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺣﻔﻞ زﻓﺎف .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻌﺾ
أوﻧﺎل ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ ﻟﻪ.
ﺣﻔﻞ زﻓﺎف .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ ﻟﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات اﻟﺪرك ﻓﺮﻳﻖ أول ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺪي ،أﺛﻨﺎء دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات اﻟﺪرك ﻓﺮﻳﻖ أول ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺪي ،أﺛﻨﺎء دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ.
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﻤﻴﺢ ﺗﺮزي ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ،واﻋﺘﺮض ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﺺ دﻣﻴﺮ اﻟﺬي
دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﻤﻴﺢ ﺗﺮزي ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻛﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ أﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻠﻮاء زﻛﺎي أﻛﺼﺎﻛﺎﻟﻠﻲ،
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ،واﻋﺘﺮض ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﺺ دﻣﻴﺮ اﻟﺬي
وأﻃﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﺛﻢ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ.
ﻛﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ أﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻠﻮاء زﻛﺎي أﻛﺼﺎﻛﺎﻟﻠﻲ،
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﺸﻬﺪ
داﺋﺮة ﻓﻘﺘﻠﻪ ﺛﻢ
رﺋﻴﺲاﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻪ
وأﻃﻠﻖ
اﻟﺠﻨﻮداﻹرﻫﺎب،
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات
اﻷرﻛﺎن
ﻟﻘﻮات اﻟﺪرك
اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻘﻮات
ﻗﺎﺋﺪ
رﺋﻴﺲأول
ﻧﺎﺋﺐﻓﺮﻳﻖ
ﻓﺮﻳﻖ أول
ﻓﺮﻳﻖ أول
اﻷرﻛﺎن
اﻟﺪرك
اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻏﻮﻻر
ﻳﺸﺎر
ﻟﻘﻮاتﻣﻨﺪي
ﻏﺎﻟﺐ
أوﻧﺎل
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻓﺮﻳﻖ أول
ﻓﺮﻳﻖ أول
ﻓﺮﻳﻖ أول
ﻗﻴﺎدة
وﻧﺎﺋﺒﻪ إﻟﻰ
اﻷرﻛﺎن
اﻗﺘﻴﺎد
ﻳﺸﺎر ﻏﻮﻻر
ﻣﻨﺪي
ﻏﺎﻟﺐ
أوﻧﺎل
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻷرﻛﺎن وﻧﺎﺋﺒﻪ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة
ﻫﻴﺌﺔ
رﺋﻴﺲ
اﻗﺘﻴﺎد
اﻟﺮاﺑﻌﺔﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر ،وﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
رﺋﻴﺲ
اﻗﺘﻴﺎد
ﺗﻢ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻓﺮﻳﻖ أول ﻳﺸﺎر ﻏﻮﻟﺮ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﺗﻢ اﻗﺘﻴﺎد رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ أول ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻗﺎر ،وﻧﺎﺋﺒﻪ
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻓﺮﻳﻖ أول ﻳﺸﺎر ﻏﻮﻟﺮ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻼﻳﺎت ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻼﻳﺎت ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
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أرﺳﻼن
ﺗﻮرﻏﻮت
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب،
داﺋﺮة
رﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب،
رﺋﻴﺲ
اﺳﺘﺪﻋﺎء
ﺗﻢ
ﺗﻮرﻏﻮت أرﺳﻼن

ﺗﻮرﻏﻮت أرﺳﻼن ،إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﺪرك ،واﺣﺘﺠﺎزه
ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب،
ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼح ﻣﻊ ﻗﺘﻞ ﺣﺎرﺳﻪ.
ﺗﻮرﻏﻮت أرﺳﻼن ،إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﺪرك ،واﺣﺘﺠﺎزه
ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼح ﻣﻊ ﻗﺘﻞ ﺣﺎرﺳﻪ.

ردود الفعل
الدولية

أبدى زعماء العالم ردود فعل رافضة
للمحاولة االنقالبية ،واتحدوا ف ي� الوقوف
إىل جانب الرئيس المنتخب والديمقراطية.
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أصدر قادة االتحاد األوروبي
بيا ًنا مشتر ًكا شددوا خالله على
ضرورة عودة سريعة للنظام
الدستوري في تركيا:
قال رئيس االتحاد األوروبي دونالد تاسك،
ورئيس المفوضية األوربية جان كالود
جنكار ،وممثلة الشؤون الخارجية لالتحاد
فريديريكا مورغيني في بيان مشترك
باسم الدول األوروبية« :تعد تركيا شريكاً
أساسيًا لالتحاد االوروبي ،واالتحاد يدعم
كامل الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا
بشكل
ٍ
ومؤسسات الدولة وحكم القانون .ندعو إلى
عودة سريعة للنظام الدستوري في تركيا،
وسنواصل متابعة الوضع عن قرب».

الرئيس األذري إلهام عليييف:
الرئيس اإليراني حسن روحاني:
«نقع في منطقة يظن البعض فيها ،مع
األسف ،أنه يمكنهم اعتالء السلطة عن
طريق الدبابات والطائرات والمروحيات،
وقلب نظام تم اختياره بواسطة الشعب.
انتهى الوقت بالنسبة لالنقالبات العسكرية
وإجبار الناس بقوة السالح.
اليوم لن يحل المشاكل في إيران وتركيا
وسوريا والعراق ولبنان والبحرين سوى
صندوق االنتخاب».

«أدين بشدة التمرد المسلح ،وأعتبره
محاولة انقالب على المصالح الوطنية
للشعب التركي والنظام الديمقراطي وسيادة
القانون في البالد».

رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل:
«جميعنا سعداء النتهاء المحاولة
االنقالبية».

السفارة اإلسبانية في أنقرة:
رئيس الوزراء اليوناني
ألكسيس تيبراس:
«يتابع كل من الشعب والحكومة في
اليونان تطورات االحداث في تركيا.
الشعب اليوناني يدعم الديموقراطية
والنظام الدستوري».

الرئيس الجورجي غيور غي
مارغفيالشفيلي:
«نود أن نعبر عن دعمنا للحكومة
المنتخبة ديموقراطيًا ولشخص الرئيس
رجب طيب أردوغان».
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«إسبانيا تبدي إدانتها الصريحة لمحاولة
االنقالب في تركيا التي تجمعنا بها عالقة
صداقة وتحالف ،وتعلن دعمها للسلطات
الشرعية والمؤسسات المنتخبة ديموقراطيًا،
وتدعو الحترام النظام الدستوري وحكم
القانون».

الرئيس األلباني بوجار نيشاني:
«أدين بشدة أي محاولة لالستحواذ
على السلطة عن طريق العنف.
أرجو أن يعود النظام العام بسرعة في
تركيا وآمل بأن يعود الشعب التركي
لممارسة الحياة الطبيعية».

المتحدث باسم وزارة
الخارجية الصيني لو كانغ:
«نتابع عن كثب األوضاع في تركيا ونأمل
عودة النظام واالستقرار إلى مسارهما
الطبيعي».

نائب الرئيس اإلندونيسي يوسف كالال:
أعرب كالال عن دعمه للحكومة التركية
وللديموقراطية ضد محاولة االنقالب التي
قامت بها منظمة غولن اإلرهابية ،واص ًفا
هذه الحادثة «بالمثيرة للقلق».

الرئيس األمريكي باراك أوباما:

رئيس االتحاد الروسي فالديمير بوتين:

الرئيس األمريكي ووزير خارجيته
توافقا على ضرورة دعوة جميع األطراف
في تركيا لدعم الحكومة المنتخبة
ديموقراطيًا وضبط النفس وتجنب أي
عنف أو إراقة للدماء .كما أكد كيري على
أن وزارة الخارجية األمريكية ستواصل
التركيز على سالمة المواطنين االمريكيين
في تركيا.

«نرفض بشكل قاطع اللجوء إلى وسائل
العنف غير الدستورية ضد الدولة ،ونقدم
تعازينا بالضحايا الذين سقطوا أثناء المحاولة
االنقالبية .نأمل استعادة النظام الدستوري
واالستقرار في تركيا بأقرب فرصة».

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل:
أدانت المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،بأشد العبارات المحاولة االنقالبية
التي قامت بها منظمة غولن اإلرهابية،
مشيرة إلى أن العديد من الناس قد لقوا
حتفهم جراء هذه المحاولة مما أسفر عن
وضع مأساوي.

رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي:
رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس
أوروبا بيدرو أغرامونت:
«تركيا أحد أعضائنا وندعم المؤسسات
الديموقراطية واإلداريين في تركيا .من
المهم اآلن الحفاظ على النظام ،والتزام
الهدوء والتمسك بالمبادئ الديموقراطية.
كما أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
وكافة المؤسسات األوروبية تقف
إلى جانب تركيا وتدعمها».

رئيس الوزراء الكندي
جاستين تروديو:
«بالنيابة عن جميع الكنديين أود أن
أعبر عن قلقنا تجاه ما حدث في تركيا.
ندعو إلى ضبط النفس من جميع األطراف.
كندا تدعم الحفاظ على الديموقراطية
التركية».

أشار رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو
رينزي ،إلى أنه مع احباط المحاولة
االنقالبية التي قامت بها منظمة غولن
اإلرهابية بدأت مرحلة تثبيت أسس
االستقرار وسيادة المؤسسات الديمقراطية،
مضي ًفا أنه تابع عن كثب طوال الليل
التطورات الجارية في تركيا وأنه شعر
باالرتياح حيال فشل المحاولة االنقالبية.

رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق:
وزير الخارجية األوكراني:
«أوكرانيا تبدي دعمها القوي للشعب
والسلطات المنتخبة ديموقراطيًا في
الجمهورية التركية».

رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة
والهرسك باكر عزت بيوغوفيتش:

ً
مخططا،
«سيحدث عكس ما كان
وقد اتضح جليا من كان غير جدير بالثقة».

«نقف معًا ضد المحاوالت غير الشرعية
الهادفة لتقويض إرادة الشعب التي تجلت
عبر صناديق االقتراع ،ال ينبغي التساهل
مع المحاوالت االنقالبية مهما كانت
أشكالها .إن العملية الديمقراطية هي أساس
حريات وأمن ورفاه الشعوب».

29

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي:
شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي ،على دعم بريطانيا لكافة المؤسسات
التركية المنتخبة ديمقراطيًا ،وقالت «ندين
بشدة المحاولة االنقالبية التي قام بها بعض
العناصر في القوات المسلحة التركية،
ينبغي علينا القيام بكل ما في وسعنا لتجنب
المزيد من العنف».

أمين عام حلف الناتو
جينس ستولتينبيرغ:
«أرحب بالدعم القوي الذي أبداه الشعب
وجميع األحزاب السياسية في تركيا
للديمقراطية وللحكومة المنتخبة ديموقراطيًا.
أدعو للهدوء وضبط النفس واالحترام
الكامل للمؤسسات الديموقراطية التركية
ودستورها .تركيا حليف مقدر للناتو».

ممثلة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي فريديركا موغيريني
والمفوض األوروبي لشؤون
سياسة الجوار ومفاوضات
التوسع يوهانس هان:
«ندين المحاولة االنقالبية في تركيا
وأكرر الدعم األوروبي الكامل للمؤسسات
الديموقراطية في تركيا .االتحاد االوروبي
يقف إلى جانب تركيا ويتضامن معها».

وزير الخارجية الفرنسي
جان مارك إيرو:

رئيس الوزراء الروماني
داتسيان تسيولوس:

الرئيس العراقي فؤاد معصوم:

«الخيار الوحيد لتركيا هو عودة النظام
الدستوري وحكم القانون».

«كلي أم ٌل بأن الشعب التركي قادر
على تجاوز هذه األزمة ،وأنا واثق أن
تركيا ستتمكن من تجاوز الوضع
االستثنائي التي تمر به حاليًا».

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري:

الرئيس الكوسوفي هاشم ثاتشي:

«إن استهداف البرلمان يعني استهداف
أعلى سلطة تشريعية في البالد .ينبغي
احترام الشرعية الدستورية والقانونية».

«استقرار تركيا أمر ضروري لعموم
المنطقة .ندعم الحكومة المنتخبة
ديموقراطيًا والقانون والنظام في الدولة».

«فرنسا تأمل بعودة الهدوء بسرعة .آمل بأن
تدعم الديمقراطية التركية بعد هذا االختبار
وأن تحترم الحريات العامة بشكل كامل».

الرئيس الصومالي حسن محمود:
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«أدين بشدة المحاولة االنقالبية في
إسطنبول وأنقرة .إن محاولة تغير المسار
الديمقراطي الذي اختاره الشعب التركي
ً
عبر محاولة انقالب أمر غير مقبول بتاتا.
الرئيس الصومالي يقدم دعمه الالمتناهي
لحكومة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان».

ملك المملكه العربية السعودية
سلمان بن عبد العزيز آل سعود:
«السعودية ترحب بعودة األوضاع الطبيعية
في الجمهورية التركية الشقيقة بقيادة فخامة
الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته
المنتخبة بنا ًء على الشرعية الدستورية
وإرادة الشعب التركي».

وزير التجهيز والنقل المغربي المغربي
عبد العزيز رباح:
«الشعب التركي تمسك بوطنه عبر وقوفه
إلى جانب الديمقراطية والحكومة المنتخبة.
في حين أصيب االنقالبيون بخيبة أمل
كبيرة .عندما يتمسك الشعب بقيادته يصنع
المعجزات ويحقق األمن واالستقرار في
بالده .أسأل هللا عز وجل أن يحمي أمتنا
ووطننا من كل مكروه».

دولـة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

ً
اتصال هاتفيًا مع السيد
أجرى األمير
الرئيس أردوغان ،أدان خالله االنقالب
الفاشل ،معل ًنا تضامن قطر مع الجمهورية
التركية الشقيقة ودعمها لجميع الخطوات
المتخذة لضمان األمن والشرعية الدستورية
وحكم القانون فيها.

«أستراليا كانت قد حثت جميع األطراف
على الهدوء وضبط النفس واحترام
المؤسسات الديموقراطية التركية».

األمين العام لمجلس
أوروبا ثوربيورن ياغالند:
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف:
«باكستان تتضامن مع الشعب التركي
وحكومته وتدعم الحكومة الديمقراطية
المنتخبة من قبل الشعب وتدين محاولة
االنقالب على القانون .كما أن الشعب
الباكستاني وحكومته يأمالن عودة الطمأنينة
لتركيا في أقرب وقت ممكن».

منظمات دولية
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رئيس الوزراء األسترالي
مالكوم تيرنبول:

الورو� | منظمة أ
االتحاد أ
المن والتعاون
بي
أ
أ
ورو� | المم المتحدة | منظمة
المجلس ال ب ي
أ
طلس
التعاون إ
السالمي | حلف شمال ال ي

«المحاولة االنقالبية غير مقبوله من
كافة النواحي .لقد هاجموا وقصفوا
المؤسسات الديمقراطية في البالد
كمجلس الشعب التركي .ينبغي أن تدان
هذه المحاولة االنقالبية بشدة .لقد أعلنت
بشكل واضح وصريح قبل منتصف ليلة
الخامس عشر من يوليو/تموز أن المحاولة
االنقالبية غير مقبولة اطال ًقا».

بـعـثـت بـرسـائـل داعـمـة
لــتـركـيـا بـعـد الـخـامـس
*
عـشـر مـن يـولـيـو/تـمـوز

المريكية | أ
أفغانستان | ألمانيا | الواليات المتحدة أ
رجنت� | ألبانيا | ت
أس�اليا | النمسا | أذربيجان | البحرين | بنغالديش | روسيا البيضاء | بلجيكا | ي ن
ال ي ن
المارات العربية
بن� | إ
ت
جيبو� | جمهورية ي ن
الص� الشعبية | الدنمارك | االكوادور | اندونيسيا | إستونيا | إثيوبيا
المتحدة | المملكة المتحدة | بوليفيا | البوسنة والهرسك | بلغاريا | بورما | الجزائر |
ي
ين
ين
فلسط� | فنلندا | فرنسا | غامبيا | غانا | غينيا | جنوب أفريقيا | كوريا الجنوبية | جورجيا | كرواتيا | الهند | العراق | إيران | جمهورية
الفلب� |
المغرب | ساحل العاج |
ز
قرغ�ستان | كولومبيا | جزر القمر | كونغو
إيرلندا | إسبانيا | إرسائيل | السويد | سويرسا | إيطاليا | أيسالندا | جامايكا | اليابان |
الكام�ون | كندا | قطر | كازاخستان | كينيا | ي
ي
|كوسوفو | كوستا ريكا | الكويت | شمال بق�ص | التفيا | ليبيا | ليثوانيا | لبنان | اللوكسمبورغ | هنغاريا | مقدونيا | ي ز
المال | مالطا | المكسيك | مولدافيا | موريتانيا
|
يا
مال�
ي
نيج�يا | ن
الروس | السنغال | رصبيا | سلوفاكيا | سلوفينيا | الصومال | رسي النكا
ال�تغال | رومانيا | رواندا | االتحاد
ال�ويج | باكستان | بنما | يب�و | بولندا | ب
النيجر | ي
ي
أ
نز
السودان | سوريا | المملكة العربية السعودية |
تشيل | تايالند | تونس | تركمانستان | أوكرانيا | أوغندا | عمان | أوروغواي | الردن | ف�ويال | اليمن | نيوزيلندا | اليونان
ي
* ت
سبتم�/أيلول 2016
ح� يوم 27
ب

31
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ين
فلسط�
غزة/

احتفل فلسطينيون ف ي� تجمع أمام برج «الشوا والحرصي» بمدينة غزة ،ابتهاجاً بفشل المحاولة
ت
الرهابية ف ي� تركيا ،ورفع المشاركون ف ي� االحتفال الذي نظمته حركة
ال� نفذتها منظمة «غولن» إ
االنقالبية أ ي
«حماس»العالم الفلسطينية ت
وال�كية ،ورايات الحركة ،إىل جانب صور الرئيس رجب طيب أردوغان.

إيطاليا /ميالنو

اليطالية ميالنو ،تجمعاً أمام كاتدرائية ميالنو للتنديد بالمحاولة االنقالبية الفاشلة
شهدت العاصمة إ
الرهابية ف ي� تركيا.
«غولن»
لعنارص منظمة
إ

رساييفو/
البوسنة والهرسك

ف
ت
ال� قام بها عنارص
تظاهر بوسنيون وأتراك ي� فالعاصمة رساييفو ،ضد ف المحاولة االنقالبية الفاشلة ي
جار�» التاريخي ،ر ي ن
الرهابية ،ي� تركيا ،حيث تجمعوا ي� سوق «باش ش
افع� أعالم تركيا
منظمة «غولن» إ
ي
أ
والبوسة والهرسك ،ورفعوا الذان.

سويرسا /زيورخ

مب� القنصلية ت
شهدت مدينة زيورخ وقفة احتجاجية أمام ن
ال�كية ،للتنديد بالمحاولة االنقالبية ف ي� تركيا.
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الواليات المتحدة
أ
المريكية /بنسلفانيا

تجمع بعض أفراد الجالية ت
ال�كية ف ي� أمريكا ،أمام مقر إقامة فتح هللا غولن زعيم منظمة
ت
ين
ال� قامت بها
الرهابية وبعض
غولن إ
المقرب� منه للتنديد بالمحاولة االنقالبية الفاشلة ي
الرهابية.
منظمته إ

ت
ال� خرجت فيها مظاهرات منددة باالنقالب
المدن ي

سويرسا جينيف ،زيوريخ | كندا تورونتو | قطر الدوحة | كوسوفو
بريشتينا | ليبيا طرابلس | لبنان يب�وت | المجر بودابست | مقدونيا
سكوبيا | باكستان كر ش
ات� ،إسالم أباد ،راولبيندي ،الهور ،بيشاور
ي
أ
سوريا أعزاز | تونس تونس | الردن عمان | فرنسا ت
س�اسبورغ | إيطاليا
سايلورسب�غ،
ماساتشوسيتس،
ي
ميالن | الواليات المتحدة بوسطنّ ،
بنسلفانيا ،تشيكاغو ،إ ّلينوي | ألمانيا ي ن
برل� | ألمانيا كولن | أذربيجان باكو
ت
أس�اليا ميلبورن | النمسا فينا | بلجيكا بروكسل | البوسنة والهرسك
ين
فلسط� غزة | السويد ستوكهولم
رساييفو | المغرب الرباط |
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رئيس الجمهورية يجري مقابالت
مع وسائل االعالم أ
الجنبية

الرئيس أردوغان يجري مقابلة
تلفزيونية مع مذيعة قناة CNN
"بيك أندرسون" ويجيب
العالمية ي
عىل أسئلتها بشأن المحاولة
ت
ال� قامت بها منظمة
االنقالبية ي
الرهابية.
غولن إ

أردوغان" :االنقالبيون آ
الن يدلون
ت
ت
ال� تلقوا
باع�افات عن الجهة ي
منها التعليمات ،وقد وصلت
بهم الجرأة والوقاحة إىل درجة أن
أحد الذين احتجزوا رئيس أ
الركان
العامة قال له "دعنا ننظم لك
اتصاال ولقاء مع زعيمنا الحكيم
فتح هللا غولن".
رئيس الجمهورية أردوغان:
الرهابية شكلت
"منظمة غولن إ
كيانًا موازيًا داخل الدولة وقامت
بمحاولة انقالبية عىل ش
ال�عية
ن
لك� واثق
لكنها باءت بالفشل .ي
من أنهم سيعملون عىل وضع
خطط جديدة لمستقبلهم خالل
اليام أ
أ
والسابيع المقبلةّ ،إل أننا
شعبا وحكومة ًيدا بيد نقاوم هذه
ً
المنظمات الخائنة .طالما تضامنا
مع الشعب لن تحقق الدبابات
أي نتائج تذكر.
35

أحزاب المعارضة ت
ال�كية تقف
ف ي� مواجهة االنقالب

موحدا ضد المحاولة االنقالبية بع�
زعماء أحزاب المعارضة يبدون موقفًا
ً
وقوفهم إىل جانب الشعب والحكومة المنتخبة

عقد رئيس الوزراء بن عل يلدريم مؤتمراً صحفياً ت
مش�كاً مع زعيم حزب الشعب
ي
الجمهوري المعارض «كمال قليجدار أوغلو» ف� قرص تشانقايا ،عقب لقاء ئ
ثنا�.
ي
ي

ف
ئ
ت
ثنا� .وشدد
عل يلدريم مؤتمراً صحفياً مش�كاً مع زعيم حزب الحركة القومية المعارض «دولت باهجه يل» ي� قرص تشانقايا ،عقب لقاء ي
عقد رئيس الوزراء بن ي
الرهابية.
غولن
منظمة
مكافحة
مواصلة
الجانبان عىل عزمهما ف ي�
إ

36

لقاء يجمع زعيم الحزب الحاكم وزعماء أ
الحزاب السياسية المعارضة تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

زعماء أ
ت
المش�كة ضد المحاولة االنقالبية.
الرئاس يشددون عىل إرادتهم
الحزاب السياسية المتجمعون ف ي� المجمع
ي

37

تجمع الديمقراطية
ف ن
قا�
ي� ب ي
والشهداء ي� ي

أ
ت
ال� نفذتها
زعيم الحزب الحاكم وزعماء الحزاب السياسية المعارضة يجتمعوا ً
معا ي ً
تعب�ا عن رفضهم للمحاولة االنقالبية ي
الرهابية.
منظمة غولن إ

ين
ين
والمسلم� واليهود يجتمعون ضد المحاولة االنقالبية.
المسيحي�
الزعماء الدينيون من

38

ف
ن
ين
المالي� من
قا� ف ي� مدينة إسطنبول ،بمشاركة
ي� ب ي
تلبية لدعوة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان ،تم تنظيم تجمع الديمقراطية والشهداء ي� منطقة ي
ت
عل يلدريم ،وزعيم حزب الشعب
أبناء الشعب وبحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ،ورئيس مجلس الشعب ال� يك إسماعيل قهرمان ،ورئيس الوزراء بن ي
ن
ين
باهجلً ،
المد� والحكماء والوجهاء.
وممثل منظمات المجتمع
والفناني�
فضل عن القادة العسكرين
الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ،وزعيم حزب الحركة القومية دولت
ي
ي
ي

كب� من قبل الشعب الذي توحد بجميع أطيافه ضد المحاولة االنقالبية.
حظيت كلمة رئيس الجمهورية أردوغان ،بحماس ي

ف
ن
قا�.
ي� ب ي
لقاء يجمع كافة الزعماء قبيل بدء "تجمع الديمقرطية والشهداء" ي� منطقة ي
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العالم ت
ال� يك ف ي� تغطيته ضد
إ
المحاولة االنقالبية

40

العالم ت
ال�كية المحلية موقفاً واضحاً ضد المحاولة االنقالبية،
أبدىت كل وسائل إ
وأظهرت وقوفها إىل جانب الديمقراطية.

مش�ك من أ
بيان ت
الحزاب السياسية
أ
الربعة الممثلة ف� مجلس الشعب ت
ال� يك
ي
ال�لمانية ألحزاب العدالة و
نحن الكتل ب
التنمية و الشعب الجمهوري والشعوب
الديمقراطي والحركة القومية ندين بشدة
ت
ال� بدأت ليلة الخامس
المحاولة االنقالبية ي
ش
ع� من يوليو/تموز ضد شعبنا المجيد
ين
الممثل�
والرادة الوطنية ودولتنا و النواب
إ
ال�ك وال�ت
إلرادة الشعب ومجلس الشعب ت
ي ي
تم إحباطها صبيحة السادس ش
ع� من
يوليو/تموز ،كما ندين بأشد لهجة الهجمات
ال� استهدفت مجلس الشعب ت
ت
ال� يك.
ي
إن شعبنا وقف بوجه االنقالب عىل نحو
يحتذي به عىل مستوى العالم وحال دون
نجاح المحاولة االنقالبية الدموية .إن هذا
الشعب المجيد الذي دافع بروحه عن
الجمهورية ت
ال�كية و مؤسساتها يستحق كل
التقدير والثناء .وإننا كشعب ممتنون للذين
ضحوا بأرواحهم ف ي� هذا السبيل و سوف
أ
أبدا.
لن ننس هؤالء البطال ً
إن مجلس الشعب ت
ال� يك كممثل لهذا
الشعب المجيد واصل أداء مهامه تحت
ين�ان القنابل ووابل الرصاص إستنا ًدا إىل
التفويض الممنوح له من قبل الشعب ،و
أظهر مرة أخرى أنه مجلس يليق بشعبنا.

الحديدية للمجلس عىل نحو مماثل مما
حدث اليوم.
كما أن مجلس الشعب ت
ال� يك سيواصل
عكس إيمان الشعب الراسخ �ف
ي
كافة أ
الحزاب
الديمقارطية .ووقوف كتل
السياسية الممثلة ف ي� مجلسنا بوجه
المحاولة االنقالبية بموقف موحد ولغة
ف
ت
كب�ة وسيدخل
مش�كة يضم ي� طياته قيما ي
هذا الموقف التاريخ من أوسع أبوابه .كما
أنه ي ز
الرادة الوطنية و شعبنا قوةً.
س�يد إ
إن مجلس الشعب ت
ال� يك يواصل مهامه
كقلب واحد .وسيعمل عىل تدفيع
ين
المشارك� ف ي� هذا الهجوم عىل الشعب
ين
القوان�.
باهضا ضمن إطار
وسيادته ،الثمن ً
ت
المش�ك ماهو ّإل برهان ملموس
هذا البيان
عىل أنه ال ش�ء سوف يكون كما كان �ف
ي
ي
السابق .و إننا بصفتنا أربعة أحزاب و عىل
جميعا مع
الرغم من اختالف آرائنا نقف
ً

الرادة
جميع نوابنا و تنظيماتنا إىل جانب إ
الوطنية .فنحن ن
الرادة الوطنية
معا إ
نتب� ً
أ
ن
الرادة إىل البد .وما
تب� هذه إ
و سنواصل ي
ئن
عىل شعبنا إال أن يطم�.
إن هذا المجلس والنواب لم يخونوا أمانة
أبدا .وعليه ندين مجد ًدا
الشعب ولن يخونها ً
ت
ال� استهدفت ديمقراطيتنا
بشدة الهجمات ي
وشعبنا ومجلس الشعب تال� يك الذي يعد مكانا
تتجىل فيه إالرادة الوطنية ،ونرجوا من شعبنا
ت
ال� تتجاوز حدود
االبتعاد عن أعمال العنف ي
ت
ال� ال تليق ببالدنا.
ردود الفعل الديمقراطية و ي
نح� شهداءنا الذين وافتهم
من هنا ي ي
المنية أثناء تصديهم للمحاولة االنقالبية
باالح�ام واالمتنان و الرحمة .و ن
ت
نتم�
ين
للمصاب� الشفاء العاجل.
نح� من هنا جميع الدول الصديقة
كما ي ي
ت
ال� وقفت إىل جانب تركيا
و الشقيقة ي
ووجهت إليها رسائل الدعم.

يجب أن ال يغيب عن البال أن مجلس
الشعب ت
ال� يك هو الذي قاد حرب االستقالل
ونفذ عملية االنتقال الديمقراطي وعمل
عىل تطوير النظام الديمقراطي ف ي� تركيا بع�
السنوات ،كما أنه ناضل ف� سبيل نقل أ
المة
ي
من الفقر والعوز إىل مستوى الحضارات
المعارصة .مجلسنا أظهر موقفًا ش
م�فًا
ووقف كجسد واحد ،وعىل قلب رجل واحد،
وبكل شجاعة ضد المحاولة االنقالبية.
إن الحزم الذي أظهره المجلس إزاء
المحاولة االنقالبية المشؤومة ينطوي
عىل قيم عظيمة من ناحية تطوير
وترسيخ أسس الديمقراطية ف ي� تركيا .لذا
ينبغي عىل الجميع أن يعلم أن كل يد
الرادة الوطنية و
تمتد ضد شعبنا و إ
للرادة
مجلسنا ف ي� المستقبل ستتعرض إ
41

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ﻳﻌﱰف ﺑـ "وﻻﺋﻪ" ﻟـ "ﻏﻮﻟﻦ"
ﺗﻄﻮ ًﻋﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺴﻨﻴﻦ ،وأﻧﻪ أﻃﺎع
اﻋﺘﺮف "أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ "ﻏﻮﻟﻦ" أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﻮازي ،وﺧﺪم
ّ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ ".
اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻤﻦ ﻳﻮﺻﻔﻮن ﺑـ " اﻹﺧﻮة اﻟﻜﺒﺎر " ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ً

ﻏﻮﻟﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺎول اﻻﻧﻘﻼب

"اﻹﺧﻮة اﻟﻜﺒﺎر"

اﻋﺘﺮف اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻘﺪم،
ﻟﻴﻔﻨﺖ ﺗﻮرﻛﺎن ،ﺑﺼﻠﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ "ﻏﻮﻟﻦ" اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﻗﺎل إﻧﻪ
ﻛﺎن وراء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.

"ﺑﻘﻴﺖ أﻟﺘﻘﻲ ﺑﺎﻹﺧﻮة اﻟﻜﺒﺎر ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻮدي ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻛ ّﻨﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ".

ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ أﺳﺌﻠﺔ

"ﻛﻨﺖ أﺗﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻷﺳﺒﻖ ،ﻧﺠﺪت أوزال"

"ﺧﻀﻌﺖ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ وﻣﺘﺄﻛﺪا ﻣﻦ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻧﺠﺢ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎ
 ،1989ﻛﻨﺖ
ً
ً
ﺑﺠﻬﻮدي وﺣﺪي ،ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة،
ﻗﺪم ﻟﻲ اﻹﺧﻮة اﻟﻜﺒﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ أﺟﻮﺑﺘﻬﺎ".

أﺗﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺒﻖ ،ﻧﺠﺪت
ﻛﻨﺖ
ّ
ﺗﻨﺼﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻬﺎز
أﺿﻊ
ﻛﻨﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﺑﺸﻜﻞ
أوزال
ّ
ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ،وأﻋﻮد ﻷﺧﺬه ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎء .ﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎز
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﺑﻄﺎرﻳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  10إﻟﻰ  15ﺳﺎﻋﺔ.

أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﻗﺪم "ﺗﻮرﻛﺎن" ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
"أﻋﺘﻘﺪ أن  60إﻟﻰ  70ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ"

ت
اع�ف المقدم ليفينت توركان ،المرافق
الشخص لرئيس هيئة أ
خلوص
الركان
ي
ي
مش�اً
رها� ،ي
أكار ،بصلته بتنظيم غولن إال ب ي
ئيس النقالب الجمعة
إىل كونه المدبر الر ي
الفاشل ،حيث ذكر ف ي� إفادته بأنه كان
عضواً مخلصاً ف ي� تنظيم غولن منذ شبابه؛
«أنا عضو ف ي� التنظيم الموازي ،أو تنظيم
غولن ،وقد خدمت بشكل تطوعي لسنوات.
أ
ت
تز
ال� كانت
وقد ال�مت الضوابط والوامر ي
ف
حر�».
بشكل ي
تصدر من إالخوة الكبار ٍ
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وقد اعتقل توركان لعالقته بالمحاولة
االنقالبية الدموية ،قائال ً بأنه ينحدر من
ف
غر� بورصة،
عائلة ي
فق�ة تقيم ي� شمال ب ي
ف
حيث انضم إىل التنظيم ي� المرحلة
الثانوية« :منذ أن كنت ف ي� الخامسة
من عمري ،كان حلمي أن أكون ضابطاً
عسكرياً [ ]...وقد أسعدهم ذلك
الحلم» حيث تقدم الختبار القبول �ف
ي
المدرسة العسكرية عام .1989
وقال توركان بأنه كان طالباً متفوقاً،

وقد كان متأكداً من قدرته عىل اجتياز
اختبار القبول بإمكاناته الذاتية؛
ف
ت
ال� سبقت االختبار،
«ولكن ي� الليلة ي
قدم له أ
الخوة الكبار [أجوبة] أسئلة
االختبار».
ف
«الخوة الكبار» أثناء
واستمر ي� مالقاة إ
وبعد تخرجه من المدرسة العسكرية،
ثم قام «بخدمتهم من خالل مهماته ف ي�
اسطنبول ،طرابزون ،دياربكر ،ليفكوشا،
ز
يلتي� ،وأنقرة».
يك� ب ي

ت
الشخص لرئيس هيئة
اع�افات المرافق
ي
أ
خلوص آكار حول منظمة غولن
الركان
ي

التنصت
ت
اع�ف توركان بالتنصت عىل رئيس
أ
الركان السابق نجدت أوزال ف� ت
الف�ة
ي
ين
ب� عامي  2011و ،2015حيث خدم
الشخص لرئيس
كنائب المرافق
ي
أ
الركان قبل ترفيعه إىل منصب المرافق
الشخص أ
الركان بعد تقاعد سلفه.
ي
وقال توركان إنه كان يؤدي أوامر حركة
غولن منذ توليه منصب المرافق
الشخص لرئيس أ
الركان ،حيث قال:
ي
«لقد كنت أتجسس عىل رئيس أ
الركان
[السابق] نجدت أوزال ف� كل أ
الوقات.
ي
ف
لقد كنت أضع جهاز تسجيل ي� غرفته
ف ي� الصباح ثم آخذه ف ي� المساء .والجهاز
لديه القدرة عىل التسجيل لمدة 15-10
ساعة» ،ت
واع�ف توركان أثناء استجوابه
من قبل النيابة العامة بحصوله عىل
جهاز من شخص ادعى بأنه يعمل ف ي�
ش�كة االتصاالت الرائدة ف ي� تركيا «ترك
ن
«أمر� بالتنصت
تيليكوم» .وأضاف:
ي
عىل ن
الج�ال [نجدت أوزيل] ،وقال يل
بأنهم سيستفيدون من تلك التسجيالت
ألغراض جمع المعلومات ،وبأنه لن
ش
�» وأضاف« :لم أستفرس
يحدث أي ي
ش
�ء وأخذت الجهاز».
منه عن أي ي
وقال توركان بأنه كان لديه جهازان عىل
أ
القل للتسجيل ،حيث قام بتسليمهما

عند اكتمال سعتهما ،كما ت
اع�ف
المقدم توركان أيضاً بأن الرائد محمد
آق كورت  -الذي ادعى توركان بأنه كان
عضواً ف ي� حركة غولن ويعمل معه بشكل
وثيق  -أنه كان يتجسس عىل ن
ج�االت
كبار من بينهم رئيس أ
خلوص
الركان
ي
أكار ،إال أنه لم يحدد الوقت الذي تم
فيه التنصت عىل أكار.
وأضاف« :أعتقد بأن التنظيم قد قام
بالتجسس عىل هؤالء من أجل معرفة
ما يجري داخل القوات المسلحة»،
ت
واع�ف بأنه بمجرد ترفيع أكار لقيادة
أ
الركان ،توقف توركان عن التسجيل.
وخالل االستجواب ،تحدث توركان عن
معلومات حول طبيعة تنظيم غولن
داخل الجيش ت
ال� يك ،وقال «أعتقد
بأن  70-60بالمائة ممن تم قبولهم ف ي�
القوات المسلحة منذ التسعينيات عىل
صلة بتنظيم غولن».
وأفاد توركان أنه حصل عىل معلومات
عن االنقالب العسكري ف ي�  14يوليو
حوال الساعة  10صباحاً حسب
ي
المحل من العقيدالركن
التوقيت
ي
أورهان ييكيلكان،الذي عمل مستشاراً
لرئيس أ
الركان ،قائالً« :قال ييكيلكان
يل بأن الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس
أ
الركان وقادة القوات المسلحة سيلقى

القبض عليهم [ ...وأن انقالباً عسكرياً ]
سينطلق الساعة  03:00صباح يوم
السبت [ 16يوليو] ».وقال توركان بأنه
حاول زيارة شقيقه للتحقق إذا كان
عىل علم بمخطط استيالء الجيش عىل
السلطة،لكنه لم يتمكن من رؤيته.
وقال توركان لالدعاء أنه التقى مع
أعضاء آخرين من الحركة ف� نز
م�ل
ي
شقيقه ،حيث قال« :عندما سألتهم
ن
أجابو� بغضب :كيف عرفت؟ من
ي
أخ�ت أي أحد؟
قال لك ذلك؟ هل ب
ن
وأمرو� بالهدوء والصمت ».وبعد
...
ي
إحباط المحاولة االنقالبية ،قال توركان
ين
ين
عسكري�
لمسؤول�
بأنه استسلم
قاموا بنقله إىل ش
ال�طة ،حيث ذكر
توركان بأنه قد شعر بالندم لدوره ف ي�
االنقالب العنيف؛ ت
«ح� وقوع االنقالب
كنت أظن بأن تنظيم غولن يعمل من
أجل هللا وبأن غولن نفسه يملك انتما ًء
روحياً .ت
ح� اليوم لم أكن أتوقع أبداً
ولك� آ
ن
الن
بأن تنظيم غولن كان خائناً .ي
اكتشفت حقيقتهم .إنهم [أعضاء
رها� ] ش
عط� للدماء.
تنظيم غولن إ
ال ب ي
لم أر فتح هللا غولن أبداً ،ولكنه هو
أيضاً [متعطش للدماء] .أشعر بندم
شديد ،ليس فقد لدوري ف ي� ذلك ولكن
ئ
النتما� إىل تنظيم غولن».
ي
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مديرية أمن أنقرة

ين
لالنقالبي� طوال الليل يحتج صبيحة
الشعب الذي تصدى
ين
السادس ش
المعتقل� منهم أمام مديرية أمن أنقرة.
ع� بوجه

مديرية أمن أنقرة

46

مقر مديرية أ
المن الذي تعرض لقصف مكثف من قبل
ف
ين
االنقالبي� يغ� صالح لالستخدام ي� الوقت الراهن.

مديرية أمن أنقرة

المكاتب االدارية التابعة لمديرية أ
المن يغ�
صالحة لالستعمال إثر القصف المكثف.

ال� لحقت بمقر مديرية أ
أض
ت
المن.
صور تظهر للعيان ال�ار ي

مديرية أمن أنقرة

47

مديرية أمن أنقرة
مب� مقر مديرية أ
ن
المن أحد أهم المقرات
المستهدفة ،وهو ف� نفس الوقت من أك�ث
ي
أ
الماكن ت�ض ًرا نتيجة القصف المكثف.

REUTERS/BAZ RATNER
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مديرية أمن أنقرة

أ ت
ال�
السيارات التابعة لمديرية المن ي
كانت متواجدة أمام ن
مب� المديرية.

مديرية أمن أنقرة

50

ق
فو� يقع أمام ن
مب� مديرية أمن أنقرة
ب
مع� ي
المواطن�.ن
يستخدم بشكل مكثف من قبل
ي
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الرئاس
المجمع
ي
قصف االنقالبيون بالطائرات المروحية الجبهة
أ
المامية لبوابة المراسم ف� المجمع الرئاس ،ت
ال�
ي
ي ي
ف
تستخدم ي� استقبال رئيس الجمهورية ومراسم
االستقبال الرسمية لرؤساء الدول والحكومات.
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الرئاس
المجمع
ي

اال�ار الناجمة جراء قصف مسجد أ
ض
المة-بيش تبة.

الرئاس
المجمع
ي

ال� كانت أمام جامع أ
ت
ين
المة-بيش تبة ف ي�
موقع استشهاد 5
مواطن� إثر قنبلة أصابت إحدى السيارات ي
صبيحة السادس ش
ع� من يوليو/تموز ف ي� تمام الساعة  .06:45تم العثور عىل رأس إحدى الشهيدات
ت
ال� قضت جراء القصف فوق سطح مركز المؤتمرات والفعاليات الثقافية التابع لرئاسة الجمهورية.
ي
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الرئاس
المجمع
ي

ضأ�ار أصابت مسجد أ
المة-بيش
تبة جراء قنبلة سقت أمامه.

54

55

التفج�
خمس سيارات أصبحت يغ� قابلة لالستعمال إثر
ي
الذي وقع ف� الساعات أ
الوىل من الصباح ف ي� التقاطع الذي
ي
يربط ي ن
ب� قيادة قوات الدرك ورئاسة الجمهورية.

الرئاس
المجمع
ي

56

الرئاس
المجمع
ي

ضأ�ار جسيمة لحقت بالعمارات السكنية المجاورة
التفج�ات والقصف الذي
لقيادة قوات الدرك ،إثر
ي
شهدته ليلة الخامس ش
ع� من يوليو/تموز.
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الرئاس
المجمع
ي

ت
ين
ال�
أحد
المصاب� إثر المواجهات ي
ئاس.
وقعت أمام المجمع الر ي

الرئاس
المجمع
ي
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ين
المواطن� يحاولون مواراة جثمان
مجموعة من
شهيد بالعلم ت
ئاس.
ر
ال
المجمع
أمام
سقط
ك
ال�
ي
ي

الرئاس
المجمع
ي

لحظة قصف ت
مف�ق الطرق الواقع ي ن
ب� القيادة
العامة لقوات الدرك ورئاسة الجمهورية.
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مجلس الشعب ت
ال� يك

مشهد من مجلس الشعب ت
ال� يك الذي
تعرض للقصف أثناء المحاولة االنقالبية
ف ي� الخامس ش
ع� من يوليو/تموز.

60

مجلس الشعب ت
ال� يك

ضأ�ار جسيمة أصابت ممتلكات مجلس الشعب
ت
ت
ال� استهدفته ليلة
ال� يك ،إثر الطلعات الجوية ي
الخامس ش
ع� من يوليو/تموز والضغط الناجم عنها.

ضأ�ار بالغة لحقت أ
بالماكن الداخلية المتاحة الستخدام
ف
النواب والضيوف أثناء المحاولة االنقالبية ي� يوليو/تموز.

مجلس الشعب ت
ال� يك
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مجلس الشعب ت
ال� يك

مب� مجلس أ
ضأ�ار بالغة أصابت أجزا ًء من ن
المة
ت
ال� يك الذي تعرض ألول مرة ف ي� تاريخه لقصف جوي.

مجلس الشعب ت
ال� يك

62

ضأ�ار بالغة أصابت أجزا ًء من ن
مب� مجلس
الشعب ت
ال� يك الذي تعرض ألول مرة ف ي� تاريخه
لقصف جوي ،مما جعلها يغ� صالحة لالستعمال.

االحتجاجات الشعبية

الشعب الذي أ
احتجاجا
مل الشوارع
ً
جيدا أن فتح هللا
عىل االنقالب يعلم ً
غولن هو العقل المدبر لالنقالب.
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مجلس الشعب ت
ال� يك

ت
ت
ف ن
ال�
الدمار الناجم ي� مب� مجلس الشعب ال� يك إثر القنابل ي
ت
االنقالبي�.ن
ال� كانت تحت سيطرة
ي
ألقتها عليه طائرات أف 16-ي

مجلس الشعب ت
ال� يك
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تحدى االنقالبيون الشعب والديمقراطية بع�
لمب� مجلس الشعب ت
قصفهم ن
ال� يك.

أغلقت أ
القسام المت�ض رة من ن
مب� مجلس الشعب
ال�ك جراء قصفه أثناء المحاولة االنقالبية �ف
ت
ي
ي
ن
ش
ش
أم�.
الخامس ع� من يوليو/تموز ب�يط ي

مجلس الشعب ت
ال� يك

خسائر مادية جسيمة ف� ن
مب� مجلس الشعب
ي
االنقالبي�.ن
الذي تعرض لهجمات سافرة من قبل
ي

مجلس الشعب ت
ال� يك
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مجلس الشعب ت
ال� يك

ضأ�ار مادية بالغة أصابت أجزاء مختلفة من مجلس
ت
ت
ال� ألقيت عليه.
الشعب ال� يك جراء القذائف ي

مجلس الشعب ت
ال� يك

66

خسائر مادية جسيمة ف� ن
مب� مجلس الشعب الذي
ي
ن
االنقالبي� أثناء
تعرض لهجمات سافرة من قبل
ي
المحاولة االنقالبية ف ي� الخامس ش
ع� من يوليو/تموز.

مجلس الشعب ت
ال� يك

ت
تجل
مجلس الشعب ال� يك الذي يعد مقر ي
االنقالبي�.ن
الرادة الوطنية يحمل آثار قصف
إ
ي

ضأ�ار بالغة أصابت مجلس الشعب ت
ال� يك جراء
ين
االنقالبي� بطائرات أف.16-
استهدافه من قبل

مجلس الشعب ت
ال� يك

67

مجلس الشعب ت
ال� يك

ضأ�ار بالغة أصابت أ
الماكن المخصصة
ت
الس�احة النواب أثناء المحاولة االنقالبية.

مجلس الشعب ت
ال� يك

68

تحطم زجاج نوافذ مجلس أ
المة ت
ال� يك إثر
قصف طائرات أف 16-وطلعاتها المنخفضة.

مجلس الشعب ت
ال� يك

تعرض أجزاء مختلفة من مجلس الشعب ت
ال� يك
أل ض�ار جسيمة إثر الهجمات والقصف الذي
تعرض له ليلة الخامس ش
ع� من يوليو/تموز.

69

مجلس الشعب ت
ال� يك

زيارة رئيس مجلس أ
المة إسماعيل قهرمان ورئيس هيئة
أ
خلوص آكار ورئيس هيئة
الركان العامة الفريق أول
ي
أ
أ
ن
الركان المريكية الج�ال جوزيف دانفورد ،إىل مجلس
الشعب ت
ين
االنقالبي�.
ال� يك الذي تعرض لهجمات

70

71

ضأ�ار جسيمة أصابت أ
الماكن المخصصة
ت
الس�احة النواب أثناء المحاولة االنقالبية.

مجلس الشعب ت
ال� يك

REUTERS

72

AFP

مجلس الشعب ت
ال� يك

ضأ�ار جسيمة أصابت مجلس الشعب ت
ال� يك
الذي تعرض للقصف ألول مرة ف ي� تاريخه.
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رئاسة هيئة أ
الركان العامة
الشعب يحاول السيطرة عىل
ت
ال� يقودها االنقالبيون.
الدبابات ي

74

75

REUTERS

ت
ال� قطعت الطريق المار أمام رئاسة هيئة
الدبابات ي
أ
الركان العامة وجندي يطلق النار مصوبًا تجاه الشعب.

رئاسة هيئة أ
الركان العامة

76

رئاسة هيئة أ
الركان العامة
ين
المواطن� اعتلوا الدبابات
مجموعة من
االنقالبي�.ن
ف ي� محاولة لعرقلة مرور
ي

رئاسة هيئة أ
الركان العامة

المواطنون العزل يحاولون إحكام السيطرة عىل
الدبابات عند تقاطع هيئة أ
الركان العامة ف ي� ليلة
الخامس ش
ع� من يوليو/تموز .حيث حطمت
الدبابات السيارات وجعلتها يغ� صالحة لالستعمال.

REUTERS/TUMAY BERKIN
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قيادة قوات الدرك
ت
ال� أختارها
قيادة قوات الدرك هي أحدى المراكز ي
مقرا لهم ،تمت استعادتها من أيدي
االنقالبيون لتكون ً
الطرف� ت
ين
االنقالبي� بعد اشتباكات ضارية ي ن
ين
ح�
ب�
صبيحةالسادس ش
ع� من يوليو/تموز.

78
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ساحة يك�زالي/أنقرة

مواطنون احتشدوا ف ي� ساحة يك�زالي
االنقالبي�.ن
يحاولون عرقلة مرور دبابات
ي

80
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ساحة يك�زالي/أنقرة

المواطنون ف ي� ساحة يك�زالي يعرقلون
مرور الدبابات بأجسادهم وأرواحهم.

ساحة يك�زالي/أنقرة

82

المواطنون ف ي� ساحة يك�زالي يعرقلون
مرور الدبابات بأجسادهم وأرواحهم.

المواطنون ف ي� ميدان يك�زالي يحتجون عىل
المحاولة االنقالبية من جهة ،ويحاولون إقناع
الجنود الذين يقودون الدبابات من جهة أخرى.

ساحة يك�زالي/أنقرة
الشعب يحتج عىل احتالل الدبابات الميدان.

ساحة يك�زالي/أنقرة

83

قصقل/إسطنبول
ي
الرئيس أردوغان يحي الحشود المجتمعة
ف ي� الميدان بعد المحاولة االنقالبية.

84
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ساحة يك�زالي/أنقرة

سيارة مدنية حطمتها الدبابات ف ي� ساحة يك�زالي.

ساحة يك�زالي/أنقرة

86

لم تي�دد الجنود ف ي� ساحة يك�زالي من تصويب أسلحتهم
المر ف� العديد من المناطق أ
نحو الشعب كما هو أ
الخرى.
ي

ساحة يك�زالي/أنقرة
ت
ال� يقودها االنقالبيون لم تت�دد ف ي�
الدبابات ي
المدني�.ن
تحطيم سيارات
ي

تصدى المواطنون للدبابات بأجسادهم وأرواحهم.

ساحة يك�زالي/أنقرة
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88

89

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

ت
ال� قصفت بدائرة العمليات
المناطق ف ي
ش
غولبا�.
الخاصة ي� منطقة
ي

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

90

ضأ�ار جسيمة لحقت بمقر القوات الخاصة ش
لل�طة الذي استهدف
ين
وبرا مما أدى إىل سقوط
من قبل
االنقالبي� باالسلحة الثقيلة ً
جوا ً
ف
شهيدا ،وهو يغ� صالح لالستخدام ي� الوقت الراهن.
ً 50

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

ين
االنقالبي�.
تدم�ه من قبل
مدخل البوابة الرئيسية الذي تم ي
غرف النوم داخل مقر القوات الخاصة دمرت بالكامل.

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

91

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

أفراد القوات الخاصة الذين خاضوا رصا ًعا ضاريًا ضد
ين
االنقالبي� يتفحصون الخسائر الناجمة عقب الرصاع.

مقر القوات الخاصة ش
لل�طة

92

ضأ�ار بالغة أصابت تمثال النرس المنصوب
أمام المقر ليلة الخامس ش
ع� من يوليو/تموز،
رمزا للقوات الخاصة .
ب
ويعت� هذا التمثال ً

93

تركسات

ضأ�ار جسيمة لحقت بـ " تركسات " أثناء محاولة
ين
االنقالبي� السيطرة عىل االتصاالت ف ي� البالد.

تركسات

94

استهدف االنقالبيون مقر تركسات بغية قطع ت
االن�نت
ن
ين
مواطن�.
التلفزيو� ،مما أدى إىل استشهاد
والبث
ي
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جرس شهداء الخامس ش
ع� من يوليو/تموز
ين
ين
مواجهات دارت ي ن
واالنقالبي� عقب
المواطن�
ب�
ف
ين
االنقالبي� جرس البسفور (سابقًا) ي� تمام
إغالق
المواطن�ن
الساعة ش
العا�ة مسا ًء .استشهد العديد من
ي
إثر اطالق النار عليهم من قبل جنود االنقالب.

96

97

98

جرس شهداء الخامس ش
ع� من يوليو/تموز
لحظة الرصاع الذي دار عىل جرس البسفور.

مواطنون احكموا السيطرة عىل دبابات
ين
االنقالبي� ف ي� جرس البسفور (سابقًا).

جرس شهداء الخامس ش
ع� من يوليو/تموز

99

جرس شهداء الخامس ش
ع� من يوليو/تموز
مواطنون احتشدوا عىل الجرس ر ي ن
افع�
أ
العالم ت
ال�كية إحيا ًء لذكرى الشهداء.

100

ين
المصاب�
مواطنون يتعاونون فيما بينهم لحمل
عىل جرس البسفور (سابقًا) ونقلهم إىل المستشفى.

جرس شهداء الخامس ش
ع� من يوليو/تموز

101

102

103

مطار أتاتورك بإسطنبول

ين
المواطن� عىل
مظاهر من احتجاج
ين
االنقالبي� ف ي� مدخل مطار أتاتورك.

مطار أتاتورك بإسطنبول

104

ين
المواطن� وهو يقف أمام الدبابة
صورة ألحد
احتجاجا لمنع الشعب من دخول مطار
ً
أتاتورك ،وذلك بعد أغالق بوابته بالدبابات.

َو َل تَ ُقو ُلوا ِل َمن يُ ْق َت ُل ِ ف ي�
ات بَ ْل أَ ْح َيا ٌء
َس ِب ِيل ال َّل ِه أَ ْم َو ٌ
ون.
َو َٰل ِكن َّل تَ ْش ُع ُر َ
البقرة 154 -

REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

106

عبد هللا طيب أولجوك

عادل بيوك ي ز
جنغ�

أحمد قرة

أحمد قوجا باي

أحمد أوروج

أحمد أوزصوي

آكن رست جليك

عاكف ألطاي

قبقل
عاكف ي

عل آلتكان
ي

عل آنار
ي

عل إحسان لزغي
ي

قارصل
عل
ي
ي

عل محمد فور أل
ي

آلب أسالن يازجي

آل� قيماقجي
ب

عسكري جوبان

آيدن جوبر

آيهان كلش

عائشة أي قاج

ين
آيتك� قورو

باريش أفة

باطال إلغون

باتوهان ي ن
أرغ�

ين
ب� هللا يشيل آي

يب�ول يافوز

بوراك جان تورك

بورهان أوندر

بولنت آيدن

بولنت قر يال

بولنت يورد سفان

جالل الدين إيبيش
107
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دم�
جمال ي

يز
جنغ� حصبال

يز
جنغ� بوالت

جنة يغيت

جمعة داغ

جونيت بورصا

ين
جت� جان

داود قرة جام

دمت سز ن

دورسون آجار

أديب ز ي ن
نغ�

ين
أم� غونار

أمراه صاغاز

أمراه صبا

ديك�
أردم ي

أمراه دورال

أركان أر

أركان باال

أركان يغيت

أرول إنجة

أرول أولجوك

أيوب أوغوز

فخر الدين يافوز

دم�
فاروق ي

فاتح دالغيج

فاتح قالو

فاتح ساتر

فاضل غورس

فراميل فرهاد قيا

فرهاد قوج

فوزي باشاران

فرات بلوط
109
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فكرت ي ن
مت� أوزتورك

فؤاد بوزقورد

غوكان أسن

غوكان يلدرم

غولشاه غورلر

هاكان غولشن

حاكان أونفر

حاقان يورولماز

حقي آراس

خليل هامورين

خليل إشالر

خليل إبراهيم يلدريم

خليل قنطارجي

خالد غولرس

حسن ألتون

حسن غولهان

حسن قيا

حسن يلماز

خورشود أوزل

ين
حس� غورال

حس� غون ي ن
ين
تك�

ين
حس� قالقان

ين
حس� قصة

إبراهيم آتاش

إبراهيم يلماز

إحسان يلديز

إلهان فرانك

إسماعيل كفال

عزت أوزكان

JOQUAD MERROUNE
(جمال أبو عطية)

قدر سيفري

ش
أك�
كمال ي

111
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كمال توسون

كوكسال قش آلطي

بك�ى دوغان آي

لقمان بيجنجي

لقمان أوقطاي

لطفي غولشان

ماهر آيا باك

محمود جوشكون صو

مدت ي ز
جل
أك� ي

محمد عاكف صنجار

عل قليج
محمد ي

محمد ي ن
جت�

دم�
محمد ي

محمد غودر

محمد غولشن

محمد قرة أصالن

تيلك
محمد قراجا ي

محمد كوجا قيا

محمد أوروج

شفقتل أوغلو
محمد شفيق
ي

محمد شن غول

محمد شوكت أوزون

محمد يلماز

مريج علم دار

مسعود أجون

مسعود يغان

مته رست باش

ين
مت� أصالن

ين
موج� أري غان

محمد أقصو

محمد عمبار

دم�
محمد
فضل ي
ي
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محمد أوغوز قلينج

محمد ي ن
يالج�

محروم كريم يلديز

محسن كرميتجي

دم�
مراد أق ي

مراد آلكان

دم�جي
مراد ي

مراد أليك

مراد إنجي

مراد قوجا تورك

مراد مرت أل

مراد نايب أوغلو

مصطفى أصالن

مصطفى آفجو

مصطفى جامباز

دريكل
مصطفى
ي

مراد قرة صقال

مصطفى قيماقجي

مصطفى قوجاق

مصطفى رسين

مصطفى صوالك

مصطفى تجيمن

مصطفى يمان

مطلوجان قليج

مظفر أيدوغان

من� مراد أر ي ن
تك�
ي

من� آلقان
ي

ت
نجا� صاين
ي

نجمي بهادر ي ز
دن�جي أوغلو

جنغ� أكر
ندين ي

نيازي أرغوفن

أوغوزهان يشار
115
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أونور أنصار عيان أوغلو

أونور قليج

أورهون غويتان

عثمان أصالن

عثمان
أفصاح� أوغلو
بي

عثمان يلماز

أوزان أوزن

عمر جان آجيك غوز

عمر جان قاطار

دم�
عمر خالص ي

عمر إيبك

دم�
عمر طاق ي

أوندر غوزال

أوزغور غنجر

أوزكان أوزندي

رمضان قونش

رمضان صاري قيا

رجب بيوك

رجب غوندوز

رسول قبطانجي

رستم رسول ي ن
برج�

سعيد أرتورك

صالح آليشكان

صمد جان تورك

صمد أوصلو

سداد قبالن

يز
جانس�
سليم

سحر يشار

غوكب�اق
رسدار ي

رسهاد أوندر

رسكان غوكر

ثروت آصماز
117

118

سفدى غونغور

سفغي يشيليورد

سيد أحمد جاكر

سعاد آكينجي

سعاد آل أوغلو

سلطان سالم قرة قوج

سومر ي ز
دن�

شنول صاغمان

دم�
شهموز ي

ش�ين دريل
ي

شعيب ش�ف أوغلو

شكرو يب�اقجي

ين
كل
تحس� غر ي

توحيد أقان

تيمور آق تمور

تولغا أجة بالن

تورغوت صوالق

توركمان ي ن
تك�

أُفوق بايصان

أحد قادر إيشيق

أوميد جوبان

أوميد غوندر

أوميد يولجو

واحد قاشجي أوغلو

فارول توسن

فدات برجغجي

وداد بيوك أوزطاش

وليد بكداش

فولكان جان أوز

فولكان بالفجي

يعقوب قوزان

يعقوب رسوجو
119

120

ين
يالج� آران

ين
ياس� بهادر يوجه

ين
ياس� ناجي آغار أوغلو

ين
ياس� يلماز

يلديز غور صوي

يلماز أرجان

يونس أمره أزر

يونس أوغور

يونس جليك (جانقري)

يونس جليك

يونس أليطاش

ظفر قوينجو

زكريا بتمز

زينب صاغر

