مقتطفات من آراء النخب العربية من ُكتّاب ومثقفين ورجال
دين حول األنقالب الفاشل في تركيا
كما هوا الحال في كل بلدان العالم لقد تناولت وسائل االعالم خبر االنقالب الفاشل في تركيا وللعل هذه الحدث نال
النصيب األكبر من االهتمام في الدول العربية حيث تابع الناس بكل طبقاتهم االحداث بكل إهتمام .
وفي هذا البحث عملت على نقل ما كتبة الكتاب والباحثين والعلماء ورجال الدين بصورة مختصرة للنقل صورة عامة لما
علقوا به عن الحدث.وكما قمت بجمع مقاالت من مؤيدي ومعارضي لهذا االنقالب.
للمالحظة :كل ما نقل هوا يعبر عن رأي الكاتب نفسة فقط
واليكم ما كتب عن هذه االحداث نبداها من رجال الدين حيث قال :

قال يوسف القرضاوي ،رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة اإلخوان
المسلمين" :أيها االنقالبيون ..إن كان الحكم يداعب أخيلتكم ،فاعرضوا أنفسكم على الشعوب ..دونكم صناديق
االنتخابات ال ظهور الدبابات ..انقالب تركيا يفشل"،
في حين قال سلمان العودة ،وهو نائب القرضاوي باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين" :فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد هلل رب العالمين ما أسرع فرج هللا! وأسرع قنوط العباد! دعواتكم بحفظ تركيا من المكر العالمي والصهيوني
ومن المتآمرين داخلها لقد أصبح وجود تركيا القوية اآلمنة النامية المحافظة على هويتها مقلقا ً لألعداء".
وقال محمد العريفي الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية" :اللهم أنزل أمنك وأمانك
وحفظك وحمايتك ألهلنا في تركيا اللهم من أرادهم بسوء أو اضطراب فأبطل كيده ،وافضح أمره ،واجعل دائرة السَّوء
عليه "،في حين قال الداعية اإلسالمي طارق السويدان ،الذي يعتبر أحد وجوه جماعة اإلخوان في الخليج" :الحمدهلل
على فشل االنقالب في تركيا بفضل هللا تعالى ثم بالوقفة الصارمة للقيادة الفعالة والشعب المصرعلى حقوقه ونسأل هللا
تعالى أن يخلص كل األمة من حكم العسكر اللهم احفظ تركيا وكل األمة من كل شر وسوء".
(وهذه النقاط قد ذكرها اساتذتنا في جلسة امس االولى)
أما اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي ،فقال" :تركيا بعد فشل االنقالب يدعو اردوغان النتخابات مبكرة ليحصد فوز
كاسح يجري بعدها التغيرات الدستورية التي يريد نهاية اي دور سياسي للجيش"،
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/07/16/turkey-coup-reactions

هل اجتازت تركيا مرحلة الخطر؟
د .سعيد الحاج  -موقع إضاءات  71 -آب/أغسطس 6172
ذكر الكاتب الدكتور سعيد الحاج في مقال له في موقع إضاءات بعنوان (هل اجتازت تركيا مرحلة الخطر)
(ال شك أن المحاولة االنقالبية الفاشلة في تركيا ستؤرخ كانعطافة مهمة وحاسمة في تاريخها الحديث ،وستذكر الكثير
من العوامل التي ساهمت في إفشال هذه المحاولة من الرئيس التركي مرورا بجماهير الشعب والمعارضة السياسية
وليس انتهاء بدور بعض المؤسسات والشخصيات ،وستخلد في مخيلة الشعب التركي وأدبياته لفترة طويلة على أنها
الحدث الذي يمكن أن يؤرخ على أنه نهاية حقبة االنقالبات العسكرية وبداية الجمهورية التركية الثانية أو «تركيا
الجديدة)».
https://www.facebook.com/said.elhaj.5/posts/1143569989047880
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وفي مقال بعنوان (تركيا وجمهوريات العسكر العربية)
للكاتب والدبلوماسي اليمني
عبد الوهاب العمراني

قال "في الوقت الذي واجه جمهوريات العسكر العربية شعوبهم بالدبابات فأن اوردغان قد واجه الدبابات بالشعب  ،الالفت
بأن اآلف المحتجين الذين نزلوا للشوارع بمجرد سماع كلمة مسجلة من تلفون اوردغان يرفعون علم تركيا  ،بينما في بلدانا
عربية يرفعون صور زعيمهم او أحزابهم كما في اليمن على سبيل المثال" .
خالصة الدرس التركي بأن الشعوب هي من تحمي الحرية والديمقراطية و هي من تفرط فيها  ،يدرك الشعب التركي بأن
نجاح االنقالب يعني الدخول في دوامة االنقالبات  ،وبأن تركيا ستنشغل في ترتيب البيت الداخلي لبضعة سنوات وتقزيم
طموحاتها  ،ونجاح االنقالب يعني ربيعا ً ثوريا جديدا ً على المنطقة بتوازن جديد يفرض نفسه .
http://www.raialyoum.com/?p=478210

مدونات الجزيرة 17/8/2016

من رابعة إلى يني كابي  ....رحلة الديمقراطية!

دحان عبد الكريم
مدون جزائري
ذكر في هذا المقال واصفا تالحم القوى السياسية المعارضة ضد االنقالب (حشد جماهيري كبير دعا له الرئيس التركي
المرة بل
رجب طيب اردوغان احتفاء بفشل المحاولة اإلنقالبية وانتصار ديمقراطيتهم  ،لم يكن أنصار أردوغان وحدهم هذه ّ
كان الشعب بكل فئاته ومشاربه وحتى المعارضة التي كانت ترفع الصوت عاليا رفضا ً لسياسات "السلطان" ،تقف هذه المرة
جنبا لجنب معه وترفع صوتها عاليا "ال لإلنقالب على إرادة الشعب" و"نعم لخيار الصناديق "  ،بل رأينا العسكر في تركيا
أيضا -وهم مصدر التهديد للديمقراطية -يشاركون الشعب فرحت َه هذه في مشهد قد ال يتسنّى لنا رؤيت َه في بالدنا العربية التي
لم تعرف طريقها للديمقراطية حتى اآلن).

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/17/%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7
%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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مدونات الجزيرة11/8/2016

الغرب وتركيا وتحطيم النموذج!
نبيل برغال
باحث متخصص في الشأن التركي
ذكر الكاتب في مقالة استياء الغرب من عدم نجاح االنقالب في تركيا قائال:

(إن ردود األفعال من الدول الغربية الكبرى على محاولة االنقالب التي وقعت في تركيا يوم  71تموز/يوليو  6172تشير
إلى حجم االمتعاض الكبير من عدم نجاحها ،وخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى ترسيخ سلطة الرئيس أردوغان والتي لطالما
شعروا بالقلق منها).
وكما قال ايضا في مقالة
أثبت الغرب من خالل مقاربته في التعاطي مع مجريات المنطقة أنه مازال يفاضل بين األمن واالستقرار من جهة،
وا لديمقراطية من جهة أخرى .بمعنى أن دعم الدكتاتوريات العسكرية التي تحافظ على االستقرار ،وتضمن التبعية للغرب
أفضل من ديمقراطيات قد تأتي بأنظمة حكم معادية للغرب أو مناهضة له على أقل تقدير.
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/10/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC

مدونات الجزيرة 10/8/2016

كيف عايشت انقالبين عسكريين؟
عمار البلتاجي
مدون مصري

قال الكاتب في مقالة
(رغم أن محاولة االنقالب العسكري التركي كانت مفاجئة وغير متوقعة فإن إجماع النخبة السياسية على رفض "الضربة
العسكرية" -باللغة التركية -وخروج الناس بأعداد هائلة منذ اللحظة األولى جعل المحاولة فاشلة خاصة مع نجاة الرئيس مما
د ُ ِّبّر له).
وايضا ذكر موقف القيادة التركية الحاسم بقولة:
" القيادات التركية حمت تجربتها ودافعت عنها بينما القيادات العربية حمت مصالحها الخاصة"
وفي اخر مقالة قال :
"الخروج الشعبي التركي للشوارع رفضًا لالنقالب كان حاس ًما في إفشاله ،بينما كان الخروج الشعبي المصري في 01
يونيو استدعا ًء للعسكر حاس ًما أيضا"
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/9/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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مدونات الجزيرة 18/8/2016

تركيا :زعيم وشعب ودولة
أحمد يوسف
صحفي مصري

قال "كتبت منذ فترة تدوينة بعنوان "أردوغان زعيم يفهم شعبه" ،واليوم أستطيع أن أقول "الشعب التركي يفهم زعيمه".
هذه اللوحة الجميلة التي رسمها األتراك مع زعيمهم أردوغان تُثير إعجاب المحبين ،واستغراب الكارهين ،وحقد األعداء".
أقول إن ما نراه اليوم في تركيا من لوحة مشرفة ونصر حقيقي في الصراع بين الحرية واالستعباد ،وبين األنظمة العميقة
الحاكمة في المنطقة واإلرادة السياسية القوية التي يحميها الشعب ،هذه اللوحة ليست نتاج سنة أو سنتين بل هي تاريخ حديث
بدأ العمل فيه منذ  ٥٤عاما .
لماذا أقول الشعب التركي شعب يفهم زعيمه ،حين قام أردوغان بمكالمته الشهيرة لم تمر ساعة حتى خرج عشرات اآلالف
أمام الدبابات االنقالبية وأمام األسلحة الثقيلة مدافعين عن إرادتهم وموروثهم الديمقراطي الذي انتظروه كثيرا
تركيا وتجربتها الفريدة أثبتتا أنه يمكن لهذه المنطقة المظلمة أن تُنير يو ًما ما ،وأنه ليس من المستحيل نهضة البالد ووضعها
في مصاف الدول المتقدمة ،طالما توافرت األسباب لذلك .ف ُجل المواقف التركية األخالقية ،ال تدفعنا إال لالنحياز لهذا الشعب
والوقوف إلى جانبه ،مهما كانت الضريبة.
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/18/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

61/10/6102

الشعب التركي يدافع عن نفسه
عبد الستار قاسم
كاتب وأكاديمي فلسطيني
ذكر الكاتب في مقالة مادحا موقف الشعب التركي بقولة:

"حياة الشعوب من حياة القائد"
الشعوب الحية هي التي تتلمس مشاكلها وهمومها وتشخصها جيدا وتتصور العالج المناسب وتندفع نحو تصحيح األوضاع
بصورة تلقائية وعن وعي مسبق بأهمية حركة الشعوب في مواجهة الطغيان والقمع والفساد واإلفساد .
وايضا مادحا موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقولة:
"أردوغان يصنع أمة"
عانت تركيا الكثير بسبب االنقالبات العسكرية وما جرته على البالد من ويالت وأحقاد وكراهية وبغضاء .أدرك أردوغان
منذ بداية حكمه خطورة بقاء الجيش التركي في مقدمة الحياة السياسية لألتراك ،وحاول أن يقلص دور الجيش معتبرا أن
حراسة النظام الديمقراطي تقع على عاتق الحكومة وليس على عاتق الجيش ،وتدريجيا استطاع أن يحقق إنجازات في
تقليص دور الجيش في توجيه دفة الدولة.
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
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مدونات الجزيرة 15/8/2016

يحكى عن شعب انتصر..
هيا األتاسي
باحثة سورية

ب انتصر بوحدة صفّه ووعيه وحبّه لبالده؟ متى رأينا أخر مرة شعبا ً أعزل يهزم جيشا ً
متى كانت آخر مرة سمعنا عن شع ٍ
بالدبابات؟ مع األسف ،وخاصة بعد ما رأينا ما آلت إليه ثورات الربيع العربي ،وصلنا إلى مرحلة فقدنا فيها األمل من رؤية
مكرمة ..نسينا معنى الوحدة ..فقدنا األمل بكلمة الحق ..
بالدنا سالمة من ّعمة وغانمة ّ
"بعيدا ً عن السياسة واآلراء السياسية واالنتماءات الحزبية نزل الشعب التركي إلى الشارع ،وقف جنبا ً إلى جنب ..فهموا
جيدا ً أنّهم متّحدين يقفون ومتفرّ قين يسقطون ،وقفوا في وجه العسكر ومنعوه من أن يسلب منهم حكومتهم"..
ليلة  ٥٤تموز كانت خير مثال على ّ
أن الجيش هو من الشعب وللشعب ،آمن األتراك بوطنية جيشهم ودعوه لصفّهم وبالفعل
ً
ّ
أن مستقبل تركيا هو في وحدة صفهم وأدركوا جيّدا ّ
استجاب الجيش لتلك الدعوة ..آمن األتراك ّ
أن الفروقات السياسية ال
مكان لها عندما يكون الوطن في خطر.
نزل العلمانيون واإلسالميون واليساريون جنبا ً إلى جنب يدا ً بيد إلى الشارع يهتفون للوطن ،الوطن الذي يجمعهم جميعا ً
باختالف آرائهم وتو ّجهاتهم.
أن الوطن فوق الجميع ..علّنا نعي ّ
علّنا نتعلّم منهم حب الوطن ..علّنا نفهم منهم ّ
قوتنا..
أن وحدتنا في ّ
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/14/%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%89%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1

10/10/6102

انقالب تركيا ..مقاربة ومقارنة تاريخية
توجان فيصل
كاتبة أردنية
تقول الكاتبة في مقالها منتقدة الحكومة التركية لالعتقاالت التي تقوم بها:

اعتقال اآلالف وإقالة أعداد كبيرة (تتصاعد يوميا فال يمكن التوقف عند رقم نهائي) من وظائف كبرى وصغرى ,سيولد
أعداء ألردوغان من أسر وأقارب وأصدقاء الموقوفين بغض النظر عن انتماءاتهم ،وهذه بداية يتوقع أن تتفاقم في األيام
القادمة في ظل إعطاء صالحيات أكبر لرجال األمن.
وهذا طبعا رأي الكاتبة وانا اختلف معها في الرأي في هذه النقطة .المخطئ يجب أن يعاقب ويأخذ جزاءة .
ويجب على الدولة تطهيرهم من كل أجهزة الدولة هم فيروس والفيروس إن ترك انتشر وانهك حاملة.
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/8/8/%D8%A7%D9%86%D9%82%D
9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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لماذا رفضت المعارضة التركية انقالب الجيش؟

مدونات الجزيرة 11/8/2016

نهى خالد
كاتبة مصرية
"كان موقفًا عظيمًا ذلك الذي وقفته المعارضة التركية برفضها الواضح لالنقالب العسكري ،ال سيما المعارضة العلمانية
المعروفة بكراهيتها لحزب العدالة والتنمية في تركيا".
سنَن السياسة
بيد أن المصالح السياسية أيضًا لعبت دورها في رفض المعارضة لالنقالب ،وهو أمر طبيعي كما عودتنا ُ
لقرون طويلة ،وإن كان الضوء قد انصب على الجذور "المثالية" لموقف المعارضة واإلشادة به ،وهو موقف مفهوم في
عالمنا العربي الذي يفتقد لمواقف مماثلة بين األطراف السياسية المتصارعة ،لكن النظر في الوجه البراغماتي لموقف
المعارضة ُم ِّهم أيضًا لإللمام بالصورة كلها.
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/11/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4

مدونات الجزيرة 12/8/2016

غزة واالنقالب في تركيا
عاصم النبيه
مدون فلسطيني

ليلة طويلة قضاها الغزيون في متابعة األحداث التي تتحدث عن انقالب كامل األركان في واحدة من الدول األكثر دعما
للقضية الفلسطينية في العقد األخير من الزمن ،ليلة مرعبة جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية للحرب التي شنها االحتالل
"اإلسرائيلي" عام  6172والتي ما زالت غزة تعاني من آثارها حتى هذه اللحظة.
وهنا اريد القول ليست غزة لوحدها فقط من عاش هذه الليلة بل العالم االسالمي برمته ووقف الى جانب الشريعة التركية
ممثلة بقيادتها الحكيمة .ولم يكن ايضا موقف الدولة التركية بجانب فلسطين فقط بل وقفت بجانب العالم االسالمي كله ايضا.
ال تقلق يا عاصم لست وحدك !
وقال الكاتب ايضا
علمتنا التجارب والتجربة التركية مؤخرا أن المناصرين في السياسة ال يدومون ،وأن االنتصارات تتحقق فقط وفق خطط
واضحة وإستراتيجيات محددة مبنية على الواقع ومستندة إلى عوامل القوة الداخلية ومدعومة من الحلفاء الخارجيين.
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/4/%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 فشل االنقالب فهل تنتصر الديمقراطية؟..تركيا
علي أنوزال
صحفي مغربي
: قال الكاتب في مقالة هذا

" أو الخضوع ألصولية جديدة هي "األصولية الدينية،" "العودة إلى األصولية العلمانية:تركيا أمام خيارين صعبين
: وكما قال
 وبالتأكيد كان سيعيد تاريخ، كان سيجعل تركيا أقل حرية وأقل ديمقراطية،المؤكد هو أن نجاح المحاولة االنقالبية الفاشلة
.حكم العسكر لتركيا بكل مآسيه وسيشجع األنظمة االنقالبية واالستبدادية والثورات المضادة في المنطقة العربية
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/17/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%
D8%A9

اتنا ان اكون افدتمك يف هذا البحث واحب ان اخنمت حدييث هبذه امجلةل ابللغة الرتكية
Evet 15 temmuz Karanlık bir geceydi fakat bu karanlık görmeden güneşin kıymetini farkına varamayız.
Şunu söylemek istiyorum; “Güneşin kıymeti bildiniz, sayın cumhur başkanı Recep tayip Erdoğan :
kıymetini bildiniz. Atık Sizin kandırılmanıza izin vermeyiniz.

Temenni ediyorum ki artık İslam dünyasında darbeler, Müslüman halklara karşı değil, yolsuzluklara,
ahlaksızlara, işbirlikçilere, casuslara ve düşmanlara karşı yapılsın.

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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