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�إن الدول وال�أمم تشهد نقاط انعطاف حاسمة في تاريخها ،وتوجه مستقبلها.
ويعد تاريخ  15تموز  2016نقطة انعطاف من هذا النوع بالنسبة لتركيا وللشعب التركي.
لقد تعرضت تركيا في تلك الليلة لمحاولة انقلابية وسلسلة من العمليات ال�إ رهابية
ولمحاولة احتلال مبطنة في نفس الوقت  .
�إن ما حصل في  15تموز محاولة انقلابية بكل ت�أكيد ل�أن من قام بها مجموعة انقلابية
بنت �أوكارها داخل القوات المسلحة التركية.
كما يمكننا القول بلا تردد �أن ما حصل في  15تموز يعتبر عملا �إرهابياً ل�أن من قام بها
انقلابيون  مارسوا العنف ضد شعبنا بدون تمييز.
و�إضافة �إلى ما تقدم ف�إن ما حصل في  15تموز يعتبر في حقيقة ال�أمر محاولة احتلال ل�آخر
قطعة من �أراضينا التي فقدنا  %80منها خلال فترة وجيزة فيما بين ،1923 – 1912
فيما لو نجحت المحاولة الانقلابية وتحققت نوايا ال�أشباح الضالعين بها.
ونرى اليوم بكل وضوح أ �نه لو كانت هذه العملية الانقلابية قد نجحت لكنا قد واجهنا
ضغوطا وقيوداً لم نخضع لها حتى في معاهدة سيفر.
نحمد الله �أن شعبنا �أدرك في تلك الليلة حقيقة الانقلابيين وكشف جميع مراحل
السيناريو الذي تم العمل على تنفيذه ،وفهم على الفور كافة الاستعدادات الخفية واتخذ
موقفاً واضحاً في مواجهتها.
و�أنتهز كل فرصة ل�أعبر عن افتخاري واعــتــزازي لكوني �أحــد أ
 �بناء هذا الشعب الذي
تصدى للدبابات والمروحيات والطائرات دون �أن يرف له جفن عندما سمع  التكبيرات
والابتهالات التي صدحت بها المساجد.
ونحن �أيضاً وقفنا بشموخ في وجه الانقلابيين ،بفضل القوة التي منحها لنا شعبنا ال�أبي،
ف�أفشلنا بذلك  اللعبة المحاكة ضدنا.
وكما قال الشاعر «سر لكي يسير الشعب من خلفك» ،ف�إننا في تلك الليلة سرنا مع شعبنا
جنباً �إلى جنب.
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لقد أ
 �حيا شعبنا روح تشاناقاله وروح حرب الاستقلال مرة ثانية بعد قرن من الزمن،
بمشاركة جميع �أفــراده من رجال ونساء ،وشيب وشباب ممن ينتمي �إلى جميع المهن
والشرائح الاجتماعية والتيارات السياسية.
فلو لم تقم حشود المواطنين الغفيرة القادمة من جميع �أنحاء �إسطنبول ب�إحاطة المطار الذي
هبطنا فيه ،لكان المجرمون القتلة المنتسبين لتنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي قد هاجمونا
بالطائرات والمروحيات والدبابات.
لقد وصلنا �إلى هذه ال�أيام ل�أن الشهادة لم تكن من نصيبنا في ذلك اليوم.
كما ت�أثرت مشاعري كثيراً بالموقف الوقور الذي �أظهره ذوي الشهداء والجرحى الذين
زرتهم شخصياً �أو زارهم زملائي.
وتقشعر �أبداننا عندما نسمع قصصاً وروايات تتعلق بشهدائنا وجرحانا.
وطالما �أن شعبنا يواصل كفاحه وهو مسلح بهذا ال�إ يمان وهذه العقيدة والعزيمة والحكمة،
فلن نتراجع خطوة واحدة ولو هاجمتنا دول العالم قاطبة.
�إن هذا العمل الذي تم �إعــداده من قبل �أكاديميين يعتبرون رواد ًا في مجال تخصصاتهم
و�أشرفت على �إعداده رئاسة السياسات الاجتماعية في حزب العدالة والتنمية ،ما هو �إلا
تحليل علمي لليلة  15تموز/يوليو  ،يتمحور حول شهدائنا وجرحانا.
أ�هنئ كل من شارك في �إعــداد هذا التقرير من �أكاديميين وزملائنا العاملين في المركز
الرئيسي وفروع الحزب في الولايات والمناطق.
وبهذه المناسبة اس�أل الله سبحانه وتعالى �أن يتغمد شهداء  51تموز بواسع رحمته ،و�أن يلهم
ذويهم الصبر والسلوان ،و�أن يعجل شفاء جرحانا الذين مازالت معالجتهم مستمرة �إلى ال�آن.

رجب طيب أردوغان
رئيس احلزب ورئيس اجلمهورية
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لقد خاض شعبنا طيلة مئات السنين نضالا ً وكفاحاً مريراً من �أجل الدفاع عن وطنه وعلمه
واستقلاله ،وضحى بروحه في سبيل الحفاظ على قيمه المقدسة.
وتمسك شعبنا العزيز بالقوانين التركية وحكومته المنتخبة و�إرادتــه الوطنية في مواجهة
المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في  15تموزبهدف النيل من استقلالنا ومستقبلنا
وديمقراطيتنا ،وسطر في تلك الليلة ملحمة ديمقراطية لا مثيل لها ،وتصدى للخونة الذين
كانوا يريدون تحويل بلادنا �إلى �أرض محتلة.
�إن قيام رئيس جمهوريتنا وبرلماننا وحكومتنا بتمثيل الشعب التركي بالشكل الذي يليق به،
واتخاذ وسائل �إعلامنا موقفاً جديراً في نفس الوقت� ،أجبر الانقلابيين المنتمين �إلى تنظيم
فتح الله غولن ال�إ رهابي الخائن على الاستسلام خلال مدة قصيرة.
فهذه المقاومة ال�أصيلة ومناوبات الديمقراطية التي استمرت ل�أسابيع عدة� ،أثبتت للعالم
 �أجمع �إرادة شعبنا التي لا تتزعزع .وبهذه المناسبة �أتقدم مرة �أخرى بجزيل الشكر لشعبنا
العزيز.
�إن الذين أ �ناروا درب تركيا في تلك الليلة المظلمة الطويلة ،و�أنقذوا بلدنا من حافة كارثة
كبيرة ،هم شهداؤنا وجرحانا .فالشهادة وال�إ صابة في عقيدتنا تعتبران من �أعلى المراتب
المقدسة .و�أنحني �إجــلالا ً و�إكباراً �أمام ذكرى جميع شهدائنا الذين ضحوا ب�أنفسهم في
سبيل هذا الوطن و�أسـ�أل الله سبحانه وتعالى �أن يتغمدهم بواسع رحمته ،و�أن يم ّن على
جرحانا بوافر الصحة والعافية والعمر المديد  .
ومثلما �أظهر �أبناء شعبنا البالغ عددهم  79مليوناً في تلك الليلة �أروع مثال لل�أخوة
والتضامن والوحدة ،ف�إنني على قناعة و�إيمان ب�أن هذه الروح وهذا الوعي لن يتم التخلي
عنهما في �أي وقت من ال�أوقات.
لن تستطيع �أية عصابة خائنة و�أي تنظيم �إرهابي زعزعة وحدتنا وتضامننا.
ولن يستطيع �أي خسيس �أو غدار النيل من �أرض هذا الوطن العزيز.
ولن يتوقف علمنا الذي استمد لونه من لون دماء شهدائنا عن الرفرفة في ال�أعالي �أبداً.
وحد ال�آذان والابتهالات التي صدحت بها الجوامع والمساجد �أرواحنا في تلك
ومثلما ّ
الليلة المظلمة  ،ف�إننا سنبقى معاً وجنباً �إلى جنب من ال�آن فصاعداً �أيضاً  .
أ�شكر كل من ساهم في  �إنجاز هذا التحليل العلمي الــذي �أعدته رئاسة السياسات
الاجتماعية في حزب العدالة والتنمية ،و�أتقدم ب�أطيب التحيات القلبية لشعبنا العزيز.

بن علي يلدرم
نائب رئيس احلزب ورئيس الوزراء
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يمتلك شعبنا تجارب تاريخية غنية جداً ،حيث �أنه كان شاهد ًا على مختلف النضالات
طوال التاريخ ،وسطر ملاحم كثيرة وحقق انتصارات مباركة .وهناك منعطفات هامة في
مسيرة تحول هذه ال�أراضي �إلى وطن .ويعتبر  15تموز �إحدى نقاط التحول الهامة هذه.
ل�أن  15تموز يعتبر تاريخاً مهماً للغاية بما يتضمنه من معان تتعدى كونه مجرد تاريخ
تم فيه التصدي لمحاولة انقلابية .و�أبعد من ذلك ف�إن  15تموز يعد عملية تحرير و�إعادة
ت�أسيس ،وهو مثال على انتصار الديمقراطية يجب على  العالم ب�أسره �أن يحتذي به .كما
�أن  15تموز يعتبر يوماً تم فيه طي صفحة ال�أنظمة ال�أوليغارشية و�أنظمة الوصاية التي تستند
�إليها الانقلابات ،بحيث لن يعاد فتحها �أبداً طوال التاريخ .و�إضافة �إلى كل ما تقدم ف�إن
 15تموز يعد مؤشراً على عدم السكوت بعد ال�آن ،والصراخ عالياً بهتاف «العالم �أكبر من
خمسة» ،ليس للشعب التركي فحسب بل لكافة المظلومين في العالم.
 �جل تحقيق النجاح في لحظات انكسار يعيشها شعب ما يجب أ
ومن أ
 �ن يكون هناك
تلاحم وتلاق بين الشعب والقائد .ومثل هذا التلاحم يحدث في عهود نادرة من التاريخ.
وقد حقق شعبنا هذا التلاقي في معركة تشاناقاله وفي حرب الاستقلال� .أما  15تموز فهو
لحظة انكسار تولد خلالها في ال�أذهان مجدداً تصور اجتماعي بتلاق جديد .وتعتبر القيادة
�أهم عامل في لحظة الانكسار هذه .وبلا شك ف�إن شهداءنا وجرحانا وشعبنا العزيز ،والذين
التفوا جميعاً حول مفهوم الدفاع عن الوطن بقيادة القائد العام السيد رجب طيب �أردوغان
الذي يعتبر الاسم ال�أبرز في  15تموز ،يستحقون منا احتراماً وتقديراً كبيرين.
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�إن ثورة ال�إ رادة الوطنية في  15تموز يمكن تقييمها من نواح عديدة كالنواحي السياسية
والاجتماعية والتاريخية والثقافية .ولا شك ب�أن كل جهد يتم بذله بغية فهم المعاني التي
يحملها  15تموز يعتبر مقاربة ق ّيمة للغاية .ولهذا السبب ،ف�إن  15تموز يعتبر حدثاً قابلا ً
للقراءة والتقييم من مئات الزوايا .و�إن �أكثر المجالات التي يبقى ال�إ نسان فيها عاجزاً عن
جهود الفهم الكلية والبنيوية هو التحدث �أو كتابة شيء عن هؤلاء ال�أبطال الذين ضحوا
ب�أرواحهم ودمائهم لينالوا مرتبة الشهادة في ذلك اليوم .ولهذا السبب وعندما يكون الموضوع
متعلقاً بشهدائنا ف�إننا نتحدث بعقيدتنا وقلوبنا ،وليس بما توصلت �إليه �أبحاثنا العلمية.
وعندما نتحدث عن هؤلاء ال�أبطال الذين ضحوا ب�أرواحهم الغالية في سبيل التصدي لهذا
العمل اللا �أخلاقي ،نشعر بالقلق حيال عدم كفاية كلماتنا وعجز �أقلامنا .ف�آيات القر�آن
الكريم وال�أحاديث الشريفة التي تتناول هذا الموضوع  واضحة ومعروفة .وهل هناك كلمة
�أو قلم �أو كلام يستطيع التعبير عن هؤلاء ال�أبطال الذين تلقوا تلك البشرى الكبيرة.
كلمة الشهيد مشتقة من الشهادة ،وتعني أ
 �ن الشاهد يرى ما حدث ويشهد عليه .يا
شهدائنا ال�أبــرار! لم تترددوا قط في تسليم و�إعــادة ال�أمانة التي �إئتمنكم الله �إياها .والله
سبحانه وتعالى شاهد على ذلك ،ونحن �أيضاً شاهدون عليه ،ونبذل قصارى جهدنا حتى
يشهد التاريخ و�أجيال المستقبل �أيضاً على ذلك .ولايمكننا سوى �أن نطلب منكم �أن
تشفعوا لنا �أمام الله عز وجل ،و�أن نس�أل الله سبحانه وتعالى �أن يجعلنا �أناساً لائقين بكم.
ولايمكننا �أن نتجاوز حدودنا و�أن نضعكم ضمن مقاييس معينة ،ل�أنه لا يمكننا �أن ننظر
�إليكم �إلا عبر شهادة الله بحقكم .فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله ب�أن الشهداء
ليسوا �أمواتاً ،بل هم �أحياء عند ربهم يرزقون .ولهذا السبب نهتف دوماً قائلين «الشهداء
لن يموتوا والوطن لن ينقسم».
لقد كان بين شهدائنا أ
 �طفال مازالوا في ربيع العمر وهم لم يتجاوزا الخامسة عشر من
�أعمارهم .صحيح  �أن �أعمارهم كانت صغيرة ولكن مستوى وعيهم كان عالياً فالتحقوا
بقافلة الشهداء ،كما حدث في معركة تشاناقاله ،حيث خرج �أبناؤنا �إلى رحلة الشهادة
مبكرين مثل (طيور الكركي  التي ت�أتي مبكراً) .ويوجد في صفوفكم �آباء و�أمهات تركوا
خلفهم �أولادهم و�أزواجهم .لقد تصدوا ب�أجسادهم للدبابات والطائرات التي قصفت ال�أبرياء
بلا حياء ،وهم لا «ينتظرون سوى معانقة النبي صلي الله عليه وسلم لهم»   ،ولكن
هل هناك ما يهدئ من حسرة الباقين على قيد الحياة ووحدتهم و�آلامهم سوى �إيمانهم؟
ولكن اعلموا �أن ُمثُلكم هي مثلنا ،وقضيتكم هي قضيتنا.
ال�أخــوة وال�أخــوات الجرحى والذين فقدوا أ �حد أ �عضاء أ �جسامهم في  15تموز! لقد سرتم
�أنتم �أيضاً في هذا الدرب ،وكان بينكم �أطفال لنا بعمر  9سنوات و�أجداد لنا بعمر  83سنة.
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وقلوبنا تشعر بال�آلام التي تعانون منها� .إننا بفضلكم نعيش في بيوتنا �آمنين ومطمئنين .فالوطن
يعبر عن امتنانه لكم .وما يواسينا هو ال�أجر والثواب الذي ستنالونه من الله سبحانه وتعالى.
كما �أننا ممتنون بالغ الامتنان للملايين التي خرجت �إلى الشوارع في ليلة الانقلاب  15تموز.
ول�أننا �أبناء �أمة واحدة فذلك يعني �أننا نمتلك ماضياً مشتركاً ومشاعر مشتركة وقيماً مشتركة
وتصورات مشتركة ،و�أننا دائماً متحدون في السراء والضراء .فالبارحة واليوم والغد حلقات
لا تنفصل من هويتنا ل�أن البارحة هي تاريخنا واليوم هو اللحظة التي نعيشها والغد هو
مستقبلنا .فمن لا ماضي له لا حاضر له ،ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
 �يها الشهداء الذين ضحيتم ب�أرواحكم و أ�يها الجرحى الذين أ
يا أ
 �رقتم دماءكم في سبيل
رفعة هذه البلاد! لقد قلتم في  15تموز «نحن ها هنا موجودون» ،و�أصبحتم ضماناً لغدنا
ومستقبلنا .فطالما امتلكت �أمتنا هذه ال�إ رادة  ،ف�إن الهزيمة ستلحق حتماً ببؤر الوصاية  .
�إن وسائل ال�إ علام المنتشرة في عصرنا هذا تتيح �إمكانية تسجيل وتصوير ال�أحداث بكل
سهولة .وهذه التسجيلات التي تقع تحت متناول �أيديكم ،تعتبر بمثابة تحديد حالة ل�أطفال
المستقبل بهدف �إظهار الحالات العاطفية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لشخصيات
الحادثة ،وتسجيل هذه الحادثة من �أجل بناء المستقبل ،وذلك كله دون الخروج عن سياق
تلك الحادثة .و�إننا على قناعة و�إيمان ب�أن ال�آلاف من ال�أعمال التي تتحدث عن محاولة
الانقلاب التي وقعت في  15تموز ستظهر وترى النور.
وبهذا العمل الذي تم �إعداده بناء على تعليمات السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء� ،أردنا
نحن في رئاسة   السياسات الاجتماعية في حزب العدالة والتنمية �أن نساهم في جهود
شرح وفهم معاني المقاومة في  15تموز .ولا شك �أن لنا �أخطاء ونواقص .وكما قال
العلماء القدماء في خلاصة كتبهم (نحن هكذا فهمنا) «والله �أعلم بمراده».
لقد �أدرك شعبنا على مدى تاريخه بمفهوم ناشئ عن �إيمانه �أن النصر منة من الله سبحانه
وتعالى نشكره ونحمده عليها على الرغم من ثمنه وكلفته .وبهذا المعنى ف�إني مدينة
بالشكر لكل من ساهم في تحقيق انتصار ال�إ رادة الوطنية في  15تموز ،و�أخص بالشكر:


شهداءنا ال�أبرار وجرحانا ال�أبطال.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب �أردوغــان الذي دعا شعبنا �إلى النزول �إلى الساحات
والميادين والشوارع وقاد البلاد ب�إيمان وحكمة وشجاعة خلال المحاولة الانقلابية  15تموز.


رئيس مجلس ال�أمة التركي الكبير السيد �إسماعيل قهرمان الذي �أبقى مجلسنا المظفر
مفتوحاً في كافة ال�أحوال على الرغم من القصف الذي تعرض له في ليلة  51تموز.
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رئيس الوزراء السيد بن علي يلدرم الذي �أوضح منذ البداية ب�أن ما يحدث عبارة عن محاولة
تمرد ،وقاومها بكل شجاعة وبطولة متوعداً بفرض �أشد العقوبات على الضالعين فيها.


السادة الوزراء والرؤساء و�أعضاء مجلس ال�أمة التركي الكبير الذين وقفوا �إلى جانب شعبنا
ولم يغادروا المجلس على الرغم من كافة الظروف الصعبة.




كافة �أفراد هذا الشعب البطل الذي نزل �إلى الساحات والميادين.



كافة �أفراد قوات ال�أمن المحبين لوطنهم والذين دافعوا عن قائدهم ووطنهم وعلمهم و�آذانهم.

كافة العاملين في رئاسة الشؤون الدينية الذين لم يتوقفوا عن رفع الابتهالات وال�آذان،
حتى في �أحرج ال�أوقات التي مرت بها تلك المحاولة الانقلابية المشؤومة في  15تموز،
فحولوا بذلك عتمة الليل �إلى نور و�أخبروا الشعب بما يجري.


ال�أحزاب السياسية ومندوبي  وسائل ال�إ علام ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت
في تحقيق انتصار ال�إ رادة الوطنية  .


ال�أصدقاء وال�أصحاب والخلان المتواجدين ضمن الحدود التي ترسمها قلوبنا والذين
ذرفوا الدموع وهم يتضرعون ب�أن يعم الخير في كافة �أنحاء ال�أناضول.


كافة ال�أعضاء في فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات والمناطق ،والذين نظموا
�أنفسهم بشكل سريع ودعوا شعبنا �إلى النزول �إلى الساحات والميادين ،وكافة العاملين
المتطوعين والمساهمين في �إعداد هذا العمل القيم  .


أوزنور تشاليك
مساعدة رئيس احلزب
رئيسة السياسات االجتماعية
عضو مجلس األمة التركي الكبير عن والية مالطيا
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نهدي هذا الكتاب؛ إلى شهدائنا األبرار
وجرحانا األبطال وأفراد شعبنا األبي
الذين ضحوا بأغلى ما ميلكونه يف سبيل
حتقيق انتصار اإلرادة الوطنية يف  15متوز.
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متهيد
الذاكرة الاجتماعية نوع من أ
 �نواع الوعي المبني على تجارب المجتمعات وتظهر �آثارها
في لحظات صعبة من حياة المجتمعات .وتكتسب المجتمعات شخصيتها تحت ت�أثير
الماضي المشترك الذي تعيشه ،وتبدي ردات  فعل حيال ال�أحــداث التي تواجهها ،بما
يتناسب مع شخصيتها تلك ،كالحب والكره .ولهذا السبب ،فـ�إن طريق التعرف عن
قرب �إلى �أي مجتمع و�إمكانية توقع �أي نوع من ردات الفعل سيظهرها هذا المجتمع
في حالة معينة ،يمر عبر تحليل التجربة التاريخية لذلك المجتمع ،وتحليل الرموز الثقافية
لسوسيولوجيته التي تختبر هذه التجربة في الوقت الحاضر  .
يمتلك شعبنا تجربة سياسية كبيرة جــد ًا ،ساهمت في تشكيل نسب عالية من الحكمة
والحساسية في الذاكرة العميقة للمجتمع من �أجل القيم المجيدة كالشعب وال َعلم والوطن
والدولة والوحدة والتضامن .وتح ّول حالة الحذر واليقظة المتعلقة بهذه القيم �إلى ردود فعل
اجتماعية قوية ،يتناسب بشكل صحيح مع درجة التهديد الذي يحس به المجتمع� .إذ
�أن ال�إ حساس بوقوع الوطن تحت خطر كبير ،دفع الحشود الكبيرة �إلى التحرك واستنفرها
في كافة ال�أوقات .ومن �أبرز ال�أمثلة الملموسة على ذلك ال�إ حساس والوعي والمقاومة التي
�أبداها شعبنا خلال معركة تشاناقاله وحرب الاستقلال و�أخيراً خلال صد محاولة الانقلاب/
الاحتلال الفاشلة في  15تموز.
وكما ثبت من خلال التجارب التي عاشها شعبنا سواء في حرب الاستقلال �أو خلال المقاومة
التي �أبداها في التصدي  للمحاولة الانقلابية في  15تموز ،ف�إن القيادة لعبت على الدوام دوراً
هاماً في حشد الكتل الشعبية وتوجيهها و�إدارتها .لذا ،ف�إن حرب الاستقلال تعتبر ملحمة
بطولية تجسد خلاص شعب ال�أناضول من الاحتلال بقيادة الغازي مصطفى كمال �أتاتورك،
بعد اتحاده وتكامله معه� .أما  15تموز فهو انتصار لل�إ رادة الوطنية تحقق بقيادة السيد رجب
طيب �أردوغان رئيس الجمهورية ،الذي بذل قصارى جهده طيلة  15عاماً في سبيل بث الثقة
والاعتماد على النفس في قلوب �أفراد المجتمع .حيث �أن الوعي التاريخي الكبير الذي يحمله
شعبنا تجسد دائماً في �أشعار و�أعمال  وخطابات السيد رئيس الجمهورية الذي وضع الذاكرة
التاريخية للمجتمع في مواجهة المشاكل القائمة في هذا العصر.
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« لقد تولى السيد رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية متثيل
طلبات وحاجات األمة على الطريق السياسي ،واتخذ شعار السير
مع شعبه جنب ًا إلى جنب ،وهو قائد جعل إرادة الشعب هي احلاكمة
وال يرى نفسه مستقال عن الشعب بل يعتبرها جزءا مندمج ًا معه».
وبذلك شعر المجتمع بتحمله عبء المسؤولية التاريخية ،وساهمت علاقة التفاعل المتبادل
والت�آزر التي تكونت فيما بين التاريخ والمجتمع والقيادة في �إنارة درب بلدنا.
�إن ما جرى في  15تموز  2016يعتبر حدثاً لم يشهد له التاريخ التركي مثيلا ً من قبل.
فقيام مجموعة خائنة متغلغلة داخل صفوف الجيش بمحاولة انقلابية ل�إ سقاط حكومة شرعية
باستخدام السلاح الذي يملكه هذا الشعب ،وقيام الشعب بجميع �أطيافه و�أفراده بالتصدي
لهذه المحاولة الانقلابية ومقاومتها ،سيحتل مكانه كحادثة استثنائية في تاريخنا .حيث
استشهد  250شخصاً و�أصيب  2194من �أبناء شعبنا بجروح في  15تموز  ،2016وتولى
�أكثر من  25مليون شخص القيام بـ «مناوبات الديمقراطية» لمدة شهر تقريباً .لقد قامت
ال�إ رادة الوطنية بثورة حقيقية في هذا السياق وحققت نصراً استثنائياً كبيراً .فما حدث في 15
تموز يعتبر حدثاً نادراً ابتعدت فيه ال�أكثرية الساحقة من �أفراد المجتمع عن النقاشات الروتينية
للسياسة اليومية وتوافقت حول موضوع مصيري .وتوافقت كافة شرائح المجتمع دون �أي
تمييز عقائدي �أو �إيديولوجي �أو اثني �أو طبقي حول فكرة عدم وجود �أية �إرادة تعلو فوق �إرادة
المجتمع ،و�أن تغيير قيادة الشعب لا يمكن �أن تتم �إلا بقرار من الشعب ذاته .وبذلك �أثبت
هذا الشعب للعالم �أجمع وبشكل قطعي �أنه لم يعد هناك �أي مكان في حياته للوصايات
والانقلابات والضغوطات واللجوء �إلى السبل الغير ديمقراطية في هذا البلد.
ولا شك �أن ما حدث في  15تموز سيكون موضوعاً لمئات ال�أبحاث العلمية .وبحثنا
هذا ما هو �إلا مجرد جهد بسيط ومتواضع بذلناه في هذا ال�إ طار .وهذا العمل الذي يعد
واحداً من �أكبر و�أوسع ال�أعمال الميدانية التي تم �إعدادها حول المقاومة التي خاضتها
ال�إ رادة الوطنية في  15تموز ،حيث تم خلاله �إجراء مقابلات مباشرة مع ذوي  166شهيداً
و  1517شخصاً من جرحانا .كما تم في هذا البحث �إجراء تحليل واسع النطاق للعوامل
والديناميات السياسية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل مقاومة  15تموز .فمن جهة
تم �إجراء تحليل علمي للعناصر التي حققت انتصار ال�إ رادة الوطنية في  15تموز من الناحية
الاجتماعية ،ومن جهة �أخرى تم �إعداد �أرشيف شامل لهذه المقاومة ليصار �إلى اعتمادها
كمرجع تاريخي .و�إن كانت المعلومات الشخصية المتعلقة بالمقاومين وال�أسباب التي
دفعتهم �إلى المقاومة تشكل محور هذا البحث� ،إلا �أن هذا التقرير عمل في القسم الثاني
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منه على التطرق باختصار �إلى جميع المحاولات التي رمت �إلى فرض الوصاية على ال�إ رادة
الوطنية ،وفي مقدمتها انقلاب عام  ،1960وذلك من �أجل معرفة الموقف الذي اتخذه
الشعب في الساحات والميادين ضد ال�أوصياء والانقلابيين ،والتذكير بتاريخ الانقلابات في
تركيا و�آثارها الاجتماعية .وتم في القسم الثالث التطرق �إلى ال�أحداث التي وقعت خلال
المحاولة الانقلابية /الاحتلالية في ليلة  15تموز حسب تسلسلها الزمني.
�أما في القسم الرابع من هذا التقرير فقد تم الكشف عن البيانات التي تتعلق ب�أوضاع
الشهداء والجرحى   من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .وقد عملنا على الحصول
على المعلومات المتعلقة بشهدائنا وجرحانا من ذويهم من الدرجة ال�أولــى .وفيما يتعلق
بالجرحى ،حاولنا معرفة الدوافع التي �أدت بهم �إلى النزول �إلى الساحات والميادين عبر
توجيه �أسئلة موضوعية �إليهم� ،إضافة �إلى القرائن الاجتماعية والاقتصادية التي تم التوصل
�إليها ،فضلا ً عن تصنيف ال�إ جابات التي تم الحصول عليها ضمن فئات ومجموعات.
كما جرى العمل خلال هذا البحث على التعرف على الوضع النفسي لذوي شهدائنا،
وما �إذا كان جرحانا يعانون من وجود مشاكل نفسية وجسدية �أم لا .و�إضافة �إلى قيادة
القائد التي تشكل �أول العوامل التي جعلت الشهداء والمصابين يخرجون �إلى الساحات
والميادين ،تم العمل على تحديد ماهية تطلعات وطلبات ذوي الشهداء والجرحى من من
مسؤولي الدولة ،وخاصة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء.
�أما في القسم ال�أخير من هذا البحث تم �إجراء تقييم كلي للقرائن التي تم التوصل �إليها،
وتقديم النتائج والمقترحات المتعلقة بذلك.
�إن رئاسة السياسات الاجتماعية في المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية تعتبر الاهتمام
عن كثب بذوي شهدائنا وجرحانا ،وال�إ صغاء �إلى معاناتهم وطلباتهم بهدف معالجتها ،من
�أكبر المهام الملقاة على عاتقها .ونحن مدينون بالاهتمام والتمسك ب�أمانات شهدائنا ال�أبرار
وبجرحانا ال�أبطال ،بقيادة السيد رجب طيب �أردوغان رئيس الجمهورية ،و�إرشاد السيد بن
علي يلدرم رئيس الوزراء .وهذا العمل يعتبر جهداً ومسعى مبذولا ً في هذا السياق.
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 -1أهداف البحث وأهميته وطريقة إجرائه

يتضمن هذا القسم أهداف البحث وأهميته وطريقته
وعملية جمع املعطيات ووسائلها.
 1-1أهداف البحث

�إن محاولة الانقلاب الفاشلة في ليلة الجمعة في  15تموز والتي قام بها عناصر تغلغلت
داخل القوات المسلحة ،وينتمون �إلى تنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي ،استهدفت النيل من
وحدة وتضامن شعبنا ،واستقلال بلدنا ،وال�أهم من ذلك استهدفت النيل من ال�إ رادة الوطنية.
وما جرى  في  15تموز يعتبر حدثاً لم يشهد التاريخ التركي مثيلا ً له من قبل .صحيح �أننا
كنا قد شهدنا انقلابات ومذكرات تجاهلت �إرادة الشعب ،ولكن المحاولة الانقلابية التي
وقعت في  15تموز تعتبر خيانة كبيرة تختلف عن سابقاتها .حيث �أن قيام مجموعة من
الخونة كانت قد تغلغلت داخل صفوف الجيش بالعمل على �إسقاط السلطة الشرعية باستخدام
السلاح الذي يملكه هذا الشعب ،وقتلها للمواطنين في الساحات والميادين ،وشروعها في
جر البلاد �إلى �أجواء ملؤها الفوضى والغموض ،تعتبر خيانة �أليمة ونادرة الحدوث ،سواء في
تاريخ تركيا �أو في تاريخ ال�إ نسانية .كما �أن قيام الشعب التركي بجميع �أفراده بخوض نضال
شامل في مواجهة ذلك يعتبر حدثاً ذو مغزى ،يبعث �إلى الاعتزاز والافتخار .وفي تلك الليلة
وفي ال�أحداث التالية لها قدم شعبنا  250شهيداً و  2194جريحاً وشارك �أكثر من  25مليون
شخص في «مناوبات الديمقراطية»  ،طوال مدة شهر تقريباً .وقد حققت ال�إ رادة الوطنية ثورة
حقيقية بهذا المعنى.
والغاية ال�أساسية من هذه الدراسة هي تسليط الضوء على السير الذاتية الخاصة بال�أبطال الذين
استشهدوا و�أصيبوا بجروح في  15تموز ،والدوافع التي جعلتهم ينزلون �إلى ميادين المقاومة في
تلك الليلة ،وتحديد العوامل التي ساهمت في انتصار ال�إ رادة الوطنية في  15تموز.
ونورد فيما يلي ال�أهداف ال�أخرى لهذه الدراسة تبعاً للغاية ال�أساسية المذكورة أ �علاه:
• �إبلاغ تحيات وشكر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء لذوي الشهداء و للجرحى
خلال زيارتنا لهم.
• التعرف على مشاعر و�أفكار ذوي الشهداء والجرحى  .
• ال�إ طلاع على تطلعات ورغبات وتمنيات ذوي الشهداء والجرحى وطلباتهم من حزبنا ومن
المسؤولين في الدولة.
• �إحالة هذه الرغبات والتمنيات �إلى المؤسسات المعنية ،وتمسك حزب العدالة والتنمية
بفروعها في جميع الولايات والمناطق بذوي الشهداء وبالجرحى والاهتمام بهم ورعايتهم.
26

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

• �إجراء تحليل اجتماعي واقتصادي لشهدائنا وجرحانا من ناحية المتغيرات كالعمر والجنس
والحالة المدنية وحالتهم التعليمية والمهنية.
• تحديد الوسط والظروف التي جرى فيها مقاومة الانقلاب.
• تحديد كيفية علم الشهداء والجرحى بحدوث المحاولة الانقلابية المشؤومة ،وماذا فعلوا فور
تلقيهم للنب�أ ،ومتى وكيف سمعوا نداء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ،وكيف
كانت ردة فعلهم حياله ،وكيفية مساهمة ال�آذان والابتهالات التي صدحت بها الم�آذن في
مسيرة مقاومة المحاولة الانقلابية في تلك الليلة  .
• تحديد ال�أماكن التي استشهد فيها شهداؤنا ،وال�أماكن التي �أصيب فيها جرحانا ،و أ�ماكن
�إصاباتهم في �أجسادهم ،وهل فقدوا �أعضاء من �أجسادهم �أم لا ،والتعرف على الحالة المعنوية
للجرحى وما �إذا كانوا بحاجة �إلى دعم نفسي �أم لا  .
�أما الهدف البعيد لهذه الدراسة فهو تسجيل المعلومات التي تم التوصل �إليها و�أرشفتها ،وتحويل ملحمة
 15تموز �إلى �أعمال مرئية ومكتوبة عن طريق التسجيلات المرئية والمؤرشفة ،وتصوير �أفلام سينمائية
تجسد حكايات البطولة وال�إ باء ،والتمكن من نشر المنشورات على الصعيدين المحلي والدولي.

 2-1أهمية البحث

قام أ �بناء هذا الشعب ال�أبطال بالتصدي للحرب التي �أعلنها �إرهابيون خونة يرتدون الزي
العسكري في  15تموز ،في مواجهة الشعب مستخدمين �أسلحة و�إمكانيات هذا الشعب
وذلك بعدما استجابوا لنداء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء من �أجل الوقوف
في وجه الانقلابيين الخونة ،فتجمعت حشود المواطنين في الشوارع والساحات و�أجهضوا
هذه المحاولة الانقلابية عبر تصديهم للدبابات ب�أجسادهم.

وفي ليلة  15تموز جرح  2194من مواطنينا الذين لبوا نداء السيد رجب طيب �أردوغان
رئيس الجمهورية والسيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء� ،إثر استهدافهم بالدبابات والقنابل
وال�أسلحة النارية و�أيضاً �إصابتهم خلال الاشتباكات التي وقعت في تلك الليلة ،في وقت
ارتقى فيه  250مواطناً �إلى مرتبة الشهادة .وبعد �أن بد�أنا بحثنا استناداً �إلى هذه ال�أرقام،
�أصدر السيدان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تعليمات تقضي  ب�أن «كل شخص �أصيب
ولو بجرح بسيط في �أظفره سيعتبر جريحاً �أصيب في ليلة المحاولة الانقلابية» ،ونتيجة لهذه
التعليمات تم تحديد عدد الجرحى رسمياً بـ  2700جريحاً بعدما قام الجرحى بالمراجعة
الشخصية و�إثبات وقوع �إصاباتهم في تلك الليلة .ويتضمن هذا البحث من حيث النطاق
المعطيات ال�أولية المتعلقة باستشهاد  250مواطناً واصابة � 2194آخرين ليلة  15تموز .وتم
�إعــداد هذا البحث ب�إجراء مقابلات مباشرة مع  166شخصاً من ذوي الشهداء و1517
جريحاً .وهذه ال�أرقام تشكل نسبة  %66.4من عدد الشهداء و  %69,1من عدد الجرحى.
وفي تلك الليلة خرج الملايين من أ
 �بناء شعبنا �إلى الشوارع بقلوب تنبض بحب الوطن
والشعب والعلم للدفاع عن رئيس الجمهورية وعن بلدهم في مواجهة الخونة .و�إنه من المهم
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للغاية فهم هؤلاء الناس الذين خرجوا �إلى الساحات والشوارع ،معرضين �أنفسهم للخطر،
ومعرفة الدوافع التي جعلتهم يتصدون ل�أعضاء تنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي� .إن معرفة وفهم
هذه الدوافع سيمكننا من تسجيل المقاومة التي خاضتها ال�إ رادة الشعبية في  15تموز ضمن
سياقها التاريخي ومقارنتها مع ردود ال�أفعال التي حصلت حيال المحاولات الانقلابية التي
حدثت في السابق .كما �أن ذلك سيكون مفيداً في تحديد العناصر التي يجب �أخذها بعين
الاعتبار لدى �إعداد المجتمع تصوره نحو المستقبل .ومعرفة هذه العناصر ستجعل الفرصة
سانحة ل�إ جراء تحليل تفصيلي للمراحل التي شكلت مقاومة  15تموز والتي تعتبر بحد ذاتها
ملحمة عظيمة .كما �أن التعرف على كل شهيد من شهدائنا وعلى كل جريح من جرحانا،
وال�إ طلاع على معلومات مفصلة تتعلق بهم ،يعتبر واجباً �إنسانياً ودينياً ووطنياً� .إضافة �إلى �أن
التعرف على كل واحد من ال�أبطال الذين ع ّرضوا �أرواحهم للخطر من �أجل الحفاظ على
ديمومة هذا الوطن ،والتعريف بهم هو من مقتضيات واجب الوفاء .وفي حقيقة ال�أمر ف�إن
معرفة هؤلاء الناس والتعرف عليهم هو واجب هام من �أجل كتابة تاريخ الغد .وانطلاقا من
هذه الفكرة ،سوف يكون هذا العمل مصدراً هاماً بين �أيديكم سيضمن للمقاومة التي �أبداها
شعبنا خلال المراحل التي مرت بها المحاولة الانقلابية في  15تموز ،وللنصر الهام الذي
حققه� ،أن ي�أخذ مكانه في التاريخ.

 3-1مسار البحث وتشكيل الفرق

تم البدء بهذا البحث في �إطار التعليمات التي أ �صدرها السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء،
من �أجل تحديد المراحل المؤدية �إلى انتصار ال�إ رادة الوطنية في  15تموز .وبناء على تعليمات
السيد رئيس الوزراء قامت رئاسة السياسات الاجتماعية في حزب العدالة والتنمية وفروع الحزب
بتشكيل فريق للبحث والعمل .وانطلقت هذه العملية خلال الاجتماع الذي انعقد في � 10آب/
�أغسطس  ،2016وحضره السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء ،وشارك فيه رؤساء الفروع النسائية
والشبابية والسياسات الاجتماعية للحزب في  81ولاية ،حيث قام ال�أكاديميون والمختصون في
مجال الخدمات الاجتماعية بتدريب الفرق التي ستقوم ب�إجراء الزيارات الميدانية بغية تحديد
الوضع الراهن وتحليله ،والعمل على زيادة انتباه وحساسية �أعضاء هذه الفرق.
وجرى في �إطار هذا البحث تدوين المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال وعناوين ال�إ قامة
الخاصة بـ  2194جريحاً و  250شهيداً تم تسجيل �إصاباتهم واستشهادهم في ليلة  15تموز.
كما تم �إعــداد خطة عمل الفرق حسب العناوين التي تم تحديدها وتصنيفها وفق ترتيب
المناطق وال�أحياء والشوارع.
ومن �أجل الوصول �إلى ذوي الشهداء والجرحى في �أنقرة و�إسطنبول وفي  33ولاية تركية ،تم
تشكيل  148فريق عمل ،بحيث يتكون كل فريق من خمسة �أشخاص وهم رئيس السياسات
الاجتماعية لفرع حزب العدالة والتنمية في الولايات والمناطق ،ورئيس السياسات الاجتماعية
لفرع الشباب في الحزب ،ورئيس السياسات الاجتماعية لفرع النساء في الحزب ،ومختص
في مجال الخدمات الاجتماعية ومندوب عن مؤسسة المجتمع المدني (اتحاد جمعيات
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الخدمات الصحية والاجتماعية) .وتم �إجــراء الزيارات من قبل  63فريقاً في �إسطنبول و
 52فريقاً في �أنقرة و  33فريقاً في الولايات ال�أخــرى .وقام ب�إجراء ال�أعمال الميدانية فريق
عمل يتكون بمجموعه من  740شخصاً .وتولى رؤساء السياسات الاجتماعية في الولايات
مهام التنسيق العام للفرق في الــولايــات� ،أمــا رئاسة الفرق في المناطق فتولاها رؤســاء
السياسات الاجتماعية في المناطق .وتم خلال الزيارات تسليم رسائل خاصة لذوي الشهداء  
والمصابين ،مرسلة من السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء ،مكتوبة بخط يده ،وتحمل توقيعه
(انظر الملحق  1-والملحق  .)2-وتم استكمال هذه الزيارات خلال ثلاثة �أيام وفقاً للبرنامج.

 4-1طريقة إجراء البحث

�إن هذا البحث هو عبارة عن دراسة تعريفية (وصفية) ،حيث تم جمع المعطيات بطريقة
الاستبيان الذي يجري عبر المقابلة الشخصية وجهاً لوجه .وكان قسم من ال�أسئلة التي تم
توجيهها في الاستبيان� ،أسئلة موضوعية تستهدف تحديد الخواص الاجتماعية والاقتصادية،
وقسم �آخر من ال�أسئلة يتعلق بقياس الموقف (ليكرت) ،وما تبقى منها �أسئلة موضوعية تتعلق
بشكل مباشر بتعبير الشخص عن مشاعره و�أفكاره.

 5-1عملية جمع املعطيات ووسائلها

تم �إعداد استمارات مقابلة خاصة لذوي الشهداء واستمارات مقابلة خاصة للجرحى ،بغية
استخدامها من قبل فرق العمل �أثناء زيارتها لذوي الشهداء وللجرحى.
وتم تحليل ال�أسئلة المدرجة على استمارة المقابلة من ناحية صلاحيتها ووثوقيتها ،وتم �إجراء
تجربة �أولية مع عشرة �أشخاص من ذوي الشهداء وعشرة �أشخاص من الجرحى في ولاية
�أنقرة بعدما تم اختيارهم بطريقة عشوائية .وفي نتيجة هذه التجربة ال�أولية تمت صياغة
استمارات ال�أسئلة الاستبيانية بشكلها النهائي من قبل �أكاديميين مختصين ،عبر �إعادة تنظيم
ال�أسئلة الغير مفهومة والغير واضحة.
ولدى تسجيل ال�إ جابات عن طريق المقابلة وجهاً لوجه تم تصوير ال�أشخاص الذين وافقوا على
ذلك .وقامت الفرق التي �أجرت الزيارات بملء استمارة المقابلة ،وذلك من قبل �أخصائي
الخدمات الاجتماعية و�/أو رئيس الفرع الشبابي في الحزب .وتم بعد ذلك تحليل نتائج
المقابلات من قبل المختصين و�إعــداد تقرير خاص بذلك .وكان الهدف من ذلك تشكيل
«منظومة معلومات» تتعلق بذوي الشهداء وبالجرحى وضمان استمرارية هذا العمل .وتم حفظ
كافة البيانات والمواد التي تم جمعها في �أرشيف رئاسة السياسات الاجتماعية في المركز
الرئيسي لحزب العدالة والتنمية .وقد تم بفضل الوثائق والمشاهد التي سجلتها الكاميرات
�إعداد �أرشيف سيكون مصدراً للمنشورات والبرامج الوثائقية الوطنية والدولية فيما يتعلق بنضال
الديمقراطية الذي تم خوضه في  15تموز ،والذي يعتبر واحداً من �أهم ال�أيام في تاريخنا.
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االنقالبات واملذكرات
يف تاريخ اجلمهورية التركية
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 -1االنقالبات واملذكرات يف تاريخ
اجلمهورية التركية

�إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها تنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي ( )FETÖفي 15
تموز تعتبر محاولة خائنة لم يسبق لها مثيل في تاريخنا ،ل�أن هذا التنظيم هو تنظيم دموي
اصطفائي استغل ثقة هذا الشعب وعقيدته  و�إمكانياته  و�أبنائه  لسنوات طويلة ،وحاول في
�أول فرصة القضاء على شعبه ودولته من �أجل تحقيق �أطماعه .ول�أول مرة في تاريخنا الذي
يعود ل�آلاف السنين تقوم مجموعة خائنة وبالتعاون مع المتواطئين والمتعاملين معها بمحاولة
انقلابية دموية لسرقة الدولة في وضح النهار واستلام الدولة والشعب ،وعدم الاكتفاء ب�إدعاء
السيطرة على السلطة فقط .وقد تم في هذا القسم تلخيص الانقلابات التي حدثت في تاريخ
الجمهورية التركية ،لكي يتم فهم محاولة الانقلاب الفاشلة في  15تموز ،بشكل �أفضل.

 1-2انقالب عام 1960

الشكل رقم :1
الشعار الشهير والملصق
الانتخابي للحزب
الديمقراطي

تم الانتقال من نظام الحزب الواحد الذي كان سائداً في المراحل ال�أولــى من ت�أسيس
الجمهورية التركية �إلى نظام تعدد ال�أحزاب عندما �أسس نوري دميراغ حزب التنمية الوطنية
بتاريخ  18تموز /يوليو  ،1945و�أسس كل من جلال بايار وعدنان مندريس وفؤاد كوبرولو
ورفيق كورالتان الحزب الديمقراطي بتاريخ  7كانون الثاني /يناير  .1946وعلى الرغم من
�أن بعض ال�أحزاب لم تعش طويلاً� ،إلا �أن تقديم المواطنين طلبات لوزارة الداخلية لت�أسيس
 13حزباً خلال عام  ،1946كان انعكاساً ونتيجة لمدى اهتمام الشعب بتعدد ال�أحزاب في
الحياة السياسية في ذلك الوقت.

وفاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي جرت بتاريخ � 14أيار/مايو  1950والذي
رفع شعار «كفى ،الكلمة للشعب» ،وبهذا الفوز حصل الحزب الديمقراطي على  408مقاعد
في البرلمان مما �أدى به ال�أمــر �إلى تشكيل الحكومة بمفرده .و�إن الحزب
الديمقراطي الذي حصل على حب واهتمام الشعب بشكل كبير ،حصل �أيضاً
على نسبة عالية في الانتخابات النيابية العامة في عام  ،1954بلغت %57.6
من ال�أصــوات ،حيث تعتبر هذه النتيجة �أعلى نسبة تم الحصول عليها في
تاريخ الانتخابات التركية .وكما هو واضح في الجدول رقم  1ف�إن الحزب
الديمقراطي استطاع تشكيل الحكومة بمفرده �أيضاً بعد فوزه في انتخابات عام
 1957مرة �أخرى على الرغم من فقدانه قسماً من �أصواته.
�إن شعار «كفى! الكلمة للشعب» هو �إعــلان لكون الشعب هو المالك
الوحيد للكلمة وال�إ رادة (الشكل رقم  .)1ولكن الحزب الديمقراطي الذي
يعتبر ممثلا ً لل�إ رادة الوطنية كان قد �أزعج بؤر الوصاية العسكرية وضايقها،
مما جعلهم يقومون بانقلاب عسكري بتاريخ � 27أيار /مايو � ،1960أطاح
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إن عدم انتخاب
رئيس جمهورية
مدني يف الفترة بني
عامي ،1989-1961
أي لغاية انتخاب
تورغوت أوزال رئيس ًا
للجمهورية ،يعد
دلي ً
ال واضح ًا على
هذا.

بالحكومة الديمقراطية المنتخبة .ورفع ال�آذان باللغة العربية مجدد ًا و�إدخال بعض المرونة
على التعليم الديني في العهود التي حكم فيها الحزب الديمقراطي ،تم اعتباره تنازلا ً عن
المكتسبات التي حققتها الجمهورية ،وتم تنظيم حملة دعائية ضد الحزب الديمقراطي.
وتم التمهيد لهذا الانقلاب والتجهيز له منذ عام  1957حين جرت  وازدادت في هذا
السياق التظاهرات التي نظمها فروع الشبيبة في حزب الشعب الجمهوري ،وخرج الطلاب
المجندون �إلى الشوارع ،وحاولوا تحريض الشعب ببث افتراءات تقول ب�أن الحكومة قد
وهبت ولايتي كارس و�أردهان لروسيا ،وازدادت ال�أخبار والنشاطات التي تهين الحكومة
ورئيس الوزراء السيد عدنان مندريس وتشوه سمعتيهما.
وفي نهاية المطاف تم �إسقاط حكومة الحزب الديمقراطي التي استمرت فترة ولايتها عشر
سنوات ،عبر انقلاب عسكري جرى بتاريخ � 27أيار/مايو � .1960إذ يعتبر هذا الانقلاب
�أول انقلاب عسكري يقع في عهد الجمهورية ،وتلى ذلك تدخل الجيش في السياسة
مرة واحدة كل عشر سنوات تقريباً ،فشكل ذلك �إبعاداً للحكومات المشروعة والمنتخبة
ب�أصوات الشعب عن سدة الحكم ،تارة بقوة السلاح وتارة ب�إصدار المذكرات من قبل
العسكر .وكــان هذا الانــقــلاب بمثابة نقطة البداية لمفهوم تنظيم الشعب عبر هندسة
المجتمع من قبل ر�أس الهرم .كما �أن انقلاب  1960و�إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس
شكل وصاية عسكرية دائمة على الحكومات في ال�أع ــوام التالية .وعــدم وجــود رئيس
جمهورية مدني خلال الفترة ما بين � ،1989-1961أي لغاية انتخاب تورغوت �أوزال رئيساً
للجمهورية يعد خير دليل على ذلك.
ومن أ
 �هم نتائج انقلاب � 27أيــار /مايو صياغة نظام الحكم الجديد بشكل يحول فيه
دون تطبيق ديمقراطية ال�أغلبية .وفي هذا السياق تم بعد الانــقــلاب تشكيل مجلس
شيوخ بهدف التقليل من ت�أثير مجلس ال�أمة التركي الكبير ،و�أصبح الانقلابيون «�أعضاء
طبيعيين» في مجلس الشيوخ شريطة احتفاظهم بهذه الصفة طوال حياتهم .وعلى نفس
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مت إنهاء حكم احلزب
الدميقراطي الذي استمر
لعشر سنوات ،عبر انقالب
عسكري وقع يف  27أيار/
مايو  ،1960وهو يعتبر أول
انقالب عسكري يحدث يف
عهد اجلمهورية ،حيث تاله
تدخل اجليش يف السياسة
مرة واحدة كل عشر سنوات
تقريباً.

المنوال تم تشكيل هيئة ال�إ دعــاء العام العسكري وهيئة القضاة العسكريين .كما نص
دستور عام  1961على تشكيل مجلس ال�أمــن القومي ،و ُمنح هذا المجلس في السنة
التالية حق التدخل في التقييمات التي يجريها مجلس الــوزراء .و�أصبح رئيس ال�أركــان
العامة مسؤولاً  بشكل مباشر تجاه رئيس الوزراء.
وقامت القوات المسلحة التركية بتحويل وظيفة «حماية وحراسة الجمهورية التركية» التي
تتولاها بموجب القوانين� ،إلى بنية مستقلة لتكون حارسة وشريكة للنظام الجديد .وتم في
عام  1962ت�أسيس المحكمة الدستورية لضمان مراقبة السلطة التشريعية� ،أي مراقبة ال�إ رادة
الوطنية من قبل السلطة القضائية.
اجلدول رقم 1
نتائج االنتخابات التي جرت يف أعوام  1954 ،1950و 1957
اسم احلزب السياسي
تاريخ إجراء االنتخابات
 14أيار/مايو 1950

 2أيار/مايو 1954

 27تشرين األول /أكتوبر 1957

عدد النواب

احلزب الدميقراطي ()DP

408

حزب الشعب اجلمهوري ()CHP

69

حزب األمة ()MP

1

املستقلون

9

احلزب الدميقراطي ()DP

503

حزب الشعب اجلمهوري ()CHP

31

حزب األمة اجلمهوري ()CMP

4

املستقلون

3

احلزب الدميقراطي ()DP

408

حزب الشعب اجلمهوري ()CHP

173

حزب األمة اجلمهوري ()CMP

4

حزب احلرية ()HP

4

املستقلون

2
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 2-2مذكرة عام 1971

لقد أ �تى الرد ال�أول للشعب على انقلاب عام  ،1960خلال الاستفتاء العام على الدستور
الذي جرى بتاريخ  9تموز /يوليو  .1961وبالرغم من حملة «نعم» التي نظمتها لجنة
الوحدة الوطنية ،فقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت  ،%83وتمت الموافقة على
الدستور الجديد بنتيجة �أصوات بلغت  %60.4فقط .وخلال الانتخابات العامة التي جرت
في شهر تشرين ال�أول� /أكتوبر  ،1961نالت ال�أحزاب التي كانت تدعي �أنها امتداد للحزب
الديمقراطي� ،أصواتاً تجاوزت نسبتها  ،%50بحيث كانت هذه النتيجة انعكاساً واضحاً
لانعدام الثقة تجاه الانقلابيين ،وتعبيراً للضمائر عن �إعــادة الاعتبار �إلى عدنان مندريس
وزملائه الذين تم �إعدامهم قبل شهر  .
ومن جهة ثانية� ،أدى انقلاب � 1960إلى وقف تطور الديمقراطية و�إجهاض قابليتها ل�أن
تتعزز وتترسخ ضمن مسارها الخاص ،تماماً مثلما وضعت السياسة المدنية في تركيا تحت
الوصاية .لقد بد�أت من جديد الحياة السياسية المستندة �إلى تعددية ال�أحزاب ولكن بشكل
«مرخص» وذلك اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير  ،1961وتعرفت البلاد ل�أول مرة على
الحكومة الائتلافية ال�أولــى في شهر تشرين الثاني /نوفمبر  .1961ولكن هذه الحكومة
الائتلافية التي شكلها عصمت �إينونو بمشاركة كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب
العدالة ،لم تستطع العيش ل�أكثر من ستة �أشهر .كما �أن الحكومات الائتلافية ال�أربعة التي
تشكلت لغاية عام  1965واجهت نفس المصير  .
ومن جهة �أخرى ،حصل حزب العدالة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 1965
على ال�أغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمفرده .ولكن البلاد كانت متجهة وبسرعة نحو
�أزمة سياسية .ومع مرور ال�أيــام ازدادت حدة النزاع بين اليسار واليمين داخل ال�أوســاط
الطلابية في الجامعات ،والاضــرابــات العمالية كذلك ،وبــد�أت الصدامات والاتهامات
المتبادلة بين الناس بمساندة �أمريكا �أو مناهضتها ،مما �أدى �إلى تحول البلاد �إلى معسكرات
متناحرة يوماً بعد يوم.
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إن مذكرة  12آذار/
نص نشعر به
مارس ٌّ
وبكل شدة مبفهوم
الوصاية املفروضة
على اإلرادة الوطنية.
وأصحاب هذه املذكرة
يصفون كل وجهات
النظر املغايرة لوجهة
النظر األتاتوركية بـ
«االنحراف» .ويتضح
من هذا املوقف أن
املجتمع مبنظورهم
يتكون من منط واحد.
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إنذار نهائي من اجليش
«يجب أن تنسحب احلكومة»
مت الغاء جميع االجازات:
الوحدات يف استنفار

سيتولى اجليش السلطة

يف حالة عدم تشكل احلكومة الوطنية
جريدة حريت الصادرة بتاريخ  12آذار /مارس 1971

أ�رسل رئيس ال�أركان العامة في ذلك الوقت ممدوح تاغماتش وقادة القوات في الجيش
مذكرة �إلى رئيس الجمهورية جودت سوناي و�إلى رئاسة مجلس ال�أمة التركي الكبير،
طلبوا فيها الضغط على حكومة حزب العدالة التي يتر�أسها سليمان دميرال و�إجبارها
على الاستقالة .وكانت مبررات هذه المذكرة هي« :الاضطرابات التي تسببت بحدوث
الفوضى داخل البلاد والانحراف عن �أهداف الحضارة المعاصرة التي وضعها �أتاتورك»،
والبرلمان والحكومة هما المتسببان الرئيسيان بحدوث ذلك ،وفقاً للمذكرة .و�إن الذين
قدموا هذه المذكرة كانوا يطلبون تشكيل حكومة «لا حزبية» ،بدلا ً من حكومة حزب
العدالة المنفرد بالسلطة .وكان منتظراً من الحكومة «اللا حزبية» �أن «تقوم بالقضاء
على �أجواء الفوضى السائدة ،و�أن تتناول ال�إ صلاحات التي ينص عليها الدستور في �إطار
مفهوم �أتاتوركي ،وتطبيق قوانين الثورة» ،و�إلا ف�إن القوات المسلحة التركية «تعتزم تولي
�إدارة البلاد بشكل مباشر بهدف القيام بمهمة حماية وصون الجمهورية التركية ،والتي
منحتها �إياها القوانين» .وبناء على هذه المذكرة قدمت حكومة حزب العدالة استقالتها.
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 3-2انقالب عام 1980

دخلت تركيا في نهاية السبعينات مرحلة يسودها العنف على الدوام جراء حالة الفوضى التي
نش�أت بسبب الحكومات الائتلافية القصيرة ال�أمد التي تشكلت في تلك الفترة  ،واعتباراً
من بداية الثمانينات وصل عدد المواطنين الذين يفقدون حياتهم يومياً �إلى عشرين مواطناً
على ال�أقل .وتطورت الاشتباكات بين الجماعات اليسارية واليمينية ،وال�إ رهاب الذي كانت
تديره وتضخمه �أيــا ٍد خفية ،حتى وصل ال�أمــر �إلى حد اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى
في الدولة .وتفاقم الوضع وتشكلت مواقع و�أماكن لا تستطيع قوات ال�أمن التركية دخولها
في كافة �أنحاء تركيا .وباختصار تم تهيئة الظروف الاجتماعية لتكون مناسبة لانقلاب
عسكري جديد� .إن هذه العقلية ،وعلى الرغم من امتلاكها قدرة تدخل كافية� ،إلا �أنها
تسببت في اندلاع الكثير من ال�أحداث قبل عام  1980في بعض المدن كمرعش وسيواس
وتشوروم وملاطيا ،وانــدلاع �أحــداث بعد عام  1990تستهدف �إشعال فتنة طائفية فيما
بين السنة والعلويين كالمجازر التي وقعت في سيواس وباشباغلار وياوي ،وذلك كله من
�أجل �إنضاج وتحويل الظروف لصالحها .وبنفس الطريقة قامت ب�إعداد ال�أرضية اللازمة
ل�إ حداث اشتباكات بين شرائح المجتمع فيما بين اليمينين واليساريين وال�أتــراك وال�أكراد
والعلمانيين ومناهضي العلمانية والتقدميين والرجعيين   ،وزعزعة �إرادة العيش المشترك
الراسخة بين �أطياف مجتمعنا منذ �ألف عام ،وذلك بهدف ال�إ مساك بزمام ال�أمور في البلاد  .
قامت اللجنة الخماسية التي تكونت من رئيس ال�أركان العامة كنعان �أفرين وقادة القوات
البرية والبحرية والجوية والدرك ،بانقلاب عسكري بتاريخ � 12أيلول/سبتمبر  ،1980في
�إطار التسلسل القيادي للجيش ،بحجة القضاء على الفوضى وتصحيح ال�أوضاع الاقتصادية
السائدة في البلاد .وجاء في بيان الانقلاب «�أن الدولة ونظام الحكم يواجهان الخطر،
و�أن �أجهزة الدولة معطلة ،و�أن ال�أح ــزاب السياسية ساهمت في حــدوث ذلــك ،و�أن
ال�أوساط الهدامة والانفصالية استغلت حالة الفوضى هذه وزادت نشاطاتها بعدما سيطرت

أهم األحداث التي تركت بصمتها على
تلك املرحلة ما يلي :اجلرائم مجهولة الفاعل
والتي ارتكبت يف إطار مكافحة اإلرهاب،
وإرغام املواطنني على الهجرة من املناطق
التي يعيشون فيها يف شرقي وجنوبي شرقي
تركيا والتي كانت حتكمها حالة الطوارئ،
والصراع بني األتراك واألكراد ،والصراع بني
السنة والعلويني ،وتشكيل األقطاب من قبل
العلمانيني ومناهضي العلمانية.
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�إيديولوجيات رجعية ومنحرفة على كافة المؤسسات التعليمية بدلا ً من الفكر ال�أتاتوركي،
و�أن ذلك بمجمله جر الوطن �إلى �أتون الانهيار».
انتقد رئيس الــوزراء سليمان دميرال الــذي تم الانــقــلاب عليه و�إبــعــاده عن مهامه ،هذا
الانقلاب قائلاً�« :إن الدم الذي كان يسيل في � 11أيلول ،كيف توقف في � 13أيلول؟».
وعندما سمع المدير المسؤول عن الشؤون التركية في المخابرات المركزية ال�أمريكية
( )CIAبنب�أ حدوث الانقلاب العسكري ،قال للدبلوماسي الذي نقل الخبر �إليه« :لقد
فعلها شبابنا» .وعلى الرغم من النقاشات الكثيرة التي �أحدثها هذا الكلام� ،إلا �أن �إراقة
الدماء وحدوث نزاعات بين شرائح المجتمع وانتشار الفوضى في كافة �أنحاء البلاد ،يؤكد
قيام «القوى الخارجية» بلعب دور فعال في كل ذلك.
وبعد استيلاء القوات المسلحة التركية على السلطة تم حل البرلمان وال�أحزاب السياسية،
ورفــع الحصانة التي كان يتمتع بها �أعضاء البرلمان ،وتوقيف قــادة ال�أحــزاب السياسية
الحاكمة والمعارضة ورؤساء منظمات المجتمع المدني ،و�إعلان ال�أحكام العرفية في جميع
�أنحاء البلاد ،ومنع السفر �إلى خارج البلاد .وخلال ال�أيام التالية للانقلاب بد�أت مسيرة
الاعتقالات الواسعة ،ورفعت الدعاوى بحق الكثيرين .كما تم تنظيم مؤسسات الدولة
مجدداً وفقاً لدستور ،1982بغية �إبعاد ال�إ رادة الشعبية عن السلطة� ،إضافة �إلى تقييد الحقوق
والحريات بشكل ملفت للنظر.
وبتاريخ  42نيسان /أ
 �بريل  1983سمح لل�أحزاب السياسية بممارسة نشاطاتها مجدداً،
باستثناء ال�أشخاص الذين تولوا مناصب رئاسة ال�أحزاب السياسية وعضوية اللجان التنفيذية
في ال�أحزاب وعضوية البرلمان في الفترة التي سبقت وقوع الانقلاب العسكري .وفاز حزب
الوطن ال�أم الذي كان يتر�أسه تورغوت �أوزال في الانتخابات العامة التي جرت في  6تشرين
الثاني /نوفمبر  ،1983وحقق فوزاً كبيراً بحصوله على �أصوات تبلغ نسبتها  ،%45وذلك
على الرغم من الحملات الدعائية الصريحة التي نظمها الانقلابيون ضد حزب الوطن ال�أم.
ألغى تورغوت
أوزال املادة  163من
الدستور التي كانت
تستهدف الكتل
املتدينة واحملافظة يف
املجتمع كما ألغى
املادتني  141و  142من
الدستور والتي كانت
تستهدف الكتلة
اليسارية ،وقطع
بذلك خطوات هامة
نحو حرية املجتمع.
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« استمرت الوصاية العسكرية ملدة طويلة جد ًا يف العديد
من امليادين ألن صياغة دستور  1982متت بطريقة أبعدت فيها
مؤسسات الدولة عن اإلرادة الوطنية».
واتخذ تورغوت أ
 �وزال خطوات هامة على طريق منح الشعب حريته ،عبر �إلغائه مواد
الدستور التعسفية التي كانت تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وفي وقت كانت تتواصل فيه ال�إ جراءات التي اتخذها تورغوت �أوزال والتي مهدت الطريق
�أمام المجتمع في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والتعليمية ،وساهمت
في نيل المجتمع حريته ،اتخذت بؤر الوصايةمن جانب �آخر� ،إجراءات كلفت المجتمع
والدولة �أثماناً باهظة جداً في الفترة ما بين  ،2000–1980ل�أن الوصاية العسكرية استمرت
لفترة طويلة جداً في العديد من المجالات بسبب صياغة دستور  1982بشكل تبعد فيه
مؤسسات الدولة عن ال�إ رادة الوطنية ،كما هو مبين �أعلاه وذلك على الرغم من الجهود
التي بذلها تورغوت �أوزال .و�أهــم القضايا التي واجهت الدولة هي مشكلة ال�إ رهــاب
الانفصالي والمشاكل الاقتصادية التي ظهرت في الفترة  � ،1990–1980أما في الفترة ما
بين  2000–1990فقد واجهت الدولة �أيضاً الحركات «الرجعية» التي اعتبرت من �أهم
المسائل التي اضطرت الدولة �إلى معالجتها.
واستطاع تورغوت �أوزال �إدماج تركيا بال�أسواق الليبرالية ،ومحاصرة النظام من الخارج
بعدما انفتح الشعب على العالم ،و�إيجاد مساحة لل�إ رادة الشعبية لكي تتحرك فيه .ومع وفاة
الرئيس تورغوت �أوزال في عام  ،1993انجرت تركيا �إلى �أجواء سياسية ملؤها الفوضى.
وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت سائدة ،لم تتمكن الدولة من الاستفادة
بشكل كاف من الفرص التي ظهرت جراء انهيار المعسكر السوفياتي.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت في تركيا تم �إغلاق ثمانية �أحزاب سياسية
في الفترة ما بين  1960–1946و�إغلاق  68حزباً سياسياً بعد عام  .1960وبلغ متوسط �أعمار
الحكومات التي تشكلت في الفترة ما بين  ،1980–1960سنة واحدة تقريباً ،بينما انخفض
متوسط فترة مهام الحكومات التي تشكلت في الفترة الواقعة فيما بين �إصدار مذكرة � 21آذار/
مارس وانقلاب � 12أيلول /سبتمبر� ،إلى تسعة شهور .وفي الفترة ما بين  1989و ( 2002تاريخ
تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية) �أي خلال  13عاماً تم تشكيل  11حكومة مختلفة،
ل�أن النظام السياسي لا يمكنه �أن يقدم �أية نتائج �إيجابية للمجتمع ما لم يتمتع ببنية قابلة للتطور
باتخاذ القيم العالمية مرجعاً لنفسه ،ويعتبر الاختلافات الاجتماعية ثروة وغنى ،ويثق بالمجتمع
وبتاريخه وبقيمه ،بدلا ً من فرض مبادئه و�أفكاره على هذا المجتمع.
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مت إبعاد األستاذ الدكتور جنم
الدين أربكان عن السلطة،
وعلى الرغم من كبر سنه
( 71سنة) فقد ُأجبر على
الدفاع عن قضيته يف احملكمة
وهو واقف على قدميه ملدة
 11ساعة يف غضون  3أيام.
وورد ذكره يف سجالت
التاريخ باسم «الرجل
املدافع».

 4-2انقالب  28شباط الالحق للحداثة

توقفت حركة التحول المدني ولم تكتمل بعد وفاة الرئيس تورغوت �أوزال في نيسان /أ�بريل
 ،1993وهو الذي كان يناضل ضد القائمين على الوصاية في البلاد ،وتحولت الساحة نوعاً ما
�إلى ساحة يسرح ويمرح فيها القائمون على الوصاية .وخضعت البلاد لمسرحيات الحكومات
الائتلافية مرة ثانية .وبد�أت «الموجة العميقة» التي تطورت بعيداً عن ال�أعين ،ت�أخذ شكلا ً
مؤسساتياً .وعلى الرغم من تهديد وتخويف القائمين على الوصاية وبعض ال�أوساط السياسية
والاجتماعية ووسائل ال�إ علام ف�إن قيام البلديات التابعة لحزب الرفاه بتقديم الخدمات من خلال
مفهوم يعتبر الشعب فاعلاً �أساسياً وتهتم بمشاكله عن كثب ،على عكس ال�إ دارات القائمة التي
تتكبر على الشعب وتنظر �إليه من القمة ،تلقت قبولا ً واستحساناً من قبل الشعب ،و�أدى ذلك
�إلى زيادة شعبية حزب الرفاه في المجتمع .وفي الانتخابات التي جرت في  24كانون ال�أول/
ديسمبر  ،1995حصل حزب الرفاه على  6012450صوتاً ،بنسبة  %21.38من مجموع
ال�أصوات ،واحتل المرتبة ال�أولى بين ال�أحزاب التي دخلت  �إلى مجلس ال�أمة التركي الكبير
بـ  158مقعداً .ولكن توصل كل من حزب الرفاه وحزب الطريق القويم �إلى اتفاق حول
تشكيل حكومة ائتلافية� ،أدى �إلى قيام القائمين على الوصاية باستهداف ال�إ رادة المدنية عبر
استهداف ال�أستاذ الدكتور نجم الدين �أربكان شخصياً.
وبتاريخ  28شباط/فبراير  1997فرض ال�أعضاء العسكريون في مجلس ال�أمن القومي على السيد
نجم الدين �أربكان رئيس الوزراء في ذلك العهد ،التوقيع على حزمة تدابير تت�ألف من  18مادة
وتنص على تدابير يرغبون باتخاذها ضد «الحركات المناهضة للعلمانية»� .إن فرض التوقيع
بشكل تعسفي و�أرعن على السيد رئيس الوزراء الذي يمثل ال�إ رادة الوطنية� ،أطلق عليه فيما
بعد بالانقلاب «اللاحق للحداثة» .وسبب تسمية الانقلاب بالانقلاب اللاحق للحداثة هو
تطور وتحول ال�أساليب التي تتبعها الانقلابات الكلاسيكية في هذا العالم الذي يتغير فيه كل
شيء ،وتحول نمط الانقلابات القاسية والشديدة �إلى نمط �أكثر ليونة و�أكثر وضوحاً .ولكن
مهما يكن الشكل الذي ي�أخذه الانقلاب ف�إن الخطوط تبقى واضحة وبينة .ل�أن كون الانقلاب
لاحقاً للحداثة لا يغير من طبيعته ال�أصلية شيئاً .فالجنرال تشيفيك بير �أحد من ساهم في بناء
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اتفاق حزب الرفاه مع حزب
الطريق القومي على تشكيل
حكومة ائتالفية ،جعل
القائمني على الوصاية
العسكرية يستهدفون اإلرادة
املدنية عبر استهداف
شخص األستاذ الدكتور جنم
الدين أربكان.

مسار  28شباط الانقلابية و�أحد ال�أسماء الهامة في مجموعة العمل الغربية �أدلى بتصريح في
واشنطن قال فيه �أنهم �أجروا عملية ضبط للديمقراطية.
�إن الذين لايؤمنون ب ــال�إ رادة الوطنية ويستخفون بها ويعملون على ضبط توازنها كانوا
يهرولون �إلى عواصم الغرب للحصول على ال�أذونات والمشروعية ل�أنفسهم.
و أ�هم المشاكل التي عانت منها تركيا في ذلك الوقت كانت تتعلق بال�إ رهاب والاقتصاد،
ولكن مجلس ال�أمــن القومي اتخذ قــراراً بوضع مكافحة «الرجعية» على ر�أس �أولوياته،
وتم تقييم وفرز عدد كبير من �أفراد الشعب ضمن نطاق المجموعات الرجعية وال�إ رهابية،
واعتبارهم عناصر تشكل «تهديداً داخلياً» و «خطراً داهماً» .وفي هذا السياق ،يعتبر
�إغــلاق مــدارس ال�أئمة والخطباء ،وتطبيق نظام تعليمي �إلزامي لمدة ثماني سنوات بلا
انقطاع ،وحظر الحجاب في الجامعات ،وتطبيق نظام تثقيل العلامات لدى الدخول �إلى
الجامعات ،و�إلصاق التهم جزافاً بالمواطنين ،واقتحام �أماكن العمل ،واستهداف ال�إ علام
المعارض وغير ذلك من ال�أمور� ،أوامر روتينية كان الجنرالات يملونها على الحكومات.
لقد اتبع المفهوم الوصائي الذي عمل على �إنشاء نمط واحد من المجتمع في تركيا ،سياسة
�أغلقت كافة قنوات المشاركة وحالت دون حدوث التباينات في المجتمع .وخلال مسار
 28شباط/فبراير تم العمل على القضاء على ديناميات المجتمع عبر �إخضاع الكثير من
المؤسسات والجمعيات الخيرية للمراقبة والمتابعة .فالتنوع الاجتماعي والعمل التطوعي
ومحاولات �إحياء قيم المجتمع ومعتقداته ومبادراته كانت تعتبر نوعاً من الثراء والغنى في
العالم ،ولكنها كانت تعتبر تهديداً في بلادنا .و�أدى ذلك �إلى منع تطور المهارات الذاتية
للمجتمع وضعف ال�إ دراك المدني في نفس الوقت.
وكنتيجة للممارسات التي طبقت في �إطار مسار  28شباط/فبراير ،فقد تم �إغلاق حزب
الرفاه ،وتنحية ال�أستاذ الدكتور نجم الدين �أربكان عن السلطة ،و�إرغامه على الدفاع عن
قضيته في المحكمة وهو واقف على قدميه لمدة  11ساعة في غضون � 3أيام ،على الرغم
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إن إغالق مدارس األئمة
واخلطباء ،وتطبيق نظام تعليمي
إلزامي ملدة ثماني سنوات
بال انقطاع ،وحظر احلجاب
يف اجلامعات ،وتطبيق نظام
تثقيل العالمات لدى الدخول
إلى اجلامعات ،وإلصاق التهم
جزاف ًا باملواطنني ،واقتحام
أماكن العمل ،واستهداف
اإلعالم املعارض وغير ذلك من
األمور ،ما هي إال أوامر روتينية
كان اجلنراالت ميلونها على
احلكومات.

من كبر سنه ( 71سنة) .و أ�طلقت عليه سجلات التاريخ تسمية «الرجل المدافع» .وكان
ال�أستاذ الدكتور نجم الدين �أربكان يتسم بوعي تاريخي عميق ويتحلى بالصبر والفراسة
والسماحة وكان على دراية جيدة جداً بحياتنا السياسية انطلاقاً من عهد السلطان عبد
الحميد ،ولم يدع شعبه ودولته يواجهان بعضهما البعض �أبداً  .
وعلى الرغم من كافة الاستفزازات وال�إ هانات التي تعرض لها� ،إلا �أن السيد �أربكان تحلى
بالصبر والت�أني ،وكان يقول ب�أن التاريخ ليس عبارة عن مسيرة يوم واحد ،و�أن الذين يتباهون
ويستعرضون عضلاتهم اليوم �أمام ال�إ رادة الوطنية سوف يشعرون غداً بندم شديد.
وبعدما قدم الرجل المدافع استقالته من مهامه تمهيداً لتسليم رئاسة الوزراء لشريكه في الائتلاف
الحكومي ،ولكن تكليف تشكيل الحكومة لم يمنح لتانسو تشيللر شريكته في الائتلاف الحكومي
ورئيسة حزب الطريق القويم ،بل منح لمسعود يلماز رئيس حزب الوطن ال�أم عبر مؤامرة خبيثة،
مما مهد الطريق �أمام تشكيل حكومة �أقلية بت�آلف ال�أحزاب الثلاثة :حزب الوطن ال�أم وحزب
اليسار الديمقراطي وحزب المجتمع الديمقراطي .وفي هذه ال�أثناء  رفعت المحكمة الدستورية
دعوى لحظر حزب الرفاه وتم حظر الحزب بتاريخ  16كانون الثاني/يناير  1998بحجة «قيام
حزب الرفاه بارتكاب �أفعال تتعارض مع مبادئ الجمهورية العلمانية» .وخلال المدة التي
تم فيها النظر في دعوى الحظر قام الرجل المدافع بت�أسيس حزب جديد – احتياطاً – بتاريخ
 17كانون ال�أول/ديسمبر � ،1997أطلق عليه تسمية حزب الفضيلة� .إلا �أنه تم �إغلاق حزب
الفضيلة �أيضاً بتاريخ  22حزيران/يونيو  .2001وتم عقب ذلك ت�أسيس حزب السعادة بتاريخ
 20تموز/يوليو  2001وحزب العدالة والتنمية بتاريخ � 14آب�/أغسطس  .2001حيث �أن حزب
العدالة والتنمية الذي ترك بصماته في حياتنا السياسية فيما بعد ،شارك في الانتخابات التي
جرت بتاريخ  3تشرين الثاني/نوفمبر  2002وحقق فوزاً ساحقاً بنيله  363مقعداً في مجلس
ال�أمة التركي الكبير ،وهو ما جعله يشكل الحكومة بمفرده.
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 5-2مذكرة  27نيسان االلكترونية

تحركت عقلية الوصاية مرة �أخرى بتاريخ  27نيسان /أ�بريل  2007بسبب انتخابات رئاسة
الجمهورية .ففي هذا التاريخ حــاول رئيس ال�أرك ــان العامة في تلك الفترة يشار بيوك
�أنيت   التدخل في انتخابات رئاسة الجمهورية عبر قيامه بنشر مذكرة الكترونية على
الموقع الالكتروني التابع للقوات المسلحة التركية .و�أوردت المذكرة مقدمة تقليدية غير
عقلانية عن الرجعية تقول فيها باختصار« :تم تنظيم مسابقة لتلاوة القر�آن الكريم ،وارتداء
ملابس غير عصرية ،و�إنشاد ال�أناشيد الدينية من قبل فرقة تتكون من الفتيات الصغيرات».
وعقب ذلك �أوضحت �أن القوات المسلحة التركية �أصبحت طرفاً في انتخابات رئاسة
الجمهورية» .وتطرقت المذكرة �إلى الشرط ال�أساسي الواجب توفره في من سيتم انتخابه
رئيساً للجمهورية وهو التمسك بنظام الحكم الجمهوري فعلا ً وليس قولاً ،وعكس ذلك
على سلوكياته .ولكن الذين كتبوا هذا النص لم يوضحوا كيفية تحديد «تمسك �إنسان
ما بالجمهورية مضموناً وليس ظاهراً» ،وكيفية عكسه لهذه الحالة على سلوكياته ،وتركوا
الكثير من ال�أسئلة المصيرية بلا �أجوبة لعدم وجود معيار موضوعي يقيس هذه ال�أمور.
ولكن القائمون على الوصاية �أدركوا مرغمين وعلى الفور �أن ال�أوامر التي تعودوا على �إصدارها
منذ انقلاب  1960بطريقة تصدم ال�إ رادة الوطنية وتهينها ،ومعاملتها كعنصر م�أمور لن
تجدي نفعاً مع السيد رجب طيب �أردوغان ،القائد الذي يتصف ب�إرادة وحكمة وشجاعة
كبيرة .لقد �أصبحت الانقلابات الحديثة واللاحقة للحداثة غير مجدية وغير سارية .ول�أول
مرة في تاريخ الجمهورية التركية �أعادت ال�إ رادة المدنية مذكرة �إلى �أصحابها والقائمين
على الوصاية العسكرية ،عبر تحديها لها بمذكرة معاكسة �أصدرتها الحكومة وتقول فيها:
«لا يمكن لمؤسسة تابعة لرئيس الوزراء �أن تستخدم عبارات كهذه ،ولا يحق لها �إصدار
تعليمات و�أوامر لل�إ رادة الوطنية في دولة القانون والديمقراطية» .وبذلك كان رد الحكومة
رداً قاسياً لم تكن تتوقعه القوات المسلحة التركية .وبتاريخ  28نيسان�/أبريل ،2007
�أي بعد يوم واحد من صدور المذكرة الالكترونية� ،أعلنت الحكومة برنامج عملها في
تضمنت املذكرة باختصار
مايلي« :مت تنظيم مسابقة
لتالوة القرآن الكرمي ،وارتداء
مالبس غير عصرية ،وإنشاد
األناشيد الدينية من قبل
فرقة تتكون من الفتيات
الصغيرات» .وعقب هذه
املقدمة الكالسيكية الغير
منطقية عن الرجعية أوضحت
املذكرة أن القوات املسلحة
التركية أصبحت طرف ًا يف
انتخابات رئاسة اجلمهورية.
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قامت النيابة العامة مواجهة مذكرة القوات المسلحة التركية .وورد في برنامج عمل الحكومة ما يلي« :لقد
اجلمهورية يف احملكمة تم تفسير هذا البيان على �أنه موقف معاد للحكومة .ومما لا شك فيه �أن مجرد التفكير
العليا برفع دعوى
بذلك يعتبر �أمراً غريباً في نظام ديمقراطي .وفي بادئ ال�أمر نقول �أن رئاسة ال�أركــان العامة
إغالق ضد حزب
التي تعتبر مؤسسة تابعة لرئيس الوزراء ،لا يحق لها �أن تستخدم عبارات مناوئة للحكومة في
العدالة والتنمية
باالعتماد على أدلة �أي موضوع في دولة القانون والديمقراطية .فرئاسة ال�أركان العامة عبارة عن مؤسسة تعمل
واهية ال أساس لها تحت امرة الحكومة في �إطار مهام محددة بموجب الدستور والقوانين المعنية .وحسب
من الصحة ،تتكون
من قصاصات ورقية الدستور التركي ف�إن رئيس ال�أركــان العامة مسؤول �أمام رئيس الــوزراء حال قيامه بمهامه
وصلاحياته” .وبذلك �أعلنت الحكومة عن رفضها للمذكرة الالكترونية .وهذا النص الذي
لبعض الصحف
الصادرة يف عام
تم ال�إ علان عنه كان في نفس الوقت بمثابة مؤشر على انتهاء الوصاية العسكرية في تركيا  .
 2008وبعض
األخبار الكاذبة
واملفبركة والتي مت
جمعها من االنترنت
عن طريق محرك
البحث غوغل.

ويجب �أن لا ننسى �أيضاً المسيرات والمظاهرات التي نظمت في عام  ،2007والمظاهرات
التي نظمتها في �إطــار مؤسساتي كل من �إدارات الجامعات وبعض منظمات المجتمع
المدني التي تعتبر امتداداً مدنياً لتلك الوصاية .والمثال ال�أهم في هذا الصدد هو الدور
الذي لعبه القضاء في هذه العملية ،والذي �أحدث شرط الحصول على  367صوتاً في
انتخابات رئاسة الجمهورية ،على الرغم من وضوح النصوص الدستورية والقانونية �إلى حد
كبير في هذا الموضوع .وقد �أثبتت التطورات التي حدثت لغاية ذلك التاريخ مدى عمق
وانتشار الوصاية في تركيا ،حيث اجتمعت منظمات المجتمع المدني ووسائل ال�إ عــلام
ورجال ال�أعمال والمسؤولين البيروقراطيين والقضاء وبعض المؤسسات التعليمية ،وبشكل
خاص الجامعات ،وشكلت حلفاً فيما بينها وبذلت جهداً كبيراً بهدف عرقلة الانتخابات
الرئاسية حتى لا يتم انتخاب رئيس زوجته محجبة  .
ولكن شرائح واسعة من الشعب رفضت مواقف و�أفعال القائمين على الوصاية ،ووقفت
مع ال�إ رادة الوطنية ،و�أظهرت ذلك خلال الانتخابات العامة التي جرت بتاريخ  22تموز/
يوليو  2007و�أنه لا يمكن التحكم بال�إ رادة الوطنية عبر وسائل تعسفية تستخدمها مجموعة
صغيرة .وفي هذه الانتخابات ارتفعت نسبة ال�أصــوات التي حصل عليها حزب العدالة
والتنمية من  %34.6في الانتخابات السابقة �إلى  %46.7في هذه الانتخابات .وبذلك
حصل حزب العدالة والتنمية على �أغلبية المقاعد في مجلس ال�أمــة التركي الكبير الذي
انتخب عبد الله غل رئيساً للجمهورية .و�أثبتت ال�إ رادة الوطنية �أنها لم تعد عنصراً متفرجاً
على ال�أحداث ،بل هي عنصر فاعل ومؤثر فيها.
وعلى الرغم من ذلك ،حاول القضاة وبشكل غير ديمقراطي� ،إغلاق حزب العدالة والتنمية
الذي يمثل ال�إ رادة الوطنية ،حيث قامت النيابة العامة الجمهورية في المحكمة العليا في تلك
الفترة برفع دعوى �إغلاق ضد حزب العدالة والتنمية بالاعتماد على �أدلة واهية لا �أساس لها
من الصحة ،تتكون من قصاصات ورقية لبعض الصحف الصادرة في عام  2008وبعض
ال�أخبار الكاذبة والمفبركة والتي تم جمعها من ال�إ نترنت عن طريق محرك البحث غوغل .ولكن
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حزب العدالة والتنمية المسلح بالدعم الشعبي قدم دفاعاً قانونياً استطاع بموجبه حسم الدعوى
لمصلحته .وهكذا تم �إحباط محاولة �أخرى شرع بها القائمون على الوصاية بغية النيل من ال�إ رادة
الوطنية ،وال�إ ثبات بشكل قوي �أن الشعب هو صاحب السيادة بلا قيد �أو شرط.

 6-2محاوالت  25-17كانون األول/ديسمبر االنقالبية

تعتبر الوصاية طريقة تفكير قبل كل شــيء .فعندما نقوم بتفسيرها في نطاق الانقلابات
والمذكرات ننظر �إليها دائماً على �أنها مفهوم يرتبط بالجيش .ولكن مع مرور الزمن بد�أت
الوصاية بالظهور ب�أشكال مختلفة .ل�أن انضمام القضاء والجامعات ومؤسسات المجتمع
المدني �إلى نفس ال�إ طار خلال مسار  28شباط/فبراير ،يظهر ب�أن الوصاية في حقيقة ال�أمر
ليست حالة خاصة بالتسلط العسكري فقط.

وخلال المحاولة الانقلابية التي جرت في الفترة ما بين  25-17كانون ال�أول/ديسمبر تم �أيضاً
استخدام نفس ال�أساليب وال�آليات التي استخدمت خلال الانقلاب اللاحق للحداثة الذي جرى
في  28شباط/فبراير .حيث قام القضاة وضباط الشرطة ال�أعضاء في التنظيم الموازي بمهاجمة
ال�إ رادة الوطنية بحجة مكافحة الفساد .وامتازت محاولة الانقلاب هذه بميزات غريبة جداً،
�أولها هو �أن الذين تورطوا في هذه المحاولة الانقلابية نجحوا دائماً في التقرب من السلطات في
الجمهورية التركية ،و�أخفوا �أطماعهم ل�أكثر من  40عاماً ،وكانوا يدعون �أنهم يقدمون خدمات
خيرية من �أجل مستقبل الدولة والشعب .وبذلك تستروا بالقيم المقدسة مثل الدولة والشعب
والوطن ،وتغلغلوا داخل خيرة مؤسسات الدولة .وثانيها �أن تنظيم فتح الله غولن  ال�إ رهابي استغل
سمعة تركيا والدولة العثمانية ليتمكن من التوغل والنشاط في تركيا ودول العالم .وبهذا الشكل
قام تنظيم غولن ال�إ رهابي بخداع شعبنا الذي يتمسك ويهتم بسمعة وصورة الدولة العثمانية
و ُمثلها العليا .وبعد �أحداث غيزي التي جرت في الفترة ما بين  25-17كانون ال�أول/ديسمبر
 ،2013نصبت هذه العصابة مكيدة لل�إ رادة الوطنية وحاولت �إسقاط الحكومة الشرعية عبر اللجوء
�إلى طرق الغش والخداع .وكان صعباً للغاية اكتشاف �أن هذه العملية التي �أطلقوها تحت
�إطار مكافحة الفساد ليست �إلا محاولة انقلابية .وقد �أثبتت تجارب عديدة في علم النفس
الاجتماعي �أن الناس يظهرون ردود فعل شديدة تجاه الصور السلبية وال�أفكار التي يشعرون ب�أنها
تشكل خطراً على �أسباب وجودهم ،ل�أن فطرة الانسان ميالة للكشف عن �أية صورة �أو فكرة
سلبية .وعندما قامت عصابة فتح الله غولن الخائنة بمسرحية الترويج لفكرة «فساد السلطة» ،قام
شعبنا برفض ذلك من خلال فراسته وحكمته ل�أنه كان مدركاً �أن ما يحصل ما هو �إلا محاولة
انقلابية ،فوقف شامخاً ودون �أي قيد �أو شرط خلف السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان الذي
يمثل ال�إ رادة الشعبية .وتعتبر نتائج انتخابات ال�إ دارة المحلية التي جرت في �آذار/مــارس 2014
وانتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في �آب�/أغسطس � 2014أوضح مؤشرين على الهزيمة
التي تعرضت لها بؤر الوصاية ،ل�أن الوعي العميق لهذا المجتمع شعر بالنية الحقيقية التي تخفيها
هذه العملية معلناً عدم قبوله بالحملة الدعائية التي حاولوا ترويجها.
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وخالل احملاولة
االنقالبية التي
جرت يف الفترة ما
بني  25-17كانون
األول/ديسمبر مت
أيض ًا استخدام
نفس األساليب
واآلليات التي
استخدمت خالل
االنقالب الالحق
للحداثة الذي
جرى يف  28شباط/
فبراير .حيث قام
القضاة وضباط
الشرطة األعضاء
يف التنظيم املوازي
مبهاجمة اإلرادة
الوطنية بحجة
مكافحة الفساد.
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نتحدث يف هذا القسم عن احملاولة
االنقالبية التي قام بها تنظيم فتح
اهلل غولن اإلرهابي يف  15متوز
47

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

-3احملاولة االنقالبية التي قام بها تنظيم
غولن اإلرهابي يف  15متوز
تجري تركيا مفاوضات ومباحثات العضوية مع الاتحاد ال�أوروبــي منذ عام  ،2002وقد
رفعت من معايير الديمقراطية في كافة المجالات و�أجــرت مفاوضات لفتح العديد من
ال�أبواب مع الاتحاد ال�أوروبي .ففي تركيا التي تعمل فيها ال�آليات الديمقراطية بشكل قوي،
توجد حكومة شرعية تدير شؤون البلاد التي تسودها �أجواء تتنافس فيها ال�أحزاب السياسية
في الانتخابات بشكل حر وعادل وشفاف ،حيث �أن ال�أحــزاب السياسية تعتبر �أحد �أهم
ال�أجهزة في ال�أنظمة الديمقراطية .والمحاولة الانقلابية المسلحة التي حدثت في �أجواء
يسودها النظام العام ولّد نوعاً من الصدمة لدى شعبنا .فتنظيم غولن ال�إ رهابي الذي تغلغل
بخبث داخل جميع مؤسسات الدولة منذ  40سنة ،ومثلما فعل على الصعيد الاجتماعي،
ف�إنه تمركز بشكل خاص داخل صفوف القوات المسلحة التركية .وكان هدفهم ال�أول
في هذه العملية الانقلابية هو ال�إ طاحة بالسيد الرئيس رجب طيب �أردوغــان وبالحكومة
الشرعية .ولم يحدث في �أي من الانقلابات التي حدثت سابقاً في تركيا مثل ما حدث
في هذه المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي ،الذي قام  بقصف
المدنيين وقصف مجلس ال�أمــة التركي الكبير ورئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في
غولباشي والجسور والمنعطفات وال�أماكن الاستيراتيجية ،جواً وبراً.

لقد حترك تنظيم
غولن اإلرهابي
انطالق ًا من مفهوم
«الغاية تبرر
الوسيلة» ،واعتمد
على الرياء والتقية
والكذب يف عمله،
واتخذ من العظمة
التاريخية التي يحن
إليها الناس والعقيدة
اإلسالمية قناع ًا
يتستر به.

�إن الوصاية نوع من �أنــواع الخيانة ،ل�أن ال�أوصياء يسلبون ال�إ رادة الوطنية لاستخدامها وفق
مصالحهم .وبما �أنهم لم يحصلوا على شرعيتهم من الشعب فهم مرغمون على الحصول على
السند والدعم من مراكز مختلفة ليتسنى لهم �إنشاء �إدارة مستدامة .و�إذا دققنا في الجهات والبؤر
التي تحمي المنتمين �إلى تنظيم فتح الله غولن ال�إ رهابي ،وفي مقدمتهم زعيمهم ،ف�إننا سنرى كيف
تنكشف كافة �أبعاد هذه الخيانة بشكل علني .وكانت هذه المحاولة الانقلابية التي جرت في
 15تموز ترمي �إلى �إفشاء �أسرار الدولة ونقل المعلومات السرية لمؤسساتنا والنيل من �أبناء الشعب
بال�إ مكانات التي يملكها هذا الشعب ،ولكنها �أحبطت بفضل بسالة �أبناء شعبنا.
يعتبر ال�أوصياء متسلطين ومستبدين ل�أنهم يستخدمون وسائل مبنية على مفهوم «من �أجل الشعب
ورغماً عن الشعب» ،وذلك من �أجل هندسة هذا المجتمع ،وتغيير وتحويل هذا المجتمع وفق
�أطماعهم بدلا ً من اتخاذ تاريخ وهوية وثقافة الشعب مرجعاً لهم .وكل مستبد ومتسلط يعتبر غير
شرعي ل�أنه يسلب �إرادة الشعب رغماً عنه .لقد تحرك تنظيم غولن ال�إ رهابي انطلاقاً من مفهوم
«الغاية تبرر الوسيلة» ،واعتمد على الرياء والتقية والكذب في عمله ،واتخذ من العظمة التاريخية
التي يحن �إليها الناس والعقيدة ال�إ سلامية قناعاً يتستر به .ولهذا السبب بذل هذا التنظيم جهده من
�أجل �إقامة تواصل فعال مع الشرائح المتدينة والمحافظة والقومية في المجتمع ،ولذلك ف�إنه تسبب
بحدوث �أضرار كبيرة داخل نسيجنا الاجتماعي وفي مؤسساتنا الحكومية.
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ويعتبر هذا التنظيم من �أخطر التنظيمات التي ر�أيناها في �أيامنا هذه ومن تلك التي قر�أنا عنها
في التاريخ .ولا يوجد هناك �أية ضمانات بعدم تطبيق الوسائل والطرق التي اتبعها هذا التنظيم
الذي استغل كافة قيمنا الوطنية والمعنوية ،في المجتمعات ال�إ سلامية والدول ال�أخرى .ولذلك
ف�إن هذه الحادثة التي عشناها تتضمن تجارب كبيرة ستمتد �إلى العصور المقبلة ،وتثبت ب�أن
الوصاية العالمية يمكنها �أن تظهر ب�أنواع مختلفة جداً .والخيانة �أو الغدر ،ما هي �إلا عقلية قابلة
للنمو في كل �أرض طالما �أن ال�أرضية وال�أجواء مناسبة لذلك.

 1-3مراحل احملاولة االنقالبية التي قام بها تنظيم غولن
اإلرهابي يف  15متوز

بعدما فشلت المحاولة الانقلابية  25-17كانون ال�أول/ديسمبر ،قام انقلابيون ينتمون �إلى تنظيم
غولن ال�إ رهابي/الكيان الموازي للدولة ،كانوا قد تسربوا �إلى المواقع الاستراتيجية والوحدات
العملياتية في الجيش ،والذين لا يستحقون ممارسة مهنة شريفة كالجندية ،بالتحرك من �أجل
�إسقاط الحكومة المنتخبة واحتلال تركيا بتاريخ  15تموز/يوليو  ،2016وذلك بناء على �أوامر
صادرة �إليهم من  زعيمهم ال�إ رهابي فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا ال�أمريكية .ففي
ليلة  15تموز/يوليو وبحدود الساعة  21:30تجر�أ �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي المتنكرين
بالزي العسكري بشكل غادر وخائن على قطع الطرق و�إغلاق الجسور والساحات و�إطلاق
الرصاص الكثيف على �أبناء الشعب مستخدمين طائرات هذا الشعب ودباباته ومدافعه و�أسلحته،
ومحاولين بذلك تنفيذ انقلاب عسكري جديد واحتلال تركيا .ولكن �أبناء شعبنا سطروا
ملحمة تاريخية في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية الخائنة بقلوب مليئة بال�إ يمان و�أياد وصدور
عارية ،معلنين «�أن ال�إ رادة الوطنية لن تعترف ب�أية قوة وصائية �أو محتلة».
وفي بادئ ال�أمر سمع الناس بمحاولة الانقلاب عندما تم �إغلاق جسر البوسفور .وعندما سمع
المواطنون بهذا الخبر الذي بد�أت القنوات التلفزيونية ب�إذاعته في حدود الساعة  22:00ليلاً،
شعروا على الفور بحدوث شيء غير طبيعي ،فهرعوا �إلى الشوارع وحب الوطن ينبض في
قلوبهم .و�أهم المشاهد التي بقيت محفورة في ذاكرتنا في بداية تلك الليلة هي اللحظات التي
قام فيها عناصر خونة يرتدون الزي العسكري ب�إغلاق الطريق الذاهب من الشطر  ال�آسيوي
�إلى الشطر ال�أوروبي على جسري البوسفور والسلطان محمد الفاتح .وفي نفس الدقائق بد�أت
النداءات الطارئة تصل �إلى �أنقرة �أيضاً .وسمعت �أصــوات �إطــلاق النار داخل مبنى رئاسة
ال�أركان العامة في �أنقرة ،وكانت الطائرات الحربية تحلق على علو منخفض فوق �أنقرة.
�إن شعبنا ال�أصيل الذي تمسك طوال التاريخ وحتى في �أشد اللحظات عسراً باستقلاله ومصيره
لم يتردد في هذه المرة �أيضاً في التصدي بكل ما �أوتي من قوة لهذا المخطط الخائن الذي
دبره الانقلابيون ضد وطننا الغالي .وفي تلك الساعات بد�أ شعبنا بالتدفق �إلى الساحات
والميادين من �أجل الدفاع عن الوطن ،وبد�أ بكتابة الصفحات ال�أولى من الملحمة البطولية
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الجديدة التي لن تتسع لها المجلدات .وكان الانقلابيون الخونة المنتمون �إلى تنظيم غولن
ال�إ رهابي/الكيان الموازي للدولة قد احتجزوا عدداً كبيراً من الضباط الوطنيين ،وفي مقدمتهم
رئيس هيئة ال�أركــان العامة وقادة القوات الثلاثة .ولكن الضباط الوطنيين الذين لم يتمكن
الانقلابيون من احتجازهم وقوات ال�أمن و�أبناء الشعب قاوموا جميعاً هذه المحاولة الانقلابية.
وفي حــدود الساعة  23:05اتصل السيد بن علي يلدرم رئيس الــوزراء بقناة �إن تي في
( )NTVالتلفزيونية وصرح ب�أن هذه الحركة هي محاولة تمرد و�أنه سيتم التعامل بالمثل
مع كل انقلابي يلج�أ �إلى استخدام السلاح .وتابع السيد رئيس الوزراء تصريحه قائلاً�« :إن
�إطلاق كلمة انقلاب على هذه التحركات لن يكون صحيحاً حالياً ،ولكن يمكن القول ب�أن
هناك تمرداً ما يحصل .فهناك مجموعات في مناطق معينة تستخدم ال�أسلحة التي �أودعتها
الدولة �أمانة لديها ،في توقيف المواطنين و�إجبارهم على الانبطاح �أرضاً ومن ثم تكبيلهم.
وسوف نتعرف خلال مدة قصيرة على هوية هؤلاء ال�أشخاص والهدف الذي يسعون �إليه،
وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب حيالهم .ولن نسمح ل�أي تحرك �أو نشاط غير قانوني
يعطل المسار الديمقراطي �أبداً» .وبهذه التصريحات بث السيد رئيس الوزراء الثقة في نفوس
المواطنين .وتابع السيد رئيس الوزراء تصريحاته موضحاً موقف الحكومة مما يجري« :في
حقيقة ال�أمــر  نحن نركز على احتمال وجود تمرد .من المحتمل �أن هناك بعض الجنود
والضباط نفذوا �أفعالا ً غير قانونية خارج التسلسل القيادي .فليعلم مواطنونا �أننا لن نسمح
بحدوث �أي فعل من ش�أنه ال�إ ضرار بالديمقراطية� .إن حكومة الجمهورية التركية حكومة
منتخبة من قبل الشعب وهي لا تزال على ر�أس عملها وفقاً لما تقتضيه ال�إ رادة الشعبية.
ولن تتوقف هذه الحكومة عن ممارسة مهامها ما لم يقرر الشعب عكس ذلك� .إن من
يقوم بمحاولة التمرد هذه وبهذه المحاولة الجنونية سيدفعون ثمن ذلك باهظاً .وليعلموا
�أننا لن نستسلم لهم �أبداً ،ولن نسمح على ال�إ طلاق بمثل هذه المحاولات الطائشة».
يف حقيقة األمر
نحن نركز على
احتمال حدوث
مترد .من احملتمل أن
هناك بعض اجلنود
والضباط نفذوا أفعا ًال
غير قانونية خارج
التسلسل القيادي.
فليعلم مواطنونا
أننا لن نسمح
بحدوث أي فعل
من شأنه اإلضرار
بالدميقراطية.

وبينما كانت محاولات الاحتلال متواصلة في مبنى رئاسة ال�أركــان العامة في �أنقرة ،وعلى
جسر البوسفور في �إسطنبول ،وكان شعبنا مستمر في نضاله ضد هذه المحاولات ،قامت
المروحيات العسكرية بقصف مقر جهاز الاستخبارات الوطنية في منطقة يني محلة ب�أنقرة .وقام
العناصر المكلفون بحراسة المقر وحمايته بالرد على هذا القصف ب�إطلاق النار من المسدسات
والرشاشات .وعقب هذه الاشتباكات اضطر الجنود الانقلابيون �إلى الانسحاب.
وفي هذه الليلة التي تعتبر من �أطول الليالي التي عاشها شعبنا على مد التاريخ ،قام الخونة
في تنظيم غولن ال�إ رهابي باحتلال مبنى قناة «تي �آر تي» ( )TRTالتلفزيونية في حوالي
الساعة  ،23:50و�أجبروا المذيعة على قراءة البيان المقرصن لما يسمى بـ «مجلس السلام
في الوطن» .وتم نشر نفس البيان المقرصن على الموقع الالكتروني لرئاسة ال�أركان العامة
على ال�إ نترنت .وعندما تم �إيقاف بث قناة تي �آر تي ( )TRTانطلق المواطنون من �أجل
�إنقاذ القناة من المحتلين .و�أصــدرت رئاسة الجمهورية بياناً قالت فيه �أن بيان الانقلاب
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الــذي تم بثه عبر قناة «تي �آر تي» لم يتم �إصــداره من قبل القوات المسلحة التركية،
و�إنما هو بيان مقرصن ويجب عدم الاعتداد به .وبعد قــراءة هذا البيان المقرصن على
شاشة قناة تي �آر تي بمدة قصيرة قام القمر الصناعي توركسات بقطع بث قناة «تي �آر
تي» .وفي نفس الدقائق بد�أت الم�آذن في جميع الولايات تصدح بالابتهالات الداعية �إلى
الوحدة والتضامن وذلك بناء على التعليمات التي �أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية .وواصل
المواطنون في وحدة حال نضالهم في الميادين والشوارع ضد الانقلابيين الخونة.
وبعد التصريح الذي �أدلى به السيد بن علي يلدرم رئيس الــوزراء بمدة قصيرة ،اتصل به
السيد دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وقال له« :لا يمكن القبول بهذا التمرد،
ونحن نقف �إلى جانب حكومة الجمهورية التركية» .وكان ذلك بمثابة رسالة سياسية
هامة من حزب معارض يمتلك كتلة في البرلمان ،مفادها �أن المعارضة �أيضاً ستقاوم
هذا الانقلاب ،وليس الحزب الحاكم فقط .وبعد مرور بعض الوقت �أعلن السيد كمال
كيليتشدار �أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي،
معارضته لهذه المحاولة الانقلابية ،قائلاً« :سنتمسك بجمهوريتنا وديمقراطيتنا ،ومازلنا
نحافظ على قناعاتنا كاملة دون �أي نقصان .لقد عانت هذه البلاد من الانقلابات كثيراً،
ولا نريد العيش في خضم تلك المشاكل مرة �أخرى».
و�أول تصريح �أدلى به السيد رئيس الجمهورية مساء  15تموز كان لمندوبي وكالة ال�أناضول
لل�أنباء في مرمريس .وبعد هذا التصريح جمع الصحفيين في الفندق الذي يقيم فيه و�أدلى ببيان
صحفي �أمامهم .وتم نشر هذا البيان الصحفي على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
ولكن وسائل ال�إ عــلام الوطنية لم تلاحظ نشر هذا البيان في تلك الدقائق .وبعد  20دقيقة
من �إدلائه بهذا البيان اتصل السيد رئيس الجمهورية ببرنامج هاندا فرات على قناة سي �إن �إن
( )CNNالتركية ،و�أبدى رفضه للتمرد العسكري ودعا �أبناء الشعب �إلى النزول �إلى الشوارع
والميادين ،وبد�أ ب�إدلاء تصريحاته التاريخية التي جعلت الناس يبادرون �إلى التحرك ،وضمنت
النصر لل�إ رادة الوطنية ،و�أنقذت تركيا من الاحتلال والمحاولة الانقلابية ،حيث قال  :
«�إن هذا التطور الذي نعيشه ال�آن لل�أسف هو عبارة عن حركة تمردية تقوم بها مجموعة
تشكل �أقلية داخل القوات المسلحة التركية ،و�أن هذه الحركة تجري بتشجيع وتدبير من
الكيان المعروف بالكيان الموازي الذي يعتبر العقل المدبر لهم .و�أنا على قناعة و�إيمان ب�أن
الرد الذي سيقدمه الشعب على هذه الحركة التي تستهدف النيل من وحدة هذا البلد،
�أرضاً وشعباً ،سينزل العقوبة اللازمة بحق هؤلاء  .
سيدفع هــؤلاء ثمناً باهظاً جــراء قيامهم بمواجهة الشعب بالدبابات والمدافع والطائرات
والمروحيات التي تم ت�أمينها ب�إمكانيات هذا الشعب .و�أنا كرئيس للجمهورية� ،إضافة �إلى رئيس
الــوزراء و�أعضاء الحكومة ،سنقف صامدين �أمام هؤلاء وسنتخذ الخطوات اللازمة في هذا
الصدد .ولا يمكننا بتاتاً تفسير هذا الثمن بشكل مغاير ،ولن نترك الساحة لهم �أبداً .و�أنا على
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�إيمان ب�أننا سنقضي على هذه الحركة الاحتلالية في �أقصر وقت .و�أود الت�أكيد بشكل خاص
على �أننا عازمون على مواجهة هذا ال�أمر ولن يستطيع �أحد اختبار عزمنا في هذا الخصوص.
وهنا أ �ود أ �ن أ �وجه نداء ل�أبناء شعبي ،وهي :أ �دعوهم �إلى الخروج �إلى الساحات والميادين
والمطارات في كافة الولايات .وليجتمع جميع �أبناء الشعب في الساحات والمطارات
ولت�أتي هذه المجموعة ال�أقلية بدباباتها ومدافعها وتفعل ماتريد فعله هناك ضد الشعب .ف�أنا
لم �أعرف لغاية اليوم قوة تفوق قوة الشعب».
ولدى سؤال السيدة هاندا فرات عن ال�إ دعــاءات التي تدور حول احتجاز رئيس ال�أركــان
العامة مع بعض القادة ،و�أن وكالة ال�أناضول لل�أنباء قد ذكرت ذلك �أيضاً ،وعما �إذا كان
لدى السيد الرئيس �أية معلومات بهذا الش�أن؟ �أجاب السيد رئيس الجمهورية قائلاً�« :أنا
�أيضاً سمعت مثل هذه ال�أخبار ،ولكن لا �أدري مدى صحتها في الوقت الحالي .فكما
تعلمون يكون الجو ضبابياً �إلى �أبعد الدرجات في مثل هذه ال�أوقات التي تقع فيها هكذا
حوادث .وهناك حالياً ثمة �أجواء ضبابية ،والذين تسببوا بحدوث هذه ال�أجواء سيدفعون
ثمناً باهظاً .و�أريد �أن �أؤكد على ذلك بشكل خاص».
هاندا فرات« :سيادة الرئيس! �إنكم تدعون الشعب �إلى التمسك بالديمقراطية ،وتدعونه �إلى
الخروج �إلى الساحات والميادين .ونحن �أيضا نريد �أن نكرر نداءكم هذا من هنا .هل سيتم
�إفشال هذه المحاولة الانقلابية ومحاسبة الضالعين بها �أمام العدالة؟
ف�أجاب السيد رئيس الجمهورية قائلاً« :بكل ت�أكيد سوف يدفع الانقلابيون ثمناً باهظاً لفعلتهم
هذه �أمام القضاء ،وسوف يسهل ذلك عمل الذين يؤمنون بالديمقراطية الذين سوف يجعلونهم
يدفعون ثمناً باهظاً».
ولدى السؤال عن حوادث �إطلاق النار في بعض ال�أماكن و�أن الناس قلقون حيال ذلك ،أ �جاب
السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان« :كما �أتيتم �أنتم ال�آن �إلى هذا الاستوديو ،وكما �أتى السيد
(عبد القادر) سالفي �إلى الاستوديو ،ف�أنا �أيضاً �أوجه نداء �إلى �أبناء شعبي :تعالوا �إلى الساحات
والميادين حتى نقوم جميعاً بتلقين الدرس اللازم لهؤلاء .و�أنا �أيضاً ،وباعتباري رئيساً للجمهورية
س�أكون في الميادين .و�أنا على قناعة تامة ب�أن هؤلاء الانقلابيون لن ينجحوا .ل�أن الانقلابيون لم
ينجحوا طوال التاريخ ،وكان مصيرهم الزوال عاجلاً �أم �آجلاً .ولتعلموا هذا ال�أمر بهذا الشكل».
وعندما سئل عما �إذا كان سي�أتي �إلى �أنقرة �أم لا� ،أجاب السيد الرئيس« :نعم ،طبعاً».
وفور علمه بالمحاولة الخائنة أ �طلق السيد رجب طيب أ �ردوغان رئيس الجمهورية والقائد
العام للجيش والقوات المسلحة عملية �إدارة ال�أزمة ،ولقيت دعوته ل�أبناء الشعب بالخروج
«�إلى المطارات والشوارع والميادين» ،صدى كبيراً في المجتمع ،فخرج  �أبناء الشعب �إلى
الميادين والشوارع تلبية لهذا النداء الذي وجهه القائد العام .وخرج المواطنون في �إسطنبول
و�أنقرة وفي �أيديهم ال�أعــلام التركية ،وبدون �أن يبالوا ب�أرواحهم و�أموالهم وتوجهوا لصد
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أدعوهم إلى اخلروج
إلى الساحات
وامليادين واملطارات
يف كافة الواليات.
وليجتمع جميع أبناء
الشعب يف الساحات
واملطارات ولتأتي
هذه املجموعة األقلية
بدباباتها ومدافعها
وتفعل ماتريد فعله
هناك ضد الشعب.
فأنا لم أعرف لغاية
اليوم قوة تفوق قوة
الشعب.

قام االنقال بىون الخونة بقصف
المجلس الذي لم يتعرض للقصف
حتى خالل حرب التحر ىر�
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لم يتردد هؤالء
االنقالبيون اخلونة
املنتسبون لتنظيم غولن
اإلرهابي يف إطالق النار
على هذا الشعب الذي
مين عليه بلقمة اخلبز،
ودون أي متييز فيما بني
الرجال والنساء واألطفال
والكبار .حتى أنهم
أطلقوا النار على الشعب
من الدبابات والطائرات
واملروحيات والرشاشات.

الانقلابيين في كل مكان يتواجدون فيه (مديريات ال�أمن وقناة تي �أر تي والمطارات ورئاسة
هيئة ال�أركان العامة ومجمع رئاسة الجمهورية وجسر البوسفور وثانوية كولالي العسكرية
ومبنى بلدية �إسطنبول ومبنى الاتصالات التركية في �أجي بادم وغيرها من ال�أماكن).
 �رضاً أ
فاستلقى بعضهم أ
 �مام الدبابة ،وتصدى بعضهم للرصاص بصدورهم ،وقام البعض
ال�آخر بركن سيارته �أمام الدبابة لشل حركتها .ولم يتردد هؤلاء الانقلابيون الخونة المنتسبون
لتنظيم غولن ال�إ رهابي في �إطــلاق النار على هذا الشعب الذي يمن عليه بلقمة الخبز،
ودون �أي تمييز فيما بين الرجال والنساء وال�أطفال والكبار .حتى �أنهم �أطلقوا النار على
الشعب من الدبابات والطائرات والمروحيات والرشاشات .وعلى الرغم من ذلك لم
يتراجع �أبناء شعبنا ولم ينسحبوا �إلى منازلهم .وقصف الجنود الانقلابيون في تلك الليلة
بالطائرات الحربية والمروحيات التي استولوا عليها مجمع رئاسة الجمهورية ومجلس ال�أمة
التركي الكبير ورئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي ومقر مستشارية المخابرات
الوطنية التركية في يني محلة ومديرية ال�أمن في �أنقرة ومبنى القمر الصناعي توركسات.
و أ�ول مكان هاجمه الجنود الانقلابيون في أ �نقرة هو مقر رئاسة ال�أركــان العامة .فبد�أ هؤلاء
الانقلابيون ب�إطلاق النار على الشعب بالدبابات والمروحيات ،واستمرت الاشتباكات �أمام مبنى
رئاسة ال�أركان العامة حتى الصباح حيث استشهد خلالها عدد كبير من المواطنين.
وبعد سماع نب�أ حدوث المحاولة الانقلابية قام كل من السيد �إسماعيل قهرمان رئيس
مجلس ال�أمة التركي الكبير وعدد من الــوزراء و�أعضاء المجلس والعاملين في المجلس،
بحماية مجلس الشعب والتمسك به .وفي هذه ال�أثناء واصلت الطائرات التي استولى عليها
الانقلابيون الخونة التحليق فوق �أنقرة على عل ّو منخفض .وعندما اتخذ مركز التنسيق في
رئاسة الوزراء والذي وصل �إليها �أيضاً السيد �إسماعيل قهرمان رئيس مجلس ال�أمة التركي
الكبير ،قراراً ب�إبقاء المجلس مفتوحاً ،تجمع النواب من الحزب الحاكم و�أحزاب المعارضة
في المجلس .لقد قام هؤلاء الخونة ال�أعضاء في تنظيم غولن ال�إ رهابي والذين �أقدموا على
�أفعال لم يق ِدم عليها ال�أعــداء في حرب الاستقلال ،بقصف مجلس ال�أمة التركي الكبير
الذي يعتبر رمز ال�إ رادة الوطنية في حوالي الساعة  02:42ليلاً .ولكن النواب واصلوا البقاء
في المجلس وهو يتعرض للقصف ،متحدين بذلك الموت .و�أصبح السيد باكير بوزداغ
وزير العدل من خلال الكلمة التي �ألقاها في المجلس ،الصوت المشترك  للنواب الذين
يستمدون قوتهم من الشعب ليستخدموها في خدمة الشعب .وعلى الرغم من القذائف
المتساقطة على المجلس �إلا �أن السيد الوزير تابع ثباته قائلاً« :ما يجب علينا القيام به هو
الموت هنا .سيحاسبون �أمام القضاء و�أمام الشعب .سنبقى هنا ولو قصفتمونا بالقذائف
والقنابل .سنبقى هنا مهما فعلتم .سنسوقكم �إلى المحاكم وسنجعلكم تدفعون الثمن
للشعب» ،و�أصبحت هذه الكلمة من النداءات التي نالت صدى كبيراً في تلك الليلة.
غادر السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان الفندق الذي يقيم فيه دون خوف ،واستقل مروحية
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انتقل بها �إلى دالامان ،ومن هناك توجه �إلى �إسطنبول .وفي هذه ال�أثناء كان الانقلابيون  قد
توجهوا �إلى الفندق لاغتيال السيد الرئيس ،ولكن وصولهم �إلى الفندق بعد  15دقيقة من
مغادرة السيد الرئيس له �أنقذ تركيا من كارثة كبيرة .وبحلول الساعة  03:20حطت طائرة
الرئيس �أردوغــان في مطار �أتاتورك في �إسطنبول ،حيث كان في استقباله في المطار عناصر
ال�أجهزة العامة وال�آلاف من �أبناء �إسطنبول ،حيث تلاقت الجماهير برئيسها   .
وفي الساعة  02:35دخل السيد سليمان صويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي وبرفقته جمع
غفير من المواطنين �إلى المبنى الرئيسي للمديرية العامة لقناة  TRTالتلفزيونية .وبعد تحرير
المبنى من الانقلابيين عادت القناة �إلى بث برامجها الاعتيادية ،وكان ذلك بمثابة مؤشر جديد
يدل على اقتراب النهاية المحتومة للانقلابيين .ونتيجة الهزائم المتتالية التي �أنزلها المواطنون
وقوى ال�أمن بهؤلاء الانقلابيين الخونة الذين غشيت �أبصارهم فقصفوا المجمع الرئاسي في
بيش تابه ،وكانت الساعة حينها تشير �إلى  .06:23لقد كانت قاعدة �أكينجي الجوية في مدينة
قهرمان كازان مقراً  للانقلابيين .وعندما ر�أى �أهالي المنطقة انطلاق الطائرات من هذه القاعدة
الجوية بد�أوا يحرقون ال�إ طــارات المطاطية ومزروعاتهم كي يعرقلوا حركة الانقلابيين .وعند
حلول الصباح وصلت قوات ال�أمن �إلى القاعدة الجوية ودحرت الانقلابيين و�أنقذت رئيس هيئة
ال�أركان العامة .وفي الساعات ال�أولى من الصباح كانت المحاولة الانقلابية قد �أحبطت في
معظم المناطق باستثناء بعض المواقع ،وتم البدء باعتقال الانقلابيين واحداً تلو ال�آخر.
وفي هذه الليلة المليئة بالحركة في كافة �أنحاء البلاد تصدى �أبناء شعبنا بلا خوف ب�أيديهم
وصدورهم للدبابات والطلقات وتصدوا لطائرات �إف  16بالحجارة والبنادق ،وبعد �أن �أحبطت
هذه المحاولة الانقلابية الخائنة تم البدء باعتقال �أعضاء التنظيم الخائن الواحد تلو ال�آخر.
فال�أبطال الذين وضعوا الموت نصب �أعينهم �أصبحوا خالدين في تلك الليلة.
�إن الرصاصة التي �أطلقها الرقيب �أول عمر هاليس دمير من مدينة نيغدا -بور -تشوكوركويولو
على الانقلابي الخائن سميح ترزي �أصبحت رمزاً للمقاومة .حيث �أطلق الجندي البطل
عمر هاليس دمير تلك الرصاصة التي �أصابت الانقلابي العميد سميح ترزي لدى محاولته
الدخول �إلى مقر قيادة القوات الخاصة وهي تعتبر الرصاصة ال�أولى التي ساهمت في �إفشال
هذه المحاولة الانقلابية .وكان الشهيد عمر هاليس دمير قد تلقى ال�أوامر من قائد القوات
الخاصة زكائي �آقصاكاللي بعدم ترك موقعه وقال له »:يا ولدي �إنك تمثل شرف هذا
الموقع ،لا تسلم القيادة له» ،وتصدى لهؤلاء الانقلابيين حتى �آخر قطرة من دمه .لقد
تصدى لهم وهو يعلم �أنه سيموت ولكنه لم يستسلم واستمر في نضاله ،و�أصبح بطلا ً
سيخلده التاريخ ولن تنساه ال�أجيال القادمة على مر العصور .حتى �أن المواطنون بدؤوا
يطلقون اسمه على �أطفالهم .فاسم عمر هاليس دمير لن ينسى عبر التاريخ ما دامت هذه
ال�أمة حية ولم تمت .حيث �أحفاد حسن تحسين وسيد �أونباشي وسوتجو �إمام ويوروك علي
�أفا و�أمثالهم ،خرجوا �إلى مسرح التاريخ في هذه المرة باسم عمر هاليس دمير.
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فالرصاصة ال�أولــى التي �أطلقها عمر هاليس دمير كانت تمثل شجاعة �أبناء شعبنا الذين لبسوا
�أكفانهم وخرجوا �إلى الساحات في تلك الليلة ،وتلاحموا فيما بينهم ووقفوا جنباً �إلى جنب ويداً
بيد دون �أي تمييز .واستطاع المواطنون �إفشال الانقلابيين الخونة في الوصول �إلى �أطماعهم
الخبيثة ،واسترجاع كافة ال�أماكن والمواقع التي حاولوا احتلالها .وفي تلك الليلة سطر �أبناء شعبنا
النصر في السماوات .ف�أحفاد ال�أجداد الذين سطروا ملحمة تشاناقاله بال�أمس ،سطروا ملحمة قيامة
وطنية جديدة في  15تموز .وبفضل حكمة السيد رجب طيب �أردوغان رئيس الجمهورية والقائد
العام للجيش والقوات المسلحة ،والموقف الثابت الذي تبناه السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء،
والموقف المشترك الذي �أبداه قادة �أحزاب المعارضة ضد هذه المكيدة ،والوقفة الشامخة التي
وقفها مجلس ال�أمة التركي الكبير ،ووقوف وسائل ال�إ علام �إلى جانب الشعب ،والجهود الاستثنائية
التي بذلها الضباط الوطنيون والجنود وقوات ال�أمن الذين يعدون حماية الشعب في مواجهة
الطغمة الانقلابية الخائنة واجباً ملقاة على عاتقهم ،وفراسة �أبناء شعبنا العزيز الذين يعتبرون ال�أبطال
الحقيقيين الذين سطروا هذه الملحمة ،تم تحويل تلك الليلة �إلى نصر لا ينسى حفر في ذاكرتنا
كل لحظة من اللحظات التي عشناها خلالها ،و�إلى قيامة تليق ب�أجدادنا.
لقد �أعلنت تركيا مجدداً عبر ردة الفعل التي �أبدتها في  15تموز �أنها دولة كبيرة وعظيمة.
كما �أن شعبنا �أثبت مرة �أخرى للعالم �أجمع �أن روحه ما هي �إلا �أمانة لديه ،و�أنه سيضحي
بكل شيء في سبيل الدفاع عن الوطن .لقد انبعثت من جديد روح هذه ال�أمة المجيدة التي
رسخت جذورها في هذه ال�أراضي منذ �ألف سنة ،فوقفت تتحدى الدبابات وطائرات �إف 16
والقنابل وك�أنها تخوض حرب استقلال جديدة ،و�أعلنت انتصار ال�إ رادة الوطنية.
يتضمن الجدول رقم  2الوارد �أدناه �أعداد شهدائنا ال�أبرار وجرحانا ال�أبطال الذين استشهدوا
و�أصيبوا في تلك الليلة التي �أعلن فيها انتصار ال�إ رادة الوطنية.

اجلدول رقم 2

الشهداء واجلرحى الذين وقعوا أثناء كفاحهم ضد احملاولة االنقالبية يف  15متوز.

الشهداء

املجموع 250

الشرطة

63

(أنقرة ،56-إسطنبول ،5-موغال)2-

اجلنود

5

(أنقرة ،3 -إسطنبول)2 -

املدنيون

182

(أنقرة ،90 -إسطنبول)92 -

اجلرحى

املجموع 2194

الشرطة

146

(أنقرة ،113 -إسطنبول ،28 -موغال ،3 -ساكاريا ،1-بايبورت)1-

اجلنود

21

(أنقرة ،61 -اسطنبول)5 -

املدنيون

2.027

(أنقرة ،1.093 -اسطنبول ،916 -ساكاريا ،14 -موغال ،3 -مالطيا)1-
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 2-3نص البيان املناهض لالنقالب والذي أصدره مقاومو  15متوز*
بيان مناهض لالنقالب *
أعزائي املواطنني:
لقد �أعلن الانقلابيون اليوم في البيان الذي �أصدروه في الساعة  23:45عن وضع يدهم على السلطة
الشرعية.
تسعى بؤر الوصاية الغافلة والضالة والخائنة �إلى اغتيال السيد رئيس الجمهورية الذي يعتبر الممثل الشرعي
للشعب و�إسقاط الحكومة التي انتخبناها ب�إرادتنا الحرة.
نحن نعرف هؤلاء القائمين على الوصاية من خلال الانقلابات التي قاموا بها والمذكرات التي أ �صدروها
في  1960و  1971و  1980و  1997و  ،2007ل�أننا وبعد كل محاولة تدخل قاموا بها في بلادنا،
واجهنا مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية �أكثر سوءاً من ذي قبل.
�إن حالتهم العامة ولغتهم متكبرة ،ومفاهيمهم انتقائية وجامدة ذات لون �أحادي ،وحالتهم العقلية مريضة،
وهم لا يثقون بالشعب ،فلا يمكننا تسليم �إدارة بلادنا لمثل هذه العقلية ،ولا يمكننا السكوت على ذلك.
تهدف عصابة فتح الله غولن ال�إ رهابية التي بنت �أوكارها داخل صفوف جيشنا البطل� ،إلى تقسيم بلادنا
تمهيداً لاحتلالها ،بعدما وحدت �أطماعها مع �أطماع الغزاة المحتلين .ومهما كان الثمن ف�إننا لن نغض
الطرف عن تشويه سمعة بلدنا على الصعيد الدولي و�إدارته من قبل تنظيم غولن ال�إ رهابي الذي يستند �إلى
بث الخوف والرعب في النفوس.
لقد كان زعيم تنظيم غولن ال�إ رهابي طيلة حياته شخصاً ذو وجهين يتميز بالغموض والخبث والعمالة
والسرية واستغلال الدين ،واستطاع التخفي ضمن مؤسساتنا العامة لمدة  40سنة ،ولكنه اليوم ظهر �أمامنا  
بوجهه الحقيقي .ونحن على يقين ب�أن شعبنا اليوم سيقف �إلى جانب قائده الذي يشبهه بالشجاعة والذي
لا يملك �أجندات سرية ،ولم يسبق له و�أن كذب على شعبه قط ،ويمتاز بالشفافية والصدق ،ولن يتخلى
عنه �أبداً.
�إن الخطر الذي يشكله تنظيم غولن ال�إ رهابي والذي حاول قائدنا العام لفت �أنظارنا �إليه منذ عام ،2013
ي ْمثل �أمامنا اليوم بكل تجرد .ولن نسمح لهم �أبداً ب�أن يتسلطوا على المؤسسات العامة التي يملكها شعبنا،
ولا �أن يهدروا المدخرات التي حصلنا عليها بتوفيرها من الفوائد منذ  15عاماً ،ولا �أن يؤسسوا وصاية
جديدة تستمر لمائة عام  .
و�أهم الواجبات الملقاة على عاتقنا في هذا ال�إ طار ،هي ما يلي:
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ضمان وحدة هذا الوطن الذي لا يتجز�أ ،وديمومة الشعب والدولة.
تحقيق سيادة ال�إ رادة الوطنية  .
القضاء على المخاطر التي تواجهها مكتسباتنا الديمقراطية  .
مكافحة ال�إ رهاب وكافة العصابات التي �أصبحت تهدد ال�أمن القومي.
تطهير النظام الدستوري المبني على مبد�أ الدولة الديمقراطية والعلمانية والاجتماعية والقانونية من كافة بؤر
الوصاية  .
رفع ش�أن دولتنا وشعبنا �إلى مستويات �أعلى  .
ت�أمين محاسبة كافة ال�أشخاص والمؤسسات التي تخون الوطن في �أسرع وقت ،وذلك �أمام المحاكم المختصة
ب�إصدار ال�أحكام العادلة والمنصفة نيابة عن شعبنا.
وما نرجوه من مواطنينا هو �أن لا يغادروا الشوارع والميادين والمطارات حتى �إشعار �آخر .ونرجو منكم التقيد التام
بهذه التوصية وذلك من �أجل الحفاظ على وحدة وطننا ومستقبل شعبنا ودولتنا.
ولن نسمح ب�أن يصاب �أي مواطن ب�أي �أذى ،ولا ال�إ خلال بالنظام العام .فالساحات والميادين ملكنا ،ومؤسسات
الدولة لنا ،وقوات ال�أمن قواتنا ،وسنعمل على حماية كل مكان عام كما نحمي �أرواحنا و�أموالنا.
لقد وضع المقاومون باسم ال�إ رادة الوطنية في  15تموز يدهم على السلطة ،وسيتخذون كافة �أنواع التدابير باسم
الشعب وبموجب ال�أوامر الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والقائد العام ورئيس الوزراء الشرعيين.
ونقول لهؤلاء الانقلابيين وللقوى التي يسندون ظهورهم �إليها� ،أن الشهادة قسمة ونصيب وفقاً لمعتقدات
شعبنا.وعندما يجعل الله سبحانه وتعالى الشهادة من نصيبنا فيكون قد م ّن علينا .ولهذا السبب ف�إن الموت في
سبيل الدين والوطن والشعب والدولة والعلم والشرف وكافة القيم ،يعني بالنسبة �إلينا �أننا �أحياء عند ربنا خالدين
ومرزوقين .وقد قاوم �أجدادنا في تشاناقاله بهذه الروح ،وانتصروا في حرب الاستقلال بهذه الروح ،وفتحوا
�إسطنبول بهذه الروح ،واتخذوا من ال�أناضول وطناً لهم بهذه الروح وبهذا المفهوم .كما �أننا نؤمن ب�أن الموت
في سبيل هذه القيم ما هو �إلا قيامة جديدة .وليكن الجميع واثقون ب�أننا سنقضي على طغيانهم وجبروتهم ب�آذاننا
وابتهالاتنا و�أدعيتنا وقلوبنا المفعمة بال�إ يمان.
لا توجد قوة تفوق الشعب (لا غالب �إلا ﷲ)
يرجى اإلطالع من قبل جميع مواطنينا
إن
اتلصار
ا
إل
ر
ا
وطني داة
ة

مع فائق االحترام والتقدير
مقاومو  15متوز

*  تم �إعداد هذا البيان للتعبير عن مشاعر و�أفكار مقاومي ال�إ رادة الوطنية في  15تموز.
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 3-3التسلسل الزمني حملاولة االنقالب التي قام بها تنظيم غولن اإلرهابي يف  15متوز:

�أحبطت المحاولة الانقلابية التي بد أ�ها عدد من ضباط الجيش التركي المنتسبين لتنظيم غولن ال�إ رهابي في مقر رئاسة ال�أركان العامة في  15تموز،
وتمت السيطرة على ال�أوضاع في كامل أ �نحاء البلاد في غضون  22ساعة .ووفقاً للمعلومات التي أ �وردتها وكالة ال�أناضول لل�أنباء ف�إن المحاولة
الانقلابية التي بد أ�ت في الساعة  22:00من مساء الجمعة الواقع في  15تموز/يوليو ،تم �إحباطها بشكل كامل في تمام الساعة  20:02من مساء
السبت الواقع في  16تموز/يوليو .ونقدم فيما يلي التسلسل الزمني لل�أحداث التي جرت خلال وبعد المحاولة الانقلابية كما أ �وردتها وكالة ال�أناضول
لل�أنباء في كتابها «المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي لحظة بلحظة 20:15 ،تموز»( ،وكالة ال�أناضول:)2016 ،

السبت  16متوز/يوليو

اجلمعة  15متوز/يوليو
سماع �أصوات �إطلاق نار داخل
مقر رئاسة ال�أركان العامة ،وطائرات
مروحية تطلق النار على المواطنين
في الخارج ،سيطر عدد من الجنود
على مقر رئاسة ال�أركان العامة ومبنى
المديرية العامة لهيئة ال�إ ذاعة والتلفزيون
التركية  TRTفي �أنقرة .وفي نفس
الوقت سيطرت مجموعة من الجنود
على جسري البوسفور والسلطان
محمد الفاتح في �إسطنبول،
و�أغلقتهما �أمام مرور السيارات.
حدوث انفجار في المركز
التدريبي لشرطة المهام الخاصة
في منطقة غولباشي� -أنقرة.

مصادر �أمنية �أوضحت
�أن الضالعين بالمحاولة
الانقلابية مجموعة
من الضباط المنتمين
لتنظيم غولن ال�إ رهابي/
الكيان الموازي
ال�إ رهابي.

23:24

00:00

22:00
23:05

23:30

يتوجه رئيس الجمهورية السيد رجب
طيب �أردوغان من مرمريس �إلى مطار
�أتاتورك الدولي .وفي الساعة 00:13
�أرغم الجنود الانقلابيون مذيعة قناة TRT
على قراءة بيان مقرصن .في حين �أشارت
مصادر رئاسة الجمهورية �إلى �أن هذا البيان
لم يتم �إصداره من قبل الجيش والقوات
المسلحة ،و�إنما هو بيان مقرصن ،يجب
�إبداء الحرص اللازم حياله .وبعد فترة
قصيرة من قراءة هذا البيان قطعت شركة
توركسات بث قناة .TRT

00:11
00:09

احتجاز رئيس هيئة ال�أركان
العامة الجنرال خلوصي �أكار
من قبل الجنود الانقلابيين.
في حوالي الساعة  23:05شارك
السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء عبر
الهاتف بالبث المباشر ل�إ حدى القنوات
التلفزيونية ،و�أدلى بتصريح �أوضح فيها:
«وقوع محاولة تمرد» ،وتابع قائلا ً« :لن
نسمح بحدوث هذه المحاولة ،وكل
من يشارك فيها سيدفع الثمن باهظاً� .إن
القائمين على محاولة التمرد هذه هم
مجموعة صغيرة داخل الجيش».

مروحيات عسكرية تقصف
مقر جهاز الاستخبارات
الوطنية في يني محله/
�أنقرة ،رد عليها حراس المقر
ب�إطلاق النيران.
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وعقب هذه التصريحات انضم السيد
الرئيس رجب طيب �أردوغان �إلى البث
المباشر ل�إ حدى القنوات التلفزيونية
في الساعة  ،00:26و�أظهر ردة فعله
حيال هذه المحاولة الانقلابية ،ووجه
الدعوة للشعب من �أجل النزول �إلى
الساحات والميادين ،وقال« :لاشك
�أن الضالعين في هذه الحركة التمردية
على ال�إ رادة الوطنية سينالون الرد اللازم
وفقاً لما تقتضيه الدستور والقوانين،
سواء كانوا �أقلية داخل الجيش �أو في
باقي مؤسسات الدولة».

في الساعة  75:00هاجم
الانقلابيون عبر الحوامات
العسكرية المنش�آت التابعة
لشركة الاتصالات التركية
توركسات ()TURKSAT
التي قامت بقطع بث قناة
.TRT

00:57

00:26
00:13

بناء على التعليمات الصادرة
عن رئاسة الشؤون الدينية بد أ�ت
الم�آذن في جميع المساجد في
 81ولاية تصدح بالابتهالات
الدينية التي تدعو �إلى الوحدة
ورص الصفوف ،وبد�أ المواطنون
بالنزول �إلى الشوارع في عموم
البلاد للوقوف في وجه المحاولة
الانقلابية.

وفي الساعة 01:39
تم افتتاح قاعة الجمعية
العمومية في مجلس ال�أمة
التركي الكبير ،وتوجه
السيد �إسماعيل قهرمان
رئيس المجلس والسادة
النواب �إلى ال�أماكن
المخصصة لهم في قاعة
الجمعية العمومية.

01:39
01:01

00:35

تعرضت مديرية ال�أمن
في �أنقرة لهجوم من
قبل المقاتلات الحربية
والمروحيات العسكرية.
وقال وزير الدفاع فكري
�إيشيك�« :إن ما يحصل
هو محاولة تمرد تقوم به
طغمة في داخل صفوف
القوات المسلحة التركية».

وبد�أت �أولى التحقيقات حول
المحاولة الانقلابية في مدينة
�إسطنبول ،حيث �أعلن علي
دوغان النائب العام في منطقة
كوتشوك تشكمجه ببدء
التحقيقات في حق الجنود
الانقلابيين ،واعتقالهم �أينما
وجدوا  .
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في الساعة  02:20قصف الجنود
الانقلابيون بالطائرات مبنى رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي ،
مما �أسفر عن استشهاد  17شرطياً .بينما
قامت طائرة �إف  16تابعة للقوات الجوية
التركية ب�إسقاط طائرة مروحية من طراز
سيكورسكي كان الانقلابيون وضعوا يدهم
عليها .في حين تمكن المواطنون والشرطة
من احتجاز خمسة جنود ضالعين في
المحاولة الانقلابية ،من بينهم ضابط كبير،
ممن حاولوا السيطرة على قناة .TRT

02.20

02:00

تم البدء باعتقال الجنود
المتورطين في الانقلاب من
�أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي.
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التسلسل الزمني لألحداث التي وقعت خالل محاولة االنقالب التي
قام بها تنظيم غولن اإلرهابي اخلائن يف  15متوز
السبت  16متوز/يوليو

السيد رئيس الوزراء تحدث
مجدداً ل�إ حدى ال�أقنية التلفزيونية
وقال�« :إن الذين يستهدفون
مؤسسات الدولة بالطائرات
والمروحيات العسكرية ويقصفونها
بالقذائف والرصاص مثلهم كمثل
�أعضاء التنظيمات ال�إ رهابية
وامتداداتها ،وهذا عمل لا يليق
�أبداً ب�أي ضابط �أو جندي يخدم
في صفوف قواتنا المسلحة».

قصف مبنى مجلس ال�أمة
التركي الكبير و�إصابة عدد
من رجال الشرطة وموظفي
البرلمان بجروح ،وتحطم
زجاج النوافذ والممرات  .

02.40
02.30

اعتقال  13جندياً ،من بينهم
ثلاثة ضباط� ،أثناء محاولتهم
اقتحام المجمع الرئاسي في
�أنقرة.

سماع �أصوات الاشتباكات
مجدداً في مقر رئاسة
ال�أركان العامة.

03.15

02.55

02.49

03.00

�إطلاق قذيفة �أخرى على
مبنى مجلس ال�أمة التركي
الكبير ،ونزول السيد
�إسماعيل قهرمان رئيس
المجلس والسادة النواب �إلى
ملج�أ المجلس.

السيد سليمان صويلو وزير
العمل والضمان الاجتماعي
والعناصر الوطنيون في قوات
ال�أمن و�أبناء شعبنا يدخلون
مبنى المديرية العامة لهيئة
ال�إ ذاعة والتلفزيون التركية
 TRTوينقذونه من �أيدي
الانقلابيين ،ويساهمون في
�إعادة البث �إلى طبيعتها.
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03.20

وصول السيد رجب طيب
�أردوغان رئيس الجمهورية �إلى
�إسطنبول.
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2016

�أعلن السيد رئيس الوزراء
عبر حسابه على موقع
التواصل الاجتماعي تويتر
عن ورود خبر يفيد بمقتل
جنرال ضالع في المحاولة
الانقلابية ،وعن اعتقال
 130جندياً ،من بينهم
عدد من العقداء.

تم استخدام ال�آليات الثقيلة
والشاحنات التابعة للبلدية
في ملاطيا ل�إ غلاق �أبواب
وطرق القيادة العامة للجيش
الثاني و�إغلاق مدرجات
الهبوط وال�إ قلاع في القاعدة
الجوية السابعة.

النيابة العامة الجمهورية
في �أنقرة تصدر
قراراً ب�إلقاء القبض
على موظفي القضاء
المنتمين لتنظيم غولن
ال�إ رهابي/الكيان
الموازي ال�إ رهابي،
و�أعضاء مايسمى بـ
«مجلس السلام في
البلاد» من الجنرالات
والضباط وصف
الضباط والجنود.

لسيد رئيس الوزراء يعين
قائد الجيش ال�أول الجنرال
�أوميت دوندار رئيساً لهيئة
ال�أركان العامة بالوكالة.

06.30

06.52

05.20

04.12

04.00

فرض طوق �أمني حول قصر
تشانكايا والمبنى الرسمي
لرئاسة الوزراء و�إغلاق جميع
الطرق المؤدية �إليهما ،و�إسقاط
مروحية عسكرية في منطقة
غولباشي في �أنقرة استخدمها
عناصر انقلابيون من تنظيم
غولن ال�إ رهابي في قصف مبنى
توركسات للبث الفضائي.

04.42
قصف المروحيات العسكرية
للفندق الذي كان يقيم فيه
الرئيس �أردوغان والذي غادره
في منتصف الليل ،وجنود
ملثمون يحملون �أسلحة ثقيلة
حاصروا الفندق ،وجرح
خمس من رجال الشرطة
خلال الاشتباكات التي
اندلعت.

06.00

06.40

استسلام الجنود
الانقلابيون الذين كانوا
يسيطرون على جسر
البوسفور في �إسطنبول.
ال�إ علان عن مباشرة مكتب
النائب العام الجمهوري
في غولباشي التحقيق
في ملابسات المحاولة
الانقلابية ،وعن فقدان 24
شخصاً ل�أرواحهم في مركز
شرطة المهام الخاصة في
غولباشي ،وفرض السيطرة
الكاملة على ال�أوضاع في
المنطقة.
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06.43

قيام �أعضاء تنظيم غولن
ال�إ رهابي ب�إلقاء قذيفتين
بالقرب من المجمع
الرئاسي ،سقطتا فوق �إحدى
السيارات المركونة �أمام
جامع الشعب.

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

التسلسل الزمني لألحداث التي وقعت خالل محاولة االنقالب التي
قام بها تنظيم غولن اإلرهابي اخلائن يف  15متوز
السبت  16متوز/يوليو

خروج دبابة من مقر رئاسة
ال�أركان العامة ،واستهدافها
بالقذائف المنطقة التي
تم ركن الشاحنات فيها
لاستخدامها كمتاريس  .

�إجراء عملية في القاعدة
الجوية الرئيسية الرابعة في
�أكينجي� -أنقرة و�إنقاذ رئيس
هيئة ال�أركان العامة الفريق
خلوصي �أكار.

07.41

07.10

تؤكد المعلومات الواردة
من وزارة الداخلية اعتقال
 336عضواً من �أعضاء
تنظيم غولن ال�إ رهابي.

�إعلان السلطات عن
استشهاد  90شخصاً وجرح
� 1154آخرين في عموم
�أنحاء البلاد جراءالمحاولة
الانقلابية الفاشلة التي قام بها
تنظيم غولن ال�إ رهابي  .

09.44

08.32
09.40

07.50

وزير الداخلية أ �فكان
�آلا يعلن كف يد
 29عقيداً وخمسة
جنرالات �أعضاء في
تنظيم غولن ال�إ رهابي
عن ممارسة مهامهم  .

خروج حوالي  200جندي
غير مسلح من مقر رئاسة
ال�أركان العامة وتسليم
�أنفسهم للشرطة.
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09.46
البدء بال�إ جراءات القانونية
بحق الفريق �أكين �أوزتورك
القائد السابق للقوات
الجوية والعماد متين �إيديل
قائد قيادة ال�إ شارة والتدريب
الداعم في فرع التدريب
في القوات البرية ،وذلك
لارتكابهما جريمة الخيانة
العظمى.

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

في الساعة  09:58تم
الطلب من المدعين العامين
والقضاة المجازين في كافة
�أنحاء تركيا قطع �إجازاتهم
والالتحاق ب�أعمالهم
على الفور ،و�إلغاء العطلة
القضائية.

09.58

09.56

م في �إطار التحقيقات الجارية
اعتقال  1563شخصاً من
�أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي
في عموم �أنحاء البلاد.

تحرير الضباط وصف الضباط
الذين تم احتجازهم مكبلين
في غرف مقفلة في مقر رئاسة
ال�أركان العامة ،لرفضهم
المشاركة في المحاولة
الانقلابية ،واستسلام عدد �آخر
من الجنود والمجندين ،يوجد
بينهم ضباط وضباط صف في
سلاح الدبابات.

اعتقال العميد يونس
كوتامان قائد الفوج
 49كوماندوس في
بينغول والعميد �إسماعيل
غونيشر قائد الفوج
الثاني كوماندوس في
بولو.

فرار �أعضاء تنظيم غولن
ال�إ رهابي الذين كانوا يتخذون
من قاعدة �أكينجي الجوية
الرابعة ،مقراً لهم ،بعد فشل
محاولتهم الانقلابية.

10.34

10.14

10.07

10.22

خروج حوالي 700
مجند وجندي من مقر
رئاسة هيئة ال�أركان العامة
وتسليم �أنفسهم للشرطة.

فرار الجنود الذين استهدفوا
الفندق الذي كان يقيم فيه
الرئيس �أردوغان في منطقة
مرمريس بقصفه بال�أسلحة
الثقيلة جواً وبراً ،وذلك �إثر
فشل المحاولة الانقلابية.
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10.37

10.41
10.59
وزير الداخلية �أفكان �آلا
يقيل اللواء البحري هاكان
�أوستام قائد خفر السواحل
من مهامه.

رئيس الوزراء بن علي يلدرم
يعلن �إنقاذ رئيس هيئة ال�أركان
العامة خلوصي �أكار و�أنه ال�آن
قائم على ر�أس عمله في مركز
�إدارة ال�أزمة في قصر تشانكايا.

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

التسلسل الزمني لألحداث التي وقعت خالل محاولة االنقالب التي
قام بها تنظيم غولن اإلرهابي اخلائن يف  15متوز
السبت  16متوز/يوليو

لاستيلاء على الدبابات التي
استخدمها �أعضاء تنظيم
غولن ال�إ رهابي في محاولتهم
الانقلابية في حديقة مديرية
ال�أمن في �أنقرة ،واقتيادها
على متن الشاحنات
العسكرية �إلى الثكنات
العسكرية  .

وصول ثلاثة من المدعين
العاملين في مكتب
التحقيق في الجرائم
المرتكبة ضد النظام
الدستوري في النيابة العامة
الجمهورية في �أنقرة �إلى
مدخل مقر رئاسة ال�أركان
العامة لاستلام المشتبه
فيهم.

الجنود المنتمين لتنظيم
غولن ال�إ رهابي والموجودين
داخل مقر رئاسة هيئة
ال�أركان العامة يطلبون
التفاوض من �أجل تسليم
�أنفسهم.

18.46

12.56

11.27

12.57

12.04
القوات الخاصة تجري
عملية في مقر القيادة
العامة للدرك ،وتعتقل
حوالي  200جندياً.

�إدلاء السيد رئيس الوزراء بتصريحات
لمندوبي وسائل ال�إ علام في قصر
تشانكايا يقول فيها« :لقد تم �إحباط
هذه المحاولة الانقلابية ،ولدينا حتى
ال�آن  161شهيداً و  1440جريحاً.
كما تم لغاية ال�آن اعتقال  2839جندياً
وضابطاً من مختلف الرتب شاركوا في
هذه المحاولة الانقلابية الدنيئة ،ومن
بينهم العديد من الضباط برتب عالية
�أيضاً».
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تحرير الفريق غالب مندي
قائد قوات الدرك خلال
العملية التي نظمت ضد
الانقلابيين في قاعدة
�أكينجي الجوية الرابعة
وال�إ علان عن عودته �إلى
ممارسة مهامه.

�إعلان �أسماء القضاة
والمدعين الذين تم كف
يدهم عن ممارسة مهامهم
من قبل الدائرة الثانية للهيئة
العليا للقضاة والمدعين.

21.19

20.50

20.02

21.09

21.57

اعتقال عضو المحكمة
الدستورية �آلب �أرسلان
�آلتان بعد قيام الشرطة
بتفتيش منزله في �إطار
التحقيقات الجارية
عقب المحاولة الانقلابية
الفاشلة التي قام بها
تنظيم غولن ال�إ رهابي.

اعتقال عضو المحكمة
الدستورية �أردال تيرجان من قبل
رجال الشرطة في دائرة مكافحة
التهريب والجرائم المنظمة،
وذلك بعد تفتيشهم لمنزله في
�إطار التحقيقات الجارية عقب
المحاولة الانقلابية الفاشلة التي
قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي.

وجه ال�إ دعاء العام الجمهوري في
�أنقرة كتاباً �إلى مكاتب ال�إ دعاء
العام الجمهوري في كافة محاكم
الجنايات ،في �إطار التحقيقات
التي يجريها بخصوص المحاولة
الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي ،طلب فيه اعتقال 2745
قاضياً ومدعياً يعملون لدى القضاء
العادي وال�إ داري ،والتحقيق معهم
«للاشتباه بانتمائهم �إلى نفس
التنظيم ال�إ رهابي».
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القسمالرابع

يتضمن هذا القسم املعلومات
واالستنتاجات املتعلقة بشهدائنا
وجرحانا وذوي شهدائنا
71
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2016

 .4املعلومات واالستنتاجات املتعلقة
بشهدائنا وجرحانا وذوي شهدائنا
نورد في هذا القسم المعلومات التي توصلنا �إليها في نتيجة البحث الميداني الذي �أجريناه حول
شهدائنا وجرحانا وذوي شهدائنا الذين استشهدوا في  15تموز.
وفي نطاق هذه العملية تواصلنا والتقينا وجهاً لوجه مع  166من ذوي الشهداء و 1517من
الجرحى وهم يشكلون نسبة  %66.4من عدد الشهداء ال�إ جمالي ونسبة  %69من عدد
الجرحى ال�إ جمالي.

 1.4املعلومات واالستنتاجات املتعلقة بشهدائنا

استشهد  250شخصاً من �أبنائنا ال�أبطال �أثناء مواجهتهم لمحاولة الانقلاب التي قام بها تنظيم
غولن ال�إ رهابي .وفي هذا البحث تم التوصل �إلى المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة
بشهدائنا وتحليلها .حيث وافق قسم كبير ( )%68من ذوي شهدائنا على �إجراء المقابلة معهم
والظهور �أمام الكاميرا� .أما البقية ( )%32فقد فضلوا �أن تكون المقابلة دون الظهور �أمام الكاميرا.
يتضمن هذا القسم محتلف المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بشهداء  15تموز مثل
مكان الولادة ،ومكان ال�إ قامة ،والسن ،والجنس ،والحالة المدنية ،وهل لديهم �أولاد �أم لا،
ومستوى التحصيل العلمي ،ووضع العمل ،والمهنة ،وحالة الضمان الاجتماعي ،وعدد �أفراد
ال�أسرة ،ومن يعيش معهم في المنزل ،ووضع المنزل الذي يعيشون فيه ،ولمن تكون عائدية
ملكية المنزل الذي يعيشون فيه ،ومتوسط الدخل الشهري .و�إضافة �إلى المعلومات الواردة
�أعلاه س�ألنا ذوي الشهداء عن سبب خروج شهدائنا �إلى الشارع وكيفية اتخاذهم لهذا القرار.
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«إن ذوي شهدائنا أمانة تركها لنا شهداؤنا األبرار الذين
ضحوا بأرواحهم يف سبيل الوطن .والتمسك بهم وبجرحانا
األبطال يعتبر دين ًا يف رقابنا »

 .1.1.4املعلومات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بشهدائنا

تم تسليط الضوء في هذا القسم على ال�أوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بشهدائنا.

أدرج يف اجلدول رقم  3البيانات املتعلقة بصلة القرابة بني األشخاص الذين متت
مقابلتهم وشهدائنا.

اجلدول رقم 3
يشكل �أزواج الشهداء ،%42.8
و�آباؤهم   %25.3و�أخواتهم  
 %16.2ممن تمت مقابلتهم.

درجة القرابة بني األشخاص الذين متت مقابلتهم وشهدائنا

االشخاص الذين متت مقابلتهم ()%
%42,8

الزوج/الزوجة
%25,3

ال�أب
ال�أخ/ال�أخت

%16,2

ال�أم

%10,2

ال�أولاد

%5,5

املجموع

%100
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وقدم ذوي شهدائنا بيانات ذات
�أهمية وقيمة كبيرة تعود لشهدائنا،
فعلى الرغم من الوضع العاطفي
العصيب الذي يعيشه ذوي
شهدائنا� ،إلا �أنهم كانوا متعاونين
جداً خلال �إجراء المقابلة وجاوبوا
على جميع ال�أسئلة التي طرحت
عليهم.

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«كما حصل يف حرب التحرير فقد سار كافة أبطال هذا الوطن ،من
مشرقه إلى مغربه ،إلى الشهادة انطالق ًا من إميانهم بـ «وحدة الشعب
ووحدة العلم ووحدة الوطن ووحدة الدولة» ،وهو اإلميان الذي صنع
من األناضول املوطن األم لنا».
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يتضمن اجلدول رقم  4املعلومات املتعلقة بأماكن
والدة شهدائنا حسب الواليات.

اجلدول رقم 4

أماكن والدة شهدائنا

مكان الوالدة %

مكان الوالدة %

مكان الوالدة %

مكان الوالدة %

أنقرة

 19.3سيواس

1.8

باليكاسير

إسطنبول

 13.9هاتاي

1.8

غازي عنتاب 1.8

أضنة

4.8

كاستامونو

1.8

ماردين

1.2

مالطيا

4.2

كوجايلي

1.8

سينوب

1.2

ساكاريا

شانلي أورفا 3.6

طرابزون

1.2

وان

1.2

بايبورت

0.6

توكات

3.0

كيريكاله

1.8

بيالجيك

0.6

باطمان

0.6

أرزوروم

4.2

تشوروم

1.2

دنيزلي

0.6

بارتني

0.6

سيرت

2.4

كارامان

1.2

غيراسون

0.6

آرداهان

0.6

دياربكر

2.4

آماسيا

1.2

إزمير

0.6

إغدير

0.6

بولو

1.8

يالوفا

0.6

كارس

0.6

أذربيجان

0.6

تشانكيري

1.8

غوموشهانه

2.4

كيرشهير

0.6

املغرب

0.6

إالزيغ

1.8

آكسراي

0.6

قونيا

2.4

املجموع

100

1.2

كوتاهيا

0.6

أوردو

0.6

ريزه

0.6
0.6

يتبين مــن الــجــدول رق ــم � 4أن  %19.3مــن شهدائنا ولـ ــدوا فــي أ
 �نــقــرة و  %13.9منهم ول ــدوا
فــي �إســطــنــبــول و  %4.8ول ـ ــدوا فــي �أضــنــة و %4.2ول ـ ــدوا فــي مــلاطــيــا و  %3.6ول ـ ــدوا في
شانلي �أورفا .وكما يظهر في الجدول ،ف�إن شهداءنا ولدوا في مختلف �أماكن ال�أناضول.
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«يف تلك الليلة نزل أبناء شعبنا يف كافة أنحاء
الوطن إلى الساحات وامليادين »
يتضمن اجلدول رقم  5املعلومات املتعلقة بأماكن إقامة
شهدائنا عندما كانوا على قيد احلياة ،ويتضح من اجلدول أن
أحد شهدائنا كان يعيش يف فرنسا واآلخرون كانوا يعيشون
يف خمسة عشر والية مختلفة يف تركيا.
اجلدول رقم 5
األماكن التي عاش فيها شهداؤنا

األماكن التي عاش فيها شهداؤنا %
47.5
أنقرة
39.8
إسطنبول
3.0
أضنة
1.9
كيريكاله
1.2
كوجايلي
0.6
دنيزلي
0.6
أورفا
0.6
بينغول
0.6
بولو
0.6
أرزينجان
0.6
غوموشهانه
0.6
اسبارطه
0.6
موغال
0.6
سامسون
0.6
سينوب
0.6
فرنسا

كما يظهر في الجدول رقم  ،5ف�إن نسبة
كبيرة ( )%47.5من �أشقائنا الذين استشهدوا
�إثر تصديهم لمحاولة الانقلاب التي قام
بها تنظيم غولن ال�إ رهابي ،كانوا يعيشون
في �أنقرة ،تليها �إسطنبول في المرتبة الثانية  
بنسبة (� .)%39.8أي �أن نسبة ()%87.3
من شهدائنا كانوا يعيشون في �أكبر مدينتين
من المدن التركية� ،إضافة �إلى �أن نسبة
( )%33.2من شهدائنا كانوا قد ولدوا في
هاتين المدينتين .وعلى الرغم من �أن قسماً
�آخر من شهدائنا كان يقيم في محافظات
مختلفة في تركيا� ،إلا �أنهم استشهدوا في
�أنقرة و�إسطنبول لتواجدهم هناك في يوم
حدوث المحاولة الانقلابية .وواضح �أن �أحد
شهدائنا كان يعيش في فرنسا .كما يعود
سبب ارتفاع �أعداد شهدائنا الذين سقطوا
في �أنقرة و�إسطنبول ل�أن �أشد ال�أحداث عنفاً
وقعت في هاتين المدينتين.
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«إن أحفاد األجداد الذين استشهدوا يف تشاناك كاله
وهم يف سن اخلامسة عشر ،حموا الوطن بأرواحهم صغار ًا
وكبار ًا يف  15متوز أيض ًا »
يتضمن اجلدول رقم  6معلومات حول أصغر الشهداء وأكبرهم عمر ًا
ومتوسط أعمار شهدائنا
اجلدول رقم 6
التوزيع العمري لشهدائنا

 63عاماً

 36عاماً

 15عاماً

األصغر سن ًا

األكبر سن ًا

املتوسط
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كما يتبين من الجدول رقم  ،6ف�إن متوسط
�أعمار شهدائنا  36عاماً ،و�أصغر شهدائنا
سناً كان عمره  15عاماً ،و�أكبرهم سناً
كان عمره  63عاماً .وحسب المؤشرات
الديموغرافية الصادرة عن مؤسسة
ال�إ حصاءات التركية ف�إن نسبة السكان الذين
تتراوح �أعمارهم  بين  14-0هي ،%2.32
و نسبة السكان الذين تتراوح �أعمارهم بين
 64-15هي  ،%68.4ونسبة السكان الذين
تتجاوز �أعمارهم  65عاماً فما فوق هي
� .%8.3أما متوسط ال�أعمار في تركيا فهو
 31.5عاماً .ونرى �أن متوسط �أعمار شهدائنا
الذين استشهدوا خلال تصديهم للمحاولة
الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي،
قريب من متوسط ال�أعمار العام للسكان.

تمــــوز
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«لقد متسك عبد اهلل طيب وزينب صاغر وأمثالهما من الذين خرجوا
إلى الساحات وامليادين ذكور ًا وإناث ًا وهم يهتفون «الوطن شرف»،
بأمانة اجلدة خاتون والرقيب سيد وأمثالهما»
يتضمن الشكل رقم  2املعلومات املتعلقة بشهدائنا حسب اجلنس
الشكل رقم 2
توزيع الشهداء حسب اجلنس

عند النظر �إلى توزيع شهدائنا حسب الجنس ،يتبين أ �ن
نسبة  % 95.8من الشهداء كانوا من الذكور ،ونسبة
 %4.2منهم كانوا من ال�إ ناث .وحسب المؤشرات
الديموغرافية  الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية
في عام  ،2016ف�إن  الذكور يشكلون نسبة %50.2
وال�إ ناث يشكلن نسبة  %49.8من �إجمالي عدد
السكان في تركيا .وتتغير هذه النسبة عند الكبار في
السن ( 65فما فوق) لتصبح   %43.8للرجال و  
 %56.2للنساء ،وذلك ل�أن النساء يعشن �أكثر من
الرجال .ويمكن تفسير سبب اختلاف هذه المعطيات
عن المعدل  الوسطي السائد في تركيا ،بالنظر �إلى
الدور التقليدي للجنسين في ال�أناضول في حالات
الطوارئ ،حيث �أن النساء ترعى البيوت والعائلة،
في حين �أن الرجال يتصدون لل�أخطار في الخارج.
ونستنتج من هذه المعلومات �أن النساء والرجال كانوا
معاً جنباً الى جنب في خوض النضال في  15تموز.

النساء
%4.2

الرجال
%95.8
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«قالوا «الوطن قبل كل شيء» وتخلوا عن أمهاتهم
وأحبائهم وحياتهم ،وسطروا ملحمة بطولية يف  15متوز

يتضمن الشكل رقم  3املعلومات املتعلقة باحلالة املدنية لشهدائنا.
الشكل رقم 3
احلالة املدنية لشهدائنا

يتضح �أن نسبة المتزوجين/المتزوجات من
شهدائنا كانت  ،%64.5ونسبة العزاب/
العزباوات كانت � ،%31.9أما المطلقين/
المطلقات �أو ال�أرامل/ال�أراملة فكانت نسبتهم
 .%3.6وحسب مؤشرات ال�أوضاع المدنية
الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية في عام
 ،2015ف�إن نسبة المتزوجين/المتزوجات في
تركيا هي  ،%63.5ونسبة العزاب/العزباوات
 ،%27.4ونسبة المطلقين/المطلقات ،%3.6
ونسبة ال�أرامل/ال�أراملة  .%5.5ونلاحظ �أن
النتيجة ستكون متطابقة تقريباً �إذا ما قارنا
بين الحالة المدنية لشهدائنا والحالة المدنية
للسكان في تركيا .ونلاحظ كذلك وجود
علاقة بين المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية
وتلك المتعلقة بالعمر .وهنالك ارتباط صحيح
بين ارتفاع متوسط ال�أعمار لدى شهدائنا
وبين الزواج .وتشير المعلومات التي توصلت
�إليها هذه الدراسة �أن قسماً كبيراً من شهدائنا
( )%64.5كانوا متزوجين/متزوجات.

مطلق/ة �أو �أرمل/ة
%3.6

متزوج/ة
64.5%

�أعزب/عزباء
%31.9
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«إن األمهات واآلباء األبطال الذين ساروا يف طريق
مقدس يف تلك الليلة من أجل الوطن ،تركوا أوالدهم
اليتامى أمانة يف أعناقنا»
يتضمن الشكل رقم  4املعلومات املتعلقة بشهدائنا حسب عدد أوالدهم.
الشكل رقم 4
حالة األبوة أو األمومة لدى شهدائنا

لم يكن لديهم �أولاد

%38.6

بالنظر �إلى حالة ال�أمومة �أو ال�أبوة لشهدائنا نرى �أن نسبة
 %61.4منهم كان لديهم �أولاد ونسبة  %38.6لم
يكن لديهم �أولاد .والمحاولة الانقلابية التي قام بها
تنظيم غولن ال�إ رهابي �أدت �إلى حرمان  373طفلا ً
من �أمهاتهم �أو �آبائهم .ومن هذه النتيجة يتبين �أن �أكثر
شهدائنا كانوا من المتزوجين ولديهم �أولاد �أصبحوا
يتامى بعد استشهادهم.

كان لديهم �أولاد

%61.4
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«يف ليلة  15متوز كان اجلميع يف الساحات وامليادين من أجل الدفاع
عن الوطن ،بغض النظر عن اختالف مستوى حتصيلهم العلمي»
يتضمن الشكل رقم  5املعلومات املتعلقة بشهدائنا حسب مستوى حتصيلهم
العلمي.
الشكل رقم 5
مستوى التحصيل العلمي لشهدائنا

%1,2

االماجستىر  /الدكتور اه و ما فوقها

%28,9

البكالوريوس

%36,9

الشهادة الثانوىة

%15

الشهادة اإلعدادية

%18

الشهادة اإلبتدانية

بالنظر �إلى مستوى التحصيل العلمي لشهدائنا ،يظهر �أن نسبة %36.9
منهم هم من حملة الشهادة الثانوية ،ونسبة  %30.1منهم من حملة شهادة
البكالوريوس وما فوق .ووفقاً لقاعدة البيانات المتعلقة ب�إحصائيات التعليم
الوطني الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاءات التركية لعام  ،2016ف�إن حملة
الشهادة الثانوية �أو ما يعادلها يشكلون نسبة  %19.2في عموم البلاد ،بينما
كانوا يشكلون نسبة  %36.9من شهدائنا .ووفقاً ل�إ حصائيات التعليم الوطني
الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاءات التركية لعام  ،2016ف�إن حملة شهادة
البكالوريوس وما فوقها يشكلون نسبة  %13.6في عموم البلاد ،بينما يشكلون
نسبة  %30.1من شهدائنا .واستناداً �إلى نفس ال�إ حصائيات ف�إن حاملي شهادة
الثانوية وما فوقها يشكلون نسبة  %32.8في عموم تركيا ،بينما تضاعفت
هذه النسبة عند شهدائنا ووصلت �إلى  .%67ونسبة حاملي الشهادة الابتدائية
وال�إ عدادية لدى شهدائنا شكلت على التوالي  %18و .%15
كما �أن دارسي المرحلة  الابتدائية وال�إ عدادية يشكلون نسبة  %33من
شهدائنا ،ودارسي المرحلة الثانوية يشكلون نسبة  %37من شهدائنا،
والذين �أتموا دراستهم الجامعية يشكلون نسبة  %30من شهدائنا.
ونستطيع القول �أن النسب فيما بين شهدائنا متساوية تقريباً في كافة
مراحل التعليم.
ومن حيث النتيجة ف�إن ما يلفت الانتباه لدى تقييم الوضع التعليمي لشهدائنا
والنظر �إلى حاملي الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية معاً ،ف�إننا سنجد �أن
نسبة  %67تعتبر نسبة كبيرة جداً �إذا ما قارناها مع متوسط المستوى التعليمي
في تركيا .ومع ذلك يجب القول �أن شهداءنا كانوا قد خضعوا �إلى مختلف
المستويات التعليمية انطلاقاً من المرحلة الابتدائية �إلى المرحلة الجامعية
المتقدمة.
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«نزل مواطنونا إلى الساحات وامليادين حلظة شعورهم بدنو اخلطر،
ومارسوا مهامهم بقلوب مفعمة بحب الشعب والعلم والوطن»
يتضمن الشكل رقم  6معلومات تتعلق بأوضاع شهدائنا من ناحية العمل

الشكل رقم 6
حالة العمل عند الشهداء

ال يعمل

%16,9

يعمل

%83,1

بالنظر �إلى وضع العمل لدى شهدائنا ،سنرى �أن نسبة %83.1
منهم كان يعمل ،ونسبة  %16.9لم يكن يعمل .وتبين
�أن شهداءنا الذين لم يعملوا كانوا من المتقاعدين والطلاب
والعاطلين عن العمل �أو العمال المياومين.
ويتبين �أن معظم الشهداء الذين واجهوا المحاولة الانقلابية التي
قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي في  15تموز ،كانوا يعملون ولديهم
دخل ،و�أن شهداءنا الذين كانوا يعملون كانوا موظفين �أو عمالا ً
�أو �أصحاب حرف ومحال �أو ممن يعملون وهم متقاعدون �أو
طلاب.
وفقاً لل�إ حصائيات التي �أعدتها المؤسسة التركية لل�إ حصاء حول
قوة العمل في  ،2016ف�إن معدل التشغيل في تركيا يبلغ .%45
حيث �أن نسبة  %18.3من هؤلاء يعملون في قطاع الزراعة
ونسبة  %20.2في قطاع الصناعة ونسبة  %6.7في قطاع
ال�إ نشاءات ونسبة  %54.8في قطاع الخدمات .ويمكن القول
�أن هناك تشابهاً بين وضع العمل لشهدائنا ومؤشرات السكان
العاملين في تركيا .ومن حيث النتيجة نرى �أن قسماً كبيراً من
شهدائنا كانوا ممن يمارسون عملا ً ما.
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«بعمالهم ومتقاعديهم وطالبهم وموظفيهم قالوا «الوطن أو ًال»
ولم يفكروا بالعمل وال باملأكل»
نورد يف اجلدول رقم  7معلومات تتعلق باملهن التي مارسها شهداؤنا وذلك
وفق ًا للمعلومات التي أدلى بها ذويهم.
اجلدول رقم 7
املهن التي مارسها شهداؤنا
%31,3

موظف

%30,1

عامال

%18

اعمال حرة

%7,2

طالب

%6

متقاعد

%5,6

بالنظر �إلى مهن شهدائنا الذين سقطوا وهم يصدون
المحاولة الانقلابية في  15تموز ،يتبين لنا �أن %31.3
منهم كانوا من الموظفين و  %30.1من العمال و %18
يعملون في �أعمال حرة .ويتبين من الجدول �أيضاً �أن
 %5.6من شهدائنا لم يكن لديهم عمل �أو كانوا من
العمال المياومين .وبقدر ما ُتظهر هذه النتائج كيف �أن
شهداءنا كانوا من الناس الذين ينظمون ويخططون حياتهم
وفقاً لمعايير المجتمع� ،إلا �أن سقوط شهداء من بين
مواطنينا العاطلين عن العمل يعتبر �أمراً لافتاً للنظر.

عاطل عن العمل

%1,2

ر ّبة منزل

%0,6

أستاذ خامعي

100

المجمو ع
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و�إذا ما نظرنا �إلى المهن التي مارسها شهداؤنا سنرى
�أنهم كانوا يعملون في مختلف المهن ،فكان منهم
�أساتذة جامعات ومهندسين وعناصر �أمن و�أطباء ومعلمين
وصحفيين و�أئمة ومدراء وصاغة وعمال كهرباء وسائقين
وعمال موبيليا وفنيي مركبات ومصميين وعمال نسيج  
وعمال ديكور وطباخين ومخاتير ونجارين ومصلحين
ومشغلي رافعات وعمال  بناء .وبتدقيق النظر في هذه
المهن ،سنرى �أن مواطنينا من كل المهن تقريباً قد تسابقوا
في تلك الليلة لنيل مرتبة الشهادة.

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«كان لدى شهدائنا ضمانة وحيدة أال وهي الوطن»
يتضمن الشكل رقم  7معلومات حول ما إذا كان لدى شهدائنا
ضمان اجتماعي أم ال.
الشكل رقم 7
حالة الضمان االجتماعي لشهدائنا

غير ذلك

%5,4

مؤسسة
التأمينات
االجتماعية
المستقلة

تم تقسيم الخاضعين للضمان الاجتماعي وفقاً
لقانون «الت�أمينات الاجتماعية والضمان الصحي
العام» رقم � ،5510إلى ثلاث �أقسام هي :مؤسسة
الت�أمينات  الاجتماعية ،ومؤسسة الت�أمينات
الاجتماعية المستقلة والعمال ال�آخرين المستقلين.
ويتبين �أن نسبة  %51.2من شهدائنا هم من
العاملين وفقا لعقود خدمة مبرمة ،ونسبة %33.7
من شهدائنا كانوا من العاملين في  مؤسسات
القطاع العام ،ونسبة   %9.7عمال مستقلون
يعملون لحسابهم الخاص ،ونسبة  %5.4من
شهدائنا لم يكن لديهم �أي ضمان �إجتماعي.

Bağkur

%9,7
صندوق التقاعد

%33,7

مؤسسة الضما اإلجتماعي

SSK

%51,2
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«توحدنا وتعاظمنا وحيينا وأصبحنا مع ًا نشكل تركيا»
يتضمن اجلدول رقم  8معلومات تتعلق باألفراد القاطنني مع شهدائنا

اجلدول رقم 8
عدد األفراد القاطنني مع شهدائنا

سكان المنزل �أو القاطنون في المنزل :هم مجموعة مكونة
من فرد �أو �أكثر يعيشون حياة مشتركة في نفس المنزل
سواء جمعتهم صلة قرابة �أم لا .وتبين �أن متوسط عدد
ال�أفراد القاطنين في منازل شهدائنا كان  3.94شخص،
وعدد القاطنين في نفس المنزل كان يتراوح بين شخص
واحد كحد �أدنى  و  14شخصاً كحد �أعلى.

شخص

14

وبالتدقيق بال�إ حصاءات التي �أصدرتها المؤسسة التركية
لل�إ حصاء في عام  ،2015يتبين �أن عدد المنازل المسكونة
في تركيا يبلغ  22206776منزلاً ،و�أن متوسط عدد
سكان المنزل الواحد يبلغ  3.48شخصاً .ونجد �أن هناك
تشابهاً بين متوسط عدد القاطنين مع شهدائنا وهو ،3.94
والمعلومة التي تفيد ب�أن ال�أسر التي تتكون من �أربعة �أفراد
تشكل المجموعة ال�أكبر رواجاً في تركيا  .

اشخاص

3.94

شخص واحد
المتوسط

اإلكثر

اإلقل
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«أسر شهدائنا األبطال النبيلة« :لو كنا منلك ألف روح ،وليس
روح ًا واحدة فقط ،لضحينا بها جميع ًا يف سبيل هذا الوطن
الفردوس»...
يتضمن اجلدول رقم  9معلومات تتعلق بصفة األشخاص املقيمني يف منازل
شهدائنا
اجلدول رقم 9
األشخاص الذين عاشوا مع شهدائنا يف نفس املنزل

األشخاص الذين يعيشون يف منازل شهدائنا ()%
مع الزوج و  /أو األوالد

%57,8

%25,9

%7,2
%6,6

%2,5

يتبين من الجدول �أن  %57.8من شهدائنا كانوا
يعيشون مع �أزواجهم و�/أو �أولادهم ،و %25.9
منهم كانوا يعيشون مع �آبائهم و�/أو �أمهاتهم .وتظهر
مع األم و  /أو األب
هذه المعطيات �أن نسبة  %83.7من شهدائنا
كانوا يعيشون في �أسر نواة .وبعد تدقيق المؤشرات
الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية لعام 2016
كان بعيش مع أقارباه من الدرجة األولى
تبين �أن نسبة  %63.9من مجموع ال�أسر في تركيا
تتكون من ال�أسر النواة .وبمقارنة هذه المعطيات مع
المعطيات العائدة لشهدائنا يتضح �أن النسب ًة ال�أكبر
كان بعيش لو حده
من �أسر شهدائنا تنتمي �إلى تركيبة ال�أسر النواة.
وعند التدقيق بال�أجوبة التي وضعها ذوي شهدائنا
غير ذلك (كان يعيش مع زمالء العمل/الدراسة) في خانة (غير ذلك) ،سنرى �أن البعض من شهدائنا
كان يعيشون مع زملائهم في العمل.
المجموع

100
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)du

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«كان العدو ميتلك القدرة واملكان ،أما أبطالنا فقد كانوا
مسلحني باإلميان»...
يتضمن اجلدول رقم  10معلومات تتعلق بنوع املنازل التي
كان يقيم فيها شهداؤنا

اجلدول رقم 10
وضع املساكن التي كان يقيم فيها شهداؤنا
شقةفي بناء

%87

%9

%3

بالتدقيق في �أوضاع المساكن التي كان يقيم فيها شهداؤنا
يتبين �أن نسبة  %87منهم كانوا يقيمون في شقق سكنية
منزل مستقل ضمن ال�أبنية ،و�أن نسبة  %9منهم كانوا يقيمون في
بيوت مستقلة .وبالنظر �إلى المعطيات ال�أخيرة الصادرة عن
مؤسسة ال�إ حصاء التركية ،يظهر �أن �أن نسبة المقيمين في
الشقق السكنية داخل ال�أبنية (ال�أبنية المكونة من طابقين
حي شعبي
و�أكثر) تبلغ  .%80ويؤكد هذا الوضع وجود تشابه فيما
بين المعلومات المتعلقة بنوع المساكن التي كان يقيم فيها
شهداؤنا والمعلومات المتعلقة بعموم �أنحاء تركيا.
غير ذلك

%1
المجموع

100
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«حتى ينطفئ آخر موقد يتصاعد دخانه فوق موطني»
يتضمن الشكل رقم  8معلومات تتعلق مبلكية املساكن التي كان يقيم فيها
شهداؤنا.

الشكل رقم 8
ملكية املساكن التي كان يقيم فيها شهداؤنا

غير ذلك

%5

صاحبالمنزل

%49,6

ُمستأجر

%45,4

يتضح من الجدول رقم � 10أن عدداً كبيراً من شهدائنا كانوا
يقيمون في شقق سكنية ضمن �أبنية .وعند تدقيق وضع ملكية
تلك المنازل يتبين �أن نسبة  %45.4من شهدائنا كانوا يقيمون
في منازل مست�أجرة ،ونسبة  %49.6منهم كانوا يقيمون في
بيوت يملكونها .وعند تدقيق ال�أجوبة التي �أدلى بها ذوي
شهدائنا والتي �أدرجناها ضمن خانة (غير ذلك) يتضح �أن
شهداءنا كانوا يعيشون مع �أقربائهم �أو �آبائهم �أو حميهم �أو
�أجدادهم �أو في مساكن تخصصها الدولة.
ووفقاً للمعطيات الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية فيما
يتعلق بملكية القاطنين للمنازل التي يقطنون فيها في عموم
�أنحاء تركيا ،يتبين �أن نسبة مالكي المنازل تبلغ  %67.3ونسبة
المست�أجرين تبلغ  %23.8ونسبة المقيمين في المجمعات
السكنية المخصصة من قبل الدولة تبلغ  %1.5ونسبة المقيمين
في بيوت لا يملكونها ولكنهم لا يدفعون بدل �آجار لقاء ذلك
تبلغ .%7.3
وتظهر هذه النتائج �أن نسبة شهدائنا القاطنين في شقق
سكنية تشبه النسبة السائدة في مجتمعنا ،و�أن نسبة شهدائنا
المست�أجرين تفوق النسبة السائدة في المجتمع ،و�أن نسبة
 %91.5منهم يدفعون بدلات �إيجار تتراوح بين 1500-250
ليرة تركية.
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مس هذا الوطن العزيز»
«لن يستطيع اجلبناء والغدارون ّ
يتضمن اجلدول  11معلومات تتعلق باملعدل املتوسط للدخل
الشهري الذي يتقاضاه شهداؤنا.

اجلدول رقم 11
املعدل املتوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه شهداؤنا

وضع الدخل
(ليرة تر كية) ¨500 -1000

%23,5
(ليرة تر كية) ¨1001-1500

%24,7
(ليرة تركية) ¨3000-1501

%30,2
 3001ليرة تركيةفمافوق

%21,6
المجموع

100
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عند النظر �إلى الدخل الشهري الذي يتقاضاه
شهداؤنا نرى �أن نسبة  %54.9منهم كانوا يتقاضون
دخلا ً شهرياً يتراوح بين  1000و  3000ليرة تركية،
و�أن نسبة  %21.6منهم كانوا يتقاضون دخلا ً شهرياً
يبلغ مقداره  3000ليرة تركية وما فوق .كما نرى �أن
نسبة  %78.4من شهدائنا كانوا يتقاضون دخلا ً يبلغ
مقداره  3000ليرة تركية وما دون.
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«كان أبطالنا يعتبرون التضحية بأرواحهم يف تلك الليلة
مبثابة دين ملقاة على عاتقهم»
يتضمن اجلدول رقم  12معلومات تتعلق بالوضع االقتصادي العام لشهدائنا.
اجلدول رقم 12
الوضع االقتصادي العام لشهدائنا

الوضع االقتصادي() %

كان محتاجا للمساعدة

%28,8
كان يؤمن معيشته يصعوبة

%20,4
ُيعدمتوسط الحال

%37,8
ُيعد ذو دخل جيد

%10
يعد ثري ًا

%3
المجموع

100
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س�ألنا ذوي الشهداء عن الوضع الاقتصادي
لشهدائنا الذين تصدوا للمحاولة الانقلابية التي قام
بها تنظيم غولن ال�إ رهابي ،ف�أجابوا قائلين ب�أن نسبة
 %37.8من شهدائنا يمكن اعتبارهم متوسطي
الحالة المادية ،ونسبة  %28.8منهم كانوا في
وضع اقتصادي سيء وبحاجة �إلى المساعدة.
ووفقاً  للمعطيات الواردة في الجدول ،يمكن
القول �أن قسماً كبيراً من شهدائنا كانوا يتمتعون
بوضع اقتصادي متوسط .و�إضافة �إلى ذلك �أوضح
ذوي الشهداء الذين كانوا يتقاضون دخلا ً شهرياً
يبلغ  1000ليرة تركية وما دون� ،أن شهداءنا كانوا
في وضع مادي سيء ويحتاجون �إلى مساعدة.
وبتدقيق المعلومات التي �أدلى بها ذوي شهدائنا
كما هو وارد في الجدول رقم  ،12يتضح �أن
�أغلبية شهدائنا كانوا متوسطي الحال من الناحية
الاقتصادية .وبذلك يكون �أغلبية شهدائنا ينتمون
�إلى فئة الدخول المتوسطة �أو ما دون المتوسطة.
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 .2.1.4قصة خروج شهدائنا إلى الساحات وامليادين حسبما
يرويه ذويهم

من �أهداف هذا البحث �أيضاً تحديد ال�أسباب التي دفعت شهداءنا �إلى مقاومة المحاولة الانقلابية في 15
تموز/يوليو .ولهذا السبب ،تم العمل على تحديد ال�أسباب الرئيسية التي دفعت شهدائنا �إلى السير في طريق
الشهادة عبر توجيه �أسئلة صريحة لذويهم ،من قبيل«  :كيف قرر الشهيد الخروج �إلى الشارع؟ في �أية
ساعة خرج �إلى الشارع وماذا كانت �أسباب الخروج؟» .كما تم العمل على تحديد �أسباب مقاومة شهدائنا
للوصاية ،وماهية ال�أفكار والمشاعر التي كانت تعتريهم �أثناء خوضهم لتلك المقاومة ،والطريقة التي سمعوا بها
بحدوث المحاولة الانقلابية� ،إضافة �إلى معرفة الكثير من العوامل المؤثرة ،وفي مقدمتها النداء الذي وجهه
السيد رئيس الجمهورية .وتم العمل �أيضاً على تسليط الضوء على العناصر التي شكلت �أساس المقاومة
الاجتماعية والفردية .ولدى تقييم ال�أجوبة التي �أدلى بها ذوي شهدائنا على ال�أسئلة الصريحة التي وجهت
 �إليهم ،اتضح �أن هناك ثلاثة عوامل هامة ظهرت �إلى الواجهة:
� .1أوضح ذوي الشهداء �أن عدداً كبيراً من شهدائنا خرجوا الى الساحات والميادين تلبية للنداء الذي وجهه
السيد الرئيس رجب طيب �أردوغــان .وفي نتيجة ال�إ جابات التي تم الحصول عليها تبين بوضوح �أن النداء
الذي وجهه  القائد العام كان �أهم عامل محرك لروح الكفاح الوطني لدى شهدائنا.
 .2كما �أوضح ذوي شهدائنا �أن التصريح الذي �أدلى به السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء للقنوات التلفزيونية
في تلك الليلة كان سبباً مهماً �آخر دفع مواطنينا �إلى النزول �إلى الشوارع ليلة  15تموز/يوليو .وكان هذا
التصريح الذي �أدلى به السيد رئيس الوزراء �أحد العوامل الهامة التي بثت الشجاعة في نفوس �أبناء الشعب.
 .3أ
 �ما البعض ال�آخــر من مواطنينا فقد خرجوا �إلى الشوارع في تلك الليلة بالفطرة بمجرد سماعهم
بالانقلاب ،ووقفوا سداً منيعاً في مواجهة هذا «التيار الوقح» .ويتضح من �أقوال ذوي شهدائنا �أن شهداءنا
و�إدراكاً منهم  ب�أهمية ال�إ رادة الوطنية ،خرجوا �إلى الشوارع في بادئ ال�أمر دون انتظار �أية توجيهات في
هذا الش�أن ل�أنهم كانوا يعرفون �أن الهدف الرئيسي لهذه المحاولة هو اغتيال السيد رئيس الجمهورية،
واختاروا السير في طريق مقاومة الانقلابيين.
كما �أن عدداً �آخر من شهدائنا كانوا عناصر في قوات ال�أمن التي انتقلت فوراً �إلى ال�أماكن التي تشهد �أحداثاً،
بدافع ال�إ يمان ودافع �أداء الواجب الوطيفي على حد سواء ،حيث وقفت �إلى جانب ال�إ رادة الوطنية في هذه
الكارثة التي تعرضت لها بلادنا ،وخاضت الكفاح جنباً �إلى جنب مع المواطنين في مواجهة الوصاية .حتى
�أن البعض من شهدائنا المدنيين استشهدوا �إثر �إصابتهم وهم يحاولون �إنقاذ المصابين من عناصر الشرطة.
كما �أن تحرك عناصر الشرطة في �إطار التعليمات الصادرة عن الحكومة �أدى �إلى تكامل المواطنين مع عناصر
الشرطة .حيث شوهد المواطنون وهم ينقلون عناصر ال�أمن الجرحى �إلى المشافي ب�إمكاناتهم الخاصة بسبب
عدم وجود سيارات ال�إ سعاف .و�أحد ال�أمثلة على ذلك� ،أنه وفي �أجواء الاشتباكات السائدة �أمام المجمع
الرئاسي لم تكن سيارات ال�إ سعاف قادرة على الوصول �إلى الجرحى ،فقام �أحد المواطنين بنقل  13جريحاً
 �إلى المشفى عبر شاحنة مغلقة  تعود ملكيتها ل�إ حدى معامل غسيل وتنظيف السجاد.
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«شكلوا سد ًا منيع ًا يف وجه الدبابات ،وتصدوا للرصاص
بصدورهم ،ولكنهم لم يفكروا أبد ًا بالتراجع»
يتضمن اجلدول رقم  13معلومات تتعلق بكيفية استشهاد شهدائنا خالل
املواجهات.
اجلدول رقم 13
كيفية استشهاد شهدائنا

كيف إستشهدوا ()%
جراء اإلصابة بطلقات نارية

%47,5
نتيجة قصف الطائرات

%21
%9
%6,3
%4,2
%12
100

نتيجة دهس الدبابات
جرا قصف المروحيات
جراء اإلصابة بجروح أحدثتها الشظايا

نتيجة تحليل المعطيات التي توصل �إليها هذا
البحث فيما يتعلق بالطريقة التي استشهد
بها شهداؤنا ،تبين �أن نسبة  %47.5منهم
استشهدوا �إثر �إصابتهم بطلق ناري خلال
المواجهات ،و  %21منهم استشهدوا نتيجة
قصف الطائرات ،ونسبة  %9منهم استشهدوا
نتيجة دهسهم بالدبابات .وهناك �أجوبة �أخرى
تبين وجود حالات استشهاد وقعت خلال
الصدامات �أو نتيجة التعرض للضرب �أثناء
الفوضى الحاصلة خلال عملية �إقناع الجنود
لثنيهم عن المشاركة في المحاولة الانقلابية.

غير ذلك وواضح �أن �أجواء حرب حقيقية كانت سائدة.
وتظهر النتائج الواردة في الجدول �إلى �أي مدى
المجموع كان الانقلابيون الخونة عازمين على ارتكاب
الجرائم ،و�إلى �أي مدى فقدوا عقولهم ،و�أن
المحاولة الانقلابية لم تكن مس ّيرة.
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 .2.4املعلومات واالستنتاجات املتعلقة
باجلرحى

يعتبر موضوع التعرف على ال�أوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجرحى الذين تصدوا للمحاولة
الانقلابية في  15تموز ،من �أكثر المواضيع التي لاقت اهتماماً عقب �إجهاض تلك المحاولة
الانقلابية .ولذلك تم العمل على تحديد المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للجرحى مثل
مكان الولادة ومكان ال�إ قامة والسن والجنس والحالة المدنية والتحصيل العلمي ووضع العمل،
 �إضافة �إلى الوضع الاقتصادي  .
كما �أن التعرف على ال�أسباب التي دفعت الجرحى �إلى النزول �إلى الشوارع من �أجل
مقاومة المحاولة الانقلابية ،تعتبر �أيضاً من المواضيع التي لاقت المزيد من الاهتمام .وفي
هذا السياق ،تم العمل على معرفة ال�أسباب التي دفعت الجرحى �إلى مقاومة المحاولة
الانقلابية� ،إضافة �إلــى العديد من العناصر كت�أثير التصريح الــذي �أدلــى به السيد رئيس
الجمهورية للمحطات التلفزيونية على نزولهم �إلى الشوارع ،ومدى ت�أثرهم من ابتهالات
التوحيد التي كانت الم�آذن تصدح بها .وفي هذا القسم �أيضاً تم تحليل مختلف العناصر،
منها كيفية �إصابتهم ومكان ال�إ صابة وهل هناك �أعضاء تضررت نتيجة ال�إ صابة �أم لا،
والحالة النفسية وما �إذا كانوا بحاجة �إلى دعم نفسي �أم لا .و�إضافة لما تقدم وجهت �إليهم
�أسئلة صريحة تتعلق بالمكان الذي �أصيبوا فيه وكيفية حدوث ال�إ صابة في تلك الليلة.
و�أخيراً ،تم العمل على معرفة تطلعات وطلبات جرحانا من السيد رئيس الجمهورية والسيد
رئيس الوزراء والسادة �أعضاء الحكومة.
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 .1.2.4املعلومات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة باجلرحى
تم في هذا القسم تحليل المعلومات المتعلقة بال�أوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجرحى.

«قالوا سنقدم أرواحنا فداء للوطن ،فنالوا شرف اإلصابة
بجروح »
يتضمن الشكل رقم  9معلومات تتعلق باألشخاص الذين أجريت معهم
لقاءات يف منازل اجلرحى.
الشكل رقم 9
األشخاص الذين متت مقابلتهم يف منازل اجلرحى

كما هو واضح في الشكل رقم  ،9ف�إن نسبة %97
من المقابلات التي �أجريت في �إطار هذا البحث
�أجريت مع جرحانا شخصياً ونسبة  %3منها �أجريت
مع ذويهم ،وذلك بسبب الوضع الصحي الحرج
الذي يعاني منه الجرحى.

قريب المصاب (الزوجة،
اإلبن ،األم ،األب ،األخ)

%3

الجرحى شخصي ًا

%97
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يتضمن اجلدول رقم  14املعلومات املتعلقة بالوالية التي ولد فيها
اجلرحى.
اجلدول رقم 14
توزيع اجلرحى حسب والدتهم يف الواليات والدول
مكان الوالدة

%

مكان الوالدة

%

مكان الوالدة

%

مكان الوالدة

%

22,7

سكاريا

�أنقرة

21,2

بايبورت

1,0

يوزغات

4,5

سيرت

1,0

كوجايلي

تشانكيري

2,4

�آدي يامان

0,9

ماردين

0,3

تشوروم

2,3

كاستامونو

0,8

�أضنه

0,3

تكيرداغ

طرابزون

2,2

دياربكر

0,7

نيغده

0,3

كارامان

0,1

�أوردو

1,8

شانلي �أورفا

0,7

باتمان

0,3

�آيدن

0,1

سيواس

1,8

وان

0,7

غازي عنتاب

0,3

باليكسير

0,1

�أرزوروم

1,8

�إلازيغ

0,6

هاتاي

0,3

بيلاجيك

0,1

قونيا

1,5

�أرداهان

0,6

بارتين

0,3

موغلا

0,1

بولو

1,4

�آفيون

0,5

زونغولداك

0,2

�أوشاك

0,1

ملاطيا

1,4

�آرتفين

0,5

�آغري

0,2

كارابوك

0,1

كيريكاله

1,4

�آماسيا

0,5

�أنطاليا

0,2

دوزجه

0,1

ريزه

1,4

بورصة

0,5

موش

0,2

�أذربيجان

0,4

سامسون

1,4

كهرمان مرعش

0,5

�أسكي شهير

0,2

�ألمانيا

0,3

توكات

1,4

سينوب

0,5

�إسبارطا

0,2

فرنسا

0,2

كيساري

1,3

�إزمير

0,5

عثمانية

0,1

سويسرا

0,2

غيراسون

1,3

نفشهير

0,5

كيليس

0,1

�إيران

0,2

�أرزينجان

1,2

بينغول

0,5

�إغدير

0,1

من دون جواب

كيرشهير

1,1

بيتليس

0,5

شيرناق

0,1

المجموع

غوموشهانه

1,1

كارس

0,4

بوردور

0,1

�إسطنبول

0,1

0,4

�إتشال

1,0

يالوفا

كوتاهيا

0,1

�آكسراي

0,4

0,1

0,4

دنيزلي
�أدرنه

0,1
0,1

1,4
100,0

بالنظر �إلى �أماكن ولادة الجرحى يمكننا �أن نرى �أنهم يمثلون كافة الولايات تقريباً .ويتضمن الجدول رقم 14
�أيضاً البعض من المواطنين الذين ولدوا في دول مختلفة ،وقدموا �إلى تركيا لقضاء العطلة الصيفية �أو ال�إ جازة
السنوية و�أصيبوا بعد �أن نزلوا �إلى الشوارع ليلة  15تموز .ويتضح �أن نسبة  %22.7من الجرحى ولدوا في
�إسطنبول ونسبة  %21.2منهم ولدوا في �أنقرة .و�إضافة �إلى ذلك ،من اللافت للنظر وجود جرحى من مواليد
دول �أخرى مثل �أذربيجان و�ألمانيا وسويسرا و�إيران وفرنسا.
ويظهر من تنوع �أماكن ولادة الجرحى واختلاف الخصائص الاجتماعية والثقافية لديهم� ،أن انتصار ال�إ رادة
الوطنية في  15تموز تحقق نتيجة مشاركة كافة فئات الشعب ،وليس فئة معينة فحسب ،في هذا الكفاح،
بنفس الروح التي كانت سائدة في معركة تشاناك كاله.
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«إن كل شبر من أرض الوطن انتفض يف وجه الظاملني يف
ليلة  15متوز»
يتضمن اجلدول رقم  15معلومات تتعلق بتوزع اجلرحى حسب الواليات التي
يعيشون فيها.
اجلدول رقم 15
توزيع اجلرحى حسب الواليات التي يعيشون فيها

أنقرة

45,0

إسطنبول

51,9

يعيش نسبة  %51.9من الجرحى الذين شملهم هذا البحث
في �إسطنبول ،ونسبة  %45منهم يعيشون في �أنقرة ،ووفقاً
لذلك شكل الجرحى الذين يعيشون في �أنقرة و�إسطنبول
نسبة  %97من الجرحى الذين تمت مقابلتهم في �إطار هذا
البحث� .أما الجرحى ال�آخرون ف�إنهم يعيشون في الولايات
التركية ال�أخرى .ويمكن توضيح سبب كون النسبة العظمى
من جرحانا هم ممن يعيشون في �أكبر مدينتين في تركيا ،هو
�أن �أكثر الهجمات دموية ووحشية  شنها الانقلابيون ليلة 15
تموز كانت في هاتين المدينتين.
100

احملافظات التي يعيش فيها
اجلرحى
�إسطنبول
�أنقرة
سكاريا
توكات
كوجايلي
غازي عنتاب
�إسبارطة
قهرمان مرعش
سيواس
�آديامان
بورصة
دياربكر
�أدرنة
ملاطيا
موش
�أوردو
وان
المجموع

%
51,9
45,0
1,2
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«كم من األبطال نالوا شرف اإلصابة وهم يدافعون عن
الوطن اجلنة منذ ألف عام»
يتضمن اجلدول رقم  16معلومات تتعلق بعدد السنوات التي مرت
على إقامتهم يف الواليات التي يقيمون فيها حالياً.
اجلدول رقم 16
عدد السنوات التي مرت على إقامة اجلرحى يف الواليات التي
يقيمون فيها حالي ًا عيش مصابنا يف مدينته احلالية منذ أن أقام فيه

فترة إقامة اجلرحى يف الواليات التي يقيمون فيها (سنة)
 75سنة

توصل هذا البحث �إلى نتيجة مفادها �أن جرحانا
الذين يعيشون بكثافة في �إسطنبول و�أنقرة،
يعيشون فيهما منذ   25.5عاماً وسطياً ،و�أن
المدة ال�أقل التي �أقاموا فيها في هاتين الولايتين
هي عام واحد والمدة ال�أعلى هي خمس
وسبعون عاماً .كما �أن �إقامة العدد ال�أكبر من
الجرحى في المدن الكبرى منذ  25,5عاماً
وسطياً ،يظهر مشاركة المقيمين في المدن
بكثافة في عملية المقاومة في  15تموز   .

 25.5سنة

 1سنة
المتوسط

الحد األعلى

الحد األدنى
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«أبطال أعمارهم صغيرة ولكن قلوبهم كبيرة ،أحيوا
امللحمة التي سطرها األجداد»
يتضمن اجلدول رقم  17املعلومات املتعلقة بأعمار اجلرحى.
اجلدول 17
توزيع الفئات العمرية للمصابني

أعمار اجلرحى:
 83سنة

يبلغ متوسط �أعمار الجرحى وفقاً لهذا البحث
36.4عاماً ،بينما يبلغ �أصغر الجرحى  9سنوات
و�أكبرهم  38سنة من العمر .وبحسب المؤشرات
الديموغرافية الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية
لعام  ،2016تبلغ نسبة السكان الذين تتراوح
�أعمارهم فيما بين  14-0سنة ،%23.2 ،ونسبة
السكان الذين تتراوح �أعمارهم  فيما بين 64-15
سنة ،%68.4 ،ونسبة السكان الذين تبلغ �أعمارهم
 65سنة فما فوق %8.3 ،في عموم �أنحاء البلاد.
�أما متوسط ال�أعمار في تركيا فيبلغ  31.5سنة .ومن
الواضح �أن متوسط �أعمار الجرحى الذين شاركوا في
هذا البحث يفوق متوسط ال�أعمار السائد في تركيا.
ويتضح مما سبق �أنه وعلى الرغم من مشاركة جميع
الفئات العمرية في التصدي لمحاولة الانقلاب� ،إلا
�أن الذين تتجاوز �أعمارهم المتوسط العمري السائد،
شاركوا في التصدي للمحاولة الانقلابية بنسبة تفوق
غيرهم من الفئات العمرية.

36.4

 9سنوات
المتوسط

األكبر سنا

األصغر سنا
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«برجالهم ونسائهم ،هم جنود الوطن الذين ترتعد منهم
فرائص األعداء»...
يتضمن الشكل رقم  10معلومات تتعلق بتوزيع اجلرحى حسب
جنسهم.
الشكل رقم 10
توزيع اجلرحى حسب اجلنس

النساء

تبين في نتيجة هذا البحث �أن الرجال يشكلون
نسبة  %93.7من الجرحى ،والنساء يشكلن نسبة
 %6.3من الجرحى .وتظهر المعلومات التي توصل
�إليها البحث �أن النساء �أيضاً شاركن بشكل فعال في
المقاومة التي خاضها �أبناء شعبنا في  15تموز.

%6.3

الرجال

% 93.7

103

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«من ال وطن له ال َو َل َه له»...
يتضمن الشكل رقم  11املعلومات املتعلقة باحلالة املدنية للجرحى.

الشكل رقم 11
احلالة املدنية للجرحى

بدون �إجابة   

مطلق�/أرمل

%3

متزوج

%63.6

% 2.6

لدى ال�إ طلاع على الحالة المدنية للجرحى يتضح
�أن نسبة  %63.6منهم متزوجون/متزوجات ،ونسبة
 %30.8غير متزوجين/متزوجات ،ونسبة %2.6
منهم مطلقون/مطلقات �أو �أرامل� .أما  %3.0من
المشاركين في هذا البحث لم يجيبوا على هذا
السؤال .وتظهر هذه المعطيات �أن نسبة كبيرة من
الجرحى ( )%63.6متزوجون/متزوجات.
وتشير المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية في تركيا
والتي �أصدرتها مؤسسة ال�إ حصاء التركية لعام ،2015
�أن نسبة المتزوجين/المتزوجات في تركيا تبلغ
 ،%63.5ونسبة غير المتزوجين/المتزوجات تبلغ
 ،%4.72ونسبة المطلقين/المطلقات تبلغ ،%3.6
ونسبة ال�أرامل تبلغ  .%5.5ولدى المقارنة بين
الحالة المدنية للجرحى والحالة المدنية للسكان في
تركيا ،نجد تطابقاً شبه تام بينهما.

�أعزب

% 30.8
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

« ُتسطر املالحم باإلميان وليس باألقالم!»
يتضمن الشكل رقم  12املعلومات املتعلقة باحلالة التعليمية للجرحى.
الشكل رقم 12

عند النظر �إلى الحالة التعليمية للجرحى نجد �أن  %56.3منهم
يحملون الشهادة الثانوية وما فوق ،ويقسم هؤلاء �إلى حاملي
شهادة البكالوريوس بنسبة  %22وحاملي حاملي شهادة
الماجستير والدكتوراة بنسبة  .%3كما نجد �أن  %5.34من
الجرحى يحملون شهادة المرحلة ال�إ عدادية وما دون ،و�أن
 %0.2من الجرحى �أميون�/أميات.

الوضع التعليمي ملصابينا

الماجستير والدكتوراه
%3

الليسانس
%22

الثانوية
ال�إ عدادية

وتشير المعطيات الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء التركية لعام
� 2016إلى �أن نسبة ال�أميين في تركيا تبلغ  .%3.5ووفقاً
للمعطيات ،يمكن القول �أن قسماً كبيراً من الجرحى الذين
تصدوا للمحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي،
هم من حاملي الشهادات الثانوية والليسانس .ووفقاً لقاعدة
بيانات �إحصائيات التعليم الوطني لعام  2016والتي �أصدرتها
مؤسسة ال�إ حصاء التركية ،تبلغ نسبة حاملي الشهادة الثانوية
وما فوق في تركيا  ،%32.8بينما تصل هذه النسبة لدى
الجرحى �إلى  .%56.3كما تظهر تلك ال�إ حصائيات �أن نسبة
حاملي شهادات الليسانس وما فوق تبلغ  %13.6في تركيا ،و
 %25في صفوف الجرحى .وتشير هذه المعلومات �أيضاً �إلى
�أن مستوى التعليم لدى مواطنينا الذين �أصيبوا ليلة  15تموز،
يفوق مستوى التعليم لدى المواطنين في عموم تركيا.

%31,3
%19,7

الابتدائية
%23,8

�أمي
%0,2

المجموع
100
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«لم يهرعوا وينتفضوا يف تلك الليلة من أجل الطعام
والشراب ،بل من أجل الوطن ،وجعلوا من أرواحهم سد ًا
منيع ًا يحمي الوطن»...
يتضمن الشكل رقم  13معلومات تتعلق بوضع العمل لدى اجلرحى.

الشكل رقم 13
وضع العمل لدى اجلرحى

نعم

%4 9

لا

% 51

نجد �أن نسبة  %50تقريباً من الجرحى لم يكونوا
يمارسون �أي عمل خلال �إجراء هذا البحث ،وذلك
بسبب استمرار خضوعهم  للعلاج �أو ل�أسباب نفسية
واجهتهم في الفترة اللاحقة  للمحاولة الانقلابية في
 15تموز.
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«أصبح أبناء شعبنا درع ًا منيع ًا يحمي دولته ،وضحوا
بدمائهم يف سبيل حتقيق االنتصار يف معركة االستقالل»
يتضمن الشكل رقم  14املعلومات املتعلقة برغبة وعدم رغبة اجلرحى
يف العمل.
الشكل رقم 14
مدى رغبة وعدم رغبة اجلرحى يف العمل

�أعرب العدد ال�أكبر من الجرحى ( )%78.3عن
رغبتهم في العمل ،وما تبقى منهم ( )%21.7عن
عدم رغبتهم  في العمل .و�أبدت النسبة العظمى من
الجرحى الذين يتقاضون دخلا ً متوسطاً  ()%78.3
عن رغبتها في مزاولة �أي عمل كان .وبهذه المناسبة
يتوجب علينا �أن نشير �إلى �أن �أكثر ما طلبه الجرحى
من المسؤولين هو ت�أمين العمل لهم.

لا

%21.7

نعم

وكانت المعلومات السابقة قد �أشارت �إلى  �أن
المواطنين المشاركين في عمليات التصدي
والمقاومة التي جرت في  15تموز ينتمون �إلى فئة
ذوي الدخول المتوسطة وما دون .وتكتسب هذه
النتيجة �أهمية لجهة اظهارها للحساسية والحزم
اللذين يتمتع بهما �أصحاب الدخول المتوسطة
والدنيا فيما يتعلق بتمسكهم بالديمقراطية والوطن.

% 78.3
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«لقد بنى أبناء شعبنا ،بعمالهم وفالحيهم وموظفيهم
ومتقاعديهم ،سد ًا منيع ًا بأجسادهم حلماية الوطن ،وهم
يهتفون أن ال فائدة للروح من دون الوطن» ...
يتضمن اجلدول رقم  18املعلومات املتعلقة باملهن التي يزاولها اجلرحى.
اجلدول رقم 18
املهن التي يزاولها اجلرحى

عند التدقيق بالمهن التي يزاولها المواطنون الذين �أصيبوا خلال
تصديهم للمحاولة الانقلابية التي قام تنظيم غولن ال�إ رهابي
في  15تموز ،نجد �أن نسبة  %43.7منهم عمال ،ونسبة
� %25.1أصحاب مهن حرة ،ونسبة  %11منهم موظفين.

املهنة () %

عامل

%43,7

و�إذا ما قارنا المعلومات المتعلقة بالوضع المهني للجرحى
مع الوضع المهني للشهداء ،سنجد �أن هناك اختلافاً فيما
بين النتائج .ولدى النظر مجدداً �إلى الجدول رقم  7سنرى
�أن نسبة  %31.9من شهدائنا كانوا من الموظفين ،ونسبة
 %30.1منهم كانوا من العمال ،ونسبة  %22.2منهم كانوا
من �أصحاب المهن الحرة .ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية بسبب
وجود عناصر من الشرطة والجيش استشهدوا وهم يدافعون عن
المؤسسات العامة ،وهو ما �أدى �إلى ارتفاع نسبة الموظفين
بين الشهداء .وبعدما �أخذنا هذا العامل �أيضاً بعين الاعتبار ر�أينا
�أن الفئة ال�أكبر التي شاركت في التصدي للمحاولة الانقلابية
ومقاومتها هي فئة العمال ،تليها فئة �أصحاب المهن الحرة  .

عمل حر (مهنة حرة)           
%25,1

موظف                           
%11

طالب                             
%7,7

متقاعد                            
%5,3

ربة منزل                        

ولدى القيام بتحليل ال�أشخاص الذين اختاروا الت�أشير على شق
«عاطل عن العمل» �أو لم يدلوا ب�أية �إجابة على السؤال المتعلق
بمهنة الجرحى ،عبر توجيه �أسئلة صريحة �إليهم ،يظهر لدينا �أن
هؤلاء ال�أشخاص حاصلون على شهادة ثانوية مهنية على ال�أقل
ومتخرجون من كليات مدة الدراسة فيها  4سنوات ،ويزاولون
مهنهم ،بعدما �أسسوا �أنفسهم في �إطار العلاقة فيما بين المعلم
وال�أجير ،و�أن بعضاً من الجرحى يؤمن مصدر عيشه عبر مزاولة
�أعمال يومية مؤقتة.

1,7

عاطل عن العمل                
%4,5

المجموع                         
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تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

«بعنا املاء وبعنا الكعك ولكننا لم نبع الوطن مقابل دوالر واحد»

يتضمن الشكل رقم  15املعلومات املتعلقة بوضع الضمان االجتماعي لدى اجلرحى.
يقسم قانون الت�أمينات الاجتماعية والت�أمين الصحي الشامل رقم
الشكل رقم 15
 5510الخاضعين للت�أمينات الاجتماعية �إلى ثلاث مجموعات ،هي:
وضع الضمان االجتماعي لدى اجلرحى
العمال بموجب عقد الخدمة ،والذين يعملون لحسابهم الخاص
(العمال المستقلون) ،والعاملون في ال�إ دارات العامة .وتبين لدينا �أن
% 12.2
%10
العمال المستقلون   نسبة  %62.5من الجرحى هم من العاملين وفقاً لعقد الخدمة،
غير ذلك
ونسبة  %15.3هم من العاملين في ال�إ دارات العامة ،ونسبة
 %12.2من العاملين لحسابهم الخاص .وعند النظر �إلى تحليل
المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي الخاص بالجرحى الغير
خاضعين للضمان الاجتماعي والذين يشكلون نسبة ( %10غير
ذلك) ،سنتوصل �إلى نتائج متشابهة مع مجمل ما �أظهره الجدول
السابق من الطلاب �أو العمال الذين نشؤوا استناداً �إلى العلاقة القائمة
% 62.5
فيما بين المعلم وال�أجير �أو العاطلين عن العمل �أو العمال المياومين.
مؤسسة الت�أمينات
وهذه المعلومات من ش�أنها �أن تؤكد المعلومات التي تم التوصل
الاجتماعية
�إليها سابقاً والتي تشير �إلى �أن الفئة ال�أوسع التي شاركت في
التصدي للمحاولة الانقلابية في  15تموز ومقاومتها هي فئة العمال،
تليها فئة �أصحاب المهن الحرة .ومن جهة �أخرى ،ف�إن وجود
�أشخاص من كافة المهن بين الجرحى ،يظهر �أن المواطنين من كافة
% 15.3
الفئات ،عمالا ً وفلاحين و�أصحاب مهن حرة وموظفين وعاطلين
صندو ق
عن العمل ،كانوا قد نزلوا �إلى الشوارع في ليلة  15تموز وهم يقولون
التقاعد
«�أنا �أيضاً هنا للدفاع عن قضيتنا الوطنية».
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«خفقت القلوب من أجل الوطن يف كل بيت يف تلك
الليلة»...
يتضمن اجلدول رقم  19املعلومات املتعلقة بعدد األفراد القاطنني مع
اجلرحى يف نفس املنزل مبن فيهم هو.
اجلدول رقم 19
عدد القاطنني مع اجلرحى يف نفس املنزل

عدد القاطنني يف املنزل
 13شخص

عند النظر �إلى عدد ال�أفراد القاطنين مع الجرحى
الذين شملهم هذا البحث ،نجد �أن المعدل
الوسطي يبلغ  ،%4.13و�أن المنازل التي يعيش
فيها الجرحى يسكنها �أيضاً شخص واحد على
ال�أقل وثلاثة عشر شخصاً على ال�أكثر .وتظهر
النتائج التي تم التوصل �إليها �أن عدد ال�أفراد
القاطنين في منازل الجرحى يفوق المعدل
الوسطي في تركيا ( )%3.48لعدد ال�أفراد
القاطنين في نفس المنزل ،و�أن الجرحى �أيضاً،
كما في حالة شهدائنا ،ينتمون �إلى �أسر كبيرة  .

 4.13شخص

شخص واحد
المتوسط

على االكثر

على الألقل
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«إن أبناء شعبنا ،رجا ًال ونساء ،شيب ًا وشباباً ،مهما كانت
مهنتهم ،وفئتهم االجتماعية ،وآرائهم السياسية ،أحيوا
بعد قرن من الزمان روح حرب تشاناك قلعة وروح حرب
االستقالل».
يتضمن الشكل رقم  16املعلومات املتعلقة بصفة األشخاص القاطنني
مع اجلرحى يف املنزل
الشكل رقم 16
األشخاص الذين يعيشون مع اجلرحى يف منازلهم

األشخاص الذين يعيشون مع اجلرحى يف منازلهم:
الزوج/الزوجة و�/أو ال�أولاد

تم العمل على تحديد ال�أشخاص الذين يقيم معهم
مواطنونا الذين �أصيبوا بجروح خلال تصديهم
للمحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي ،فتبين في نتيجة ذلك �أن نسبة %59.2
من الجرحى يقيمون في المنزل مع �أزواجهم/
زوجاتهم و�أولادهم ،ونسبة  %25.9منهم يقيمون
مع �آبائهم و�أمهاتهم .ووفقاً لهذه النتائج يتضح �أن
نسبة  %85.1من الجرحى يعيشون ضمن �أسر نواة،
ونسبة  %2.9منهم يعيشون مع �إخوتهم�/أخواتهم
�أو في المساكن الطلابية �أو في مساكن �أخرى .وقد
�أطلق على هذه الفئة تسمية فئة �أخرى .ويتبين �أن
القسم ال�أكبر من الجرحى (ال�أسر التي تتكون من
الزوجين فقط �أو من الزوجين وال�أولاد� ،أو من ال�أبوين
وولد واحد على ال�أقل) يك ّونون �أسراً نواة .وتظهر
هذه المعطيات �أن الجرحى �أيضاً ،حالهم كحال
الشهداء ،ينتمون �إلى �أسر نواة كبيرة بنسب تفوق
المعدل الوسطي السائد في تركيا  .

%59.2

الوالدة و�/أو الوالد
%25.9

�أقاربه من الدرجة ال�أولى
%8.2

وحيداً
%3.8

غير ذلك  
%2.9

المجموع
100
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«ما الفائدة من أن يكون لدي بيت ،وأنا ال أملك وطناً»...

يتضمن الشكل رقم  17املعلومات املتعلقة بنوع املساكن التي يقيم فيها
اجلرحى.

الشكل رقم 17
وضع املساكن التي يقيم فيها اجلرحى

غير ذلك

% 1.2

شقة سكنية

% 86.1

مساكن عشوائية

% 5.2

بالتدقيق في حالة المنازل التي مازال الجرحى
يقيمون فيها ،تبين �أن نسبة  %86.1منهم يقيمون
في شقق سكنية ،ونسبة  %7.5منهم يقيمون في
بيت مستقل منازل مستقلة ،ونسبة  %5.2منهم في ال�أحياء
 % 7.5الشعبية العشوائية .وتم التوصل �إلى نتيجة مفادها
�أن القسم ال�أكبر من المواطنين الذين �أصيبوا خلال
التصدي للمحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي هم من ال�أشخاص الذين يعيشون في شقق
سكنية في المدن .وال�أشكال ال�أخرى من المنازل
التي يقيم فيها الجرحى هي من قبيل شقق مخصصة
للموظفين والمساكن التابعة للمؤسسات العامة
والمدارس الشرعية والمساكن الطلابية الجامعية
وبيوت السكن الشبابي .وتتشابه هذه النتائج �إلى
حد كبير مع النتائج التي تم التوصل �إليها بخصوص
الشهداء .مما ُيظهر �أن مواطنينا من كافة الفئات
الاجتماعية والاقتصادية ،سواء كانوا يقيمون في
مساكن فاخرة �أم مساكن شعبية عشوائية ،هرعوا
�إلى الشوارع في ليلة  15تموز من �أجل التصدي
للمحاولة الانقلابية الخائنة  .
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«صحيح أن املنزل مستأجر ولكن الوطن لنا» .
يتضمن الشكل رقم  18املعلومات املتعلقة مبلكية املنازل التي يقيم فيها
اجلرحى.
تطرق هذا البحث �أيضاً �إلى عائدية ملكية المنازل
التي يقيم فيها الجرحى ،وفي هذا ال�إ طار تبين �أن نسبة
 %48.8من الجرحى يقيمون في منازل يملكونها ،ونسبة
 %44.2منهم يقيمون في منازل مست�أجرة .و�إضافة �إلى
ما تقدم ف�إن نسبة ما تبقى من الجرحى يقيمون في منازل
تعود ملكيتها للوالد �أو الجد �أو الوالدة �أو ال�أخ �أو الجدة �أو
الحماة �أو في مساكن مخصصة للموظفين  .

الشكل رقم 18
وضع ملكية املنازل التي يقيم فيها اجلرحى

غير ذلك

%7

ُملك

% 48.8

وبال�إ طلاع على المعطيات الصادرة عن مؤسسة ال�إ حصاء
التركية بش�أن ملكية المنازل في تركيا ،يتبين �أن نسبة
 %67.3من القاطنين ملاك للمنازل ،ونسبة %23.8
منهم مست�أجرون لها ،ونسبة  %1.5يسكنون في منازل
مخصصة للموظفين ،ونسبة  %7.3يسكنون في منازل لا
تعود ملكيتها لهم ولكنهم لا يدفعون بدل �إيجار .وبمقارنة
هذه المعطيات مع المعطيات المتعلقة بملكية الجرحى
للمنازل ،يتبين �أن معدل الجرحى المست�أجرين يفوق
المعدل الوسطي للمست�أجرين في تركيا  .

�إيجار

% 44.2

كما تم السؤال عن مقدار بدلات ال�إ يجار التي يدفعها
الجرحى ،فاتضح �أن الحد ال�أدنى لبدلات ال�إ يجار
يبلغ  120ليرة تركية والحد ال�أعلى  2000ليرة تركية.
وبما �أن نسبة  %44.2من الجرحى يعيشون في منازل
مست�أجرة ،ف�إنه من الواضح �أن القسم ال�أكبر من الدخل
يتم تخصيصه لسد هذه الحاجة .وقيام الفئات المنخفضة
والمتوسطة الدخل بتخصيص القسم ال�أكبر من دخلها
لتغطية بدلات السكن وتلبية الاحتياجات ال�أساسية ،يعتبر
ظاهرة سائدة في عموم تركيا.
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«قل لي يا أيها البطل ،هل ُيقدر هذا الوطن بثمن ،فال املدفع
وال الدبابة تستطيعان النيل ممن قلبه مفعم باإلميان»...
يتضمن اجلدول رقم  20املعلومات املتعلقة باملعدل املتوسط للدخل
الشهري الذي يتقاضاه اجلرحى.
اجلدول رقم 20
املعدل املتوسط للدخل الشهري الذي يتقاضاه اجلرحى

حالة الدخل
 1000-500ل.ت
%19.1

 1500-1001ل.ت
%27.8

 3000-1501ل.ت
%38.8

  3001ل ت وما فوق
%14.3

المجموع
100

�إذا ما نظرنا �إلى الوضع الاقتصادي للجرحى
ودققنا بالمعدل المتوسط للدخل الشهري الذي
يتقاضونه ،سيتبين �أن قسماً كبيراً ( )%85.7منهم
يتقاضى دخلا ً شهرياً يتراوح بين  500و 3000
ليرة تركية ،و %14.3من الجرحى فقط يتقاضون
دخلا ً شهرياً يبلغ  3000ليرة تركية وما فوق.
وتشير هذه النتيجة �إلى �أن الجرحى هم من ذوي
الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة  .
�أما �أن يتقاضى نسبة (� ،)%46.9أي ما يقارب
نصف الجرحى الذين شاركوا في مقاومة ال�إ رادة
الوطنية للمحاولة الانقلابية ،دخلا ً شهرياً يتراوح
بين   500و  1500ليرة تركية فهو �أمر يستحق
التحليل .كما �أننا لو �أخذنا بعين الاعتبار �أن نسبة
 %44.2من الجرحى هم �أشخاص يقيمون في
منازل مست�أجرة ،سنرى �أن المواطنين الذين �أصيبوا
بجروح بعدما نزلوا �إلى الشوارع في ليلة 15
تموز ،ما هم �إلا �أشخاص لا يتوانون عن التضحية
ب�أرواحهم من �أجل الوطن والشعب والديمقراطية
والقائد ،على الرغم من �أنهم ينتمون �إلى �أسر
تواجه صعوبة في تغطية الاحتياجات ال�أساسية
كالسكن والطعام.
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 .2.2.4قصة خروج جرحانا إلى ساحات املقاومة:
في هــذا القسم سيتم التطرق �إلــى النتائج التي تم التوصل �إليها خــلال اللقاءات التي �أجريت مع
الجرحى بخصوص ال�أم ــور المتعلقة بكيفية تلقيهم لنب�أ وقــوع المحاولة الانقلابية ،واتخاذهم قرار
النزول �إلى الساحات والميادين ،والمكان الذي �أصيبوا فيه ،وكيفية تعرضهم لل�إ صابة ،و�أي ال�أماكن
تعرضت لل�إ صابة في �أجسادهم ،وهل فقدوا �أعضاء من �أجسادهم �أم لا ،وكيف يجد الجريح نفسه
من الناحية النفسية ،وال�أسباب التي دفعتهم �إلى مقاومة المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي ،و�أثر التصريحات التي �أدلى بها السيد رئيس الجمهورية عبر المحطات التلفزيونية وابتهالات
التوحيد التي صدحت بها الم�آذن ،في اجتماع �أبناء الشعب في الشوارع والساحات والميادين  .

 .4.2.2.1كيف علم اجلرحى مبحاولة االنقالب
بعد اللقاءات التي �أجريت مع الجرحى ،تم تصنيف �إجاباتهم فيما يتعلق بكيفية تلقيهم نب�أ وقوع المحاولة
الانقلابية ،ضمن العناوين التالية:

الذين تلقوا نبأ حدوث االنقالب من وسائل اإلعالم
قــامــت وســائــل ال�إ عــــلام ب ـ�إطــلاع المواطنين على كــل مــا جــرى مــن �أحـــداث خ ــلال المحاولة
الانقلابية التي وقعت في  15تموز ،وهو ما يعتبر �أمراً في غاية ال�أهمية .حيث �أن توجيه و�إدارة
وحد �أهــداف المجتمع .وقد كانت وسائل ال�إ عــلام المرئية
المجتمع عن طريق وسائل ال�إ عــلام ّ
ووسائل التواصل الاجتماعي �أول من تناقلت نب�أ وقوع المحاولة الانقلابية .وفيما بعد �أوصلت
صوت القائد و�أصوات المسؤولين �إلى الشعب ،وتسببت في �إظهار ردود ال�أفعال الجماعية.

الذين تلقوا نبأ حدوث االنقالب يف إطار الوظيفة
�إويدخل ضمن هذه الفئة العاملون في مديريات ال�أمن والبلديات ووكالة الاستخبارات الوطنية والقمر
الصناعي تركسات والقوات المسلحة التركية والصحة .ومن الواضح �أن العاملين في هذه المؤسسات
علموا بالمحاولة الانقلابية في  15تموز �إثر �إبلاغهم بذلك عن طريق مؤسساتهم.

الذين تلقوا نبأ حدوث االنقالب عبر اتصال أصدقائهم بهم
قام المواطنون الذين سمعوا بحدوث الانقلاب من وسائل ال�إ علام بالتواصل مع �أسرهم و�أقربائهم و أ�صدقائهم
لوضعهم في صورة ما يحدث ،بهدف التحرك بشكل جماعي في مواجهة الانقلاب ،وهو ما يظهر جلياً
نتيجة استشهاد �أو �إصابة �أفراد من نفس ال�أسرة� ،أو استشهاد �أحد الزوجين و�إصابة ال�آخر �أو �إصابة ال�أصدقاء
بجروح .وهناك �أقوال (بنسبة  )%21نسمعها كثيراً من الجرحى ،من قبيل« :لقد استشهد صديقي،
و�أصبت �أنا بجروح .يا ليتني كنت قد استشهدت �أنا �أيضاً» .وخرج بعض الجرحى �إلى الساحات والميادين
عند رؤيتهم لمذيعة قناة الـ  TRTوهي تقر�أ نص الانقلاب على شاشة القناة ،والبعض ال�آخر من الجرحى
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لدى سماعهم باستشهاد �أفراد من الشرطة في غولباشي ،وبعضهم ال�آخر لدى رؤيتهم الدبابات وهي تطلق النار
على الناس .كما �أن بعض الجرحى كانوا قد �أحسوا ب�أن بلادهم ستقع تحت الحصار ،ووقفوا سداً منيعاً في
وجه الانقلابيين للحؤول دون تحول ال�أوضاع في تركيا �إلى ما يشبه ال�أوضاع في سورية والعراق ومصر وليبيا.

الذين تلقوا نبأ حدوث االنقالب من الرسائل التي أرسلها حزب العدالة والتنمية
تنفيذاً لتعليمات السيد بن علي يلدرم رئيس الــوزراء ،قامت رئاسة تنظيم حزب العدالة والتنمية في المركز
الرئيسي ورئاسة فروع الحزب في الولايات والمناطق ب�إرسال رسائل قصيرة  SMSل�أكثر من  20مليون مواطن،
تم الوصول �إليهم عبر منظومة المعلومات في حزب العدالة والتنمية ،و�إخبارهم بوقوع محاولة انقلابية.

الذين شعروا بحدوث انقالب من التحركات العسكرية الغير طبيعية
�أثارت الطائرات التي تحلق بشكل غير م�ألوف الشكوك لدى بعض المواطنين الذي شعروا ب�أن ال�أمور ليست على مايرام.
كما �أن �إغلاق الجسور بالدبابات وخروج الجنود من ثكناتهم كان بمثابة رسائل تخبر المواطنين بحدوث الانقلاب.

الذين تلقوا نبأ حدوث االنقالب عبر ابتهاالت التوحيد
ت ـ�أثــر بــعــض الــمــواطــنــيــن مــن الاب ــت ــه ــالات الــتــي صــدحــت بــهــا ال ــمـ ـ�آذن خـــارج ال�أوقــــــات الــمــحــددة،
حــيــث اعــتــقــدوا �أن هــنــاك �أمـــــراً غــيــر عـ ــادي قــد حـــدث وهــكــذا عــلــمــوا بــالــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة.

 2.2.2.4أسباب خروج اجلرحى إلى الساحات وامليادين
أ�جـــاب الجرحى على س ــؤال حــول ال�أســبــاب الــتــي دفعتهم �إل ــى الــخــروج �إل ــى الــســاحــات والميادين
خ ــلال الــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــتــي ج ــرت فــي  15تــمــوز ،ومكافحتهم لــهــا ،والــمــخــاطــرة ب�أنفسهم
في سبيل التصدي لها ،بال�إ جابات التالية:
• من �أجل الشعب والعلم والوطن والدولة.
• من �أجل السيد رئيس الجمهورية.
• من �أجل الديمقراطية وال�إ رادة الوطنية.
• تلبية لنداء السيد رئيس الوزراء.
• من �أجل ال�إ سلام وال�آذان والابتهالات.
• لكي لا تتكرر التجربة الانقلابية التي عشناها سابقاً.
• من �أجل مستقبل �أولادنا.
• لكي �أتمكن من �أن �أقول ل�أولادي ذات يوم «�أنا �أيضاً خرجت من المنزل في ذلك اليوم».
• لكي لا تصبح تركيا مثل مصر وسورية والعراق.
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من أجل الشعب والعلم والوطن والدولة
الوطن هو المكان الجغرافي الذي يعيش عليه الشعب .وهذا المكان الجغرافي يصبح وطناً ل�أنه يحتضن تراث
الماضي بين جنباته ،ويكتسب القداسة لقيامه بربط ال�أجيال الحالية مع �أجدادهم .ويتحول الوطن بتكامله مع
الشعب الذي يعيش في ربوعه ومع ثقافة هذا الشعب وتاريخه� ،إلى كيان مقدس في نظر الوعي الفردي والمجتمعي.
ولهذا السبب ف�إن الوطن ليس عبارة عن قطعة ما من ال�أرض ،و�إنما هو مكان يدعو ويحارب ويعمل فيه �أعزاؤنا
و�أبطالنا وشهداؤنا وعلماؤنا .وهذا الوطن الذي يعتبر بمثابة مستودع يحتضن بين جنباته ذكريات الماضي العزيزة
بكل �أمانة ،سيكون ضمانة لمستقبلنا كما كان حافظاً لماضينا .ولذلك ف�إن الوطن ليس مجرد قطعة �أرض عادية،
�إنما هو مكان خاص بك نوعاً ما ،ب�أنهاره وبحاره وبحيراته وجباله ومدنه .ولن يدرك المعنى الباطني للوطن
الذي يعتبر ضمانة لوجودنا وماضينا ومستقبلنا واستقلالنا� ،إلا الواقفون على سره( .سميث.)25 :1999 ،
ويطلق على الواقفين على هذا السر اسم الشعب .ولذلك يع ّرف رينان الشعب ب�أنه عبارة عن روح ومبد�أ.
وهناك شيئان يساهمان في تكوين هذا المبد�أ� :أحدهما في الماضي وال�آخر في الوقت الحاضر� .أحدهما
يمتلك التراث الغني لذكريات الماضي ملكية مشتركة ،وال�آخر هو الرغبة وال�إ رادة في مواصلة العيش المشترك
ل�أفراد ينتمون لشعب واحد ،وفي �إحياء الذكريات القومية التي ورثوها عن �أجدادهم .وفي هذا السياق
ف�إن الفكر القومي «هو الانتماء �إلى  القيم التي تضمن وجود شعب ما ،وتميزه عن الشعوب ال�أخرى»( .
�أونر .)15 :1986  ،كما �أن قبول قيم وثقافة مجتمع ما يعتبر سبباً في تشكّل «وجهة نظر عالمية» مشتركة
بين الناس الذين ينتمون �إلى عالم تلك القيم .فالمقاربة المتبعة حيال الحوادث وال�أشياء تشير �إلى وجود
الفكر القومي .وعلى عكس المفهوم العلماني السائد في الغرب ،كان مفهوم الشعب يتميز بطبيعة حاضنة
للمفاهيم ال�إ سلامية ،وفقاً للتقاليد العثمانية ال�إ سلامية  .والمواطنون ال�أتراك الذين قال كل واحد منهم
خلال المحاولة الانقلابية التي جرت في  15تموز «جئت ل�أقدم روحي فداء للوطن والشعب ،لقد جئت
ل�أصبح شهيداً» ،يملكون �إيماناً نابعاً من �أن ال�إ سلام لا يمكنه �أن يتجلى �إلا من خلال وطن ما وشعب ما.
ومن الواضح �أن مواطنينا الذين يستخدمون مصطلحات الوطن والشعب وال�آذان والعلم كمصطلحات
مكملة لبعضها البعض ،مزجوا هذه المصطلحات بمعتقداتهم ومشاعرهم العميقة .وقد �أظهر التاريخ �أن
ال�أناس الذين خسروا �أوطانهم بسقوط الدولة العثمانية قد خسروا دولهم كذلك ،و�أن الذين خسروا دولتهم
خسروا هويتهم واستقلالهم ومستقبلهم �أيضاً .والم�آسي التي تواجهها سورية والعراق ومصر ودول �إسلامية
�أخــرى ،اليوم� ،أظهرت لنا مرة �أخرى مدى �أهمية الوطن والشعب والدولة .حيث �أننا نستضيف اليوم
�أكثر من  3ملايين من �أخوتنا السوريين� ،إضافة �إلى �أخوة من دول �أخرى .ووفقاً لما تقدم� ،إن لم يكن
لديكم وطن فلن يكون لديكم دولة ،و�إن لم يكن لديكم ديموقراطية ف�إن دولتكم ستتهددها المخاطر  .
و�إن ما جرى ل�أخوتنا في سورية والعراق ومصر بشكل خاص ،لا ينبع من فقدانهم لوطنهم و دولتهم ،بل
ينبع من تجريد ال�إ رادة الوطنية من الدولة .ولهذا السبب تعتبر الديموقراطية ضامنة  «لل�إ رادة الوطنية» وال�إ رادة
الوطنية بدورها تعتبر ضامنة للوطن والدولة .فالوطن والدولة والديموقراطية هي عناصر مكملة لبعضها
البعض.
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الدميقراطية واإلرادة الوطنية والقيادة:
�أدت رؤية المواطنين للخطر المحدق الذي يتهدد الوطن خلال المحاولة الانقلابية في  15تموز� ،إلى تحرك
شرائح كبيرة من المجتمع .وكانت القيادة هي العامل ال�أهم الذي �أدى �إلى تحريك هذه القوة.
تُع ّرف الكاريزما على �أنها قوة خفية يهبها الله سبحانه وتعالى .ووفقاً لويبر ف�إن السيادة الكاريزماتية تعتبر شكلا ً
من �أشكال ال�إ دارة تعتمد على القيمة الشخصية للقائد وعلى شخصيته التاريخية والاستثنائية والنموذجية.
و�أكثر ما يتميز به القادة الكاريزماتيين هو �أنهم �أصحاب شخصية تمنح الثقة لل�آخرين ،و�إقناعهم للشعب يعتبر
شكلا ً من �أشكال التواصل العاطفي والعقلاني الذي بنوه مع الشعب على �أساس ال�إ قناع والرضى والطواعية
والثقة� ،أكثر من كونه قوة قانونية �أو مكانة شعبية �أو مصلحة اقتصادية .ولهذه ال�أسباب نرى �أن الجماهير
تصبح في وحدة حال مع �إرادات قادتها ،بحيث يطيعون �أوامره من دون قيد �أو شرط مما يدفع القائد ،وهو
مسلح بالثقة بالنفس ،على �إحداث تغييرات وتحولات ذات طبيعة ثورية.
و�إذا ما ت�أسست الثقة بين المجتمع والسلطة الحاكمة ،ف�إن ذلك سيؤدي �إلى ظهور حكومات قوية
ومجتمعات قوية.
والسيد الرئيس رجب طيب �أردوغان الذي يعتبر قائد النضال الشعبي في  15تموز دون منازع ،عمل جاهد ًا
طيلة  15عاماً على بث الثقة في نفوس �أبناء الشعب وزرع الثقة بالنفس لديهم .وعلى الدوام تجسد الوعي
التاريخي الكبير الذي يحمله �أبناء شعبنا في الخطابات وال�أشعار التي يلقيها السيد رئيس الجمهورية وفي
ال�أعمال التي يقوم بها .حيث قام السيد رئيس الجمهورية بوضع الذاكرة التاريخية للمجتمع في مواجهة
المشاكل اليومية .وهكذا� ،أحس المجتمع بثقل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه ،و�أنير درب البلاد عبر
تكاتف وت�آزر التاريخ والمجتمع والقيادة الذين يشكلون كافة حلقات السلسلة .ومن الواضح �أن هناك منظومة
مبادئ وقيم مجردة وشاملة تقف وراء تواصل السيد رئيس الجمهورية مع الشعب .ومنظومة المبادئ والقيم
الشاملة هذه تتكون من:
 )1تذكر الماضي.
 )2فهم الحاضر.
 )3العمل من �أجل الت�أسيس للمستقبل.
لقد أ �درك شعبنا من خلال التجارب التي عايشها أ �ن التحركات الغير منظمة تنتهي بالفوضى والبلبلة.
ولذلك نراه ينتظر التعليمات التي سترده من القائد في الكثير من الحالات ،كما حدث خلال المحاولة
الانقلابية التي وقعت في  15تموز .وعندما سمعت شرائح المجتمع التي �أصبحت في وحدة حال مع
قائدها الكاريزماتي ،وبشكل مفاجئ ،بوقوع المحاولة الانقلابية ،انتظرت التعليمات التي ستردها من
القائد �أو من الهيكلية المؤسساتية التي تتبع له ،ل�أنها لم تكن تعرف ماذا تفعل ،وهذا وضع مفهوم �إلى
�أبعد الدرجات  .
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«إن السيد رئيس اجلمهورية مبثابة والدي ،وال أريد
لعينيه أن تدمعا .أطال اهلل يف عمره».

�إن السيد الرئيس رجب طيب أ �ردوغــان ومنذ أ �ن كان رئيساً لبلدية �إسطنبول الكبرى ،يسعى جاهداً لزرع
«الثقة بالنفس» عند الشعب ،معتمداً في ذلك على معتقداته وتاريخه و�إمكانات البلد الهائلة .وكان السيد
الرئيس يذكّر الشعب على الدوام بتاريخه ومعتقداته ،ويقول في الساحات والميادين �أننا بصفتنا �أبناء حضارة
كبيرة ف�إننا نحتفظ بداخلنا بغنى كبير ،و�أننا «�إذا اقتنعنا» بعدم احتياجنا ل�أي شيء فسيصبح ب�إمكاننا فعل �أي
شيء ،وحافظ على جاهزية الشعب عالياً في مواجهة كافة بؤر الوصاية.
كما قام السيد رئيس الجمهورية بتذكير كافة فئات الشعب دائماً ب�أنه لا يهاب الموت و�أنه مدين بروحه لله
عز وجل ،و�أن على المرء �أن يموت ميتة واحدة �إذا ما كان لا بد له �أن يموت ،و�أن تكون هذه الميتة ميتة
رجال ،مما كان سبباً في تعزيز ثقة الشعب بنفسه وشجاعته .لقد استثمر السيد رئيس الجمهورية على الدوام
في ر�أس المال السيكولوجي للشعب .حيث ُيع ّرف ر�أس المال السيكولوجي على �أنه «�إيمان �أفراد مجتمع ما
بمستقبلهم» .وهناك ارتباط صحيح بين ال�إ يمان بمستقبل منطقة وبلد ما وبين سرعة تحقيق التنمية في تلك
المنطقة« .ويتواجد ر�أس المال السيكولوجي في عقول وقلوب الناس ،وهو ما نطلق عليه تسمية المشاعر
وال�أحاسيس والميول والذكريات .وال�أمثلة على ر�أس المال السيكولوجي هي :الثقة المشتركة بالنفس وال�إ يمان
بالمستقبل �أي الاقتناع بامتلاك القدرة على �إنشاء مستقبل جيد والذكريات الجيدة المرتبطة بالماضي وحب
الوطن وامتلاك القدرة على الابتعاد عن الحسد والمنفعة الشخصية والرغبة بتحقيق التنمية» .والجمل الدالة
على الي�أس والعجز من قبيل «لا يمكننا �أن نعمل ذلك ولا يمكننا �أن نفعل ذلك» ،هي لغة تد ّمر الشعوب
وتنسف �إيمانها بمستقبلها .ولهذا السبب �أفسحت تركيا المجال في عهد السيد رئيس الجمهورية� ،أمام
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الانتقال من حالة التخلف المزمن �إلى حالة الثقة بالنفس على صعيد المجتمع ،وبذلك �أصبح من الممكن
القيام بالتغيير والتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي .وبالتالي ،ف�إن تواصل السيد الرئيس بالمجتمع
يعتبر استراتيجية هدفها تعزيز ثقة الشعب بنفسه.
وفي الوقت الذي �أوضح فيه عدد من الجرحى في معرض ردهم على ال�أسئلة الصريحة التي وجهت �إليهم،
ب�أنهم قاوموا المحاولة الانقلابية من �أجل ال�إ سلام ومن �أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى ومن �أجل ال�آذان،
�أوضح عدد �آخر من الجرحى �أنهم شاركوا بالنضال لكونهم لا يريدون تكرار تجربة الانقلابات التي عايشوها
سابقاً .وهناك �أيضاً عدد من الجرحى �أجابوا ب�أنهم خرجوا �إلى الشوارع «ل�إ حساسهم بالمسؤولية حيال
مستقبل �أولادهــم ،ول�أنهم يرفضون تسليم هذا البلد ل�أية جهة �أخرى ،ول�أنهم لا يرغبون في �أن تصبح
تركيا مثل سوريا ومصر والعراق» .وعلى الرغم من تعدد ال�أسباب التي دفعت الناس �إلى الخروج �إلى
الشوارع� ،إلا �أن النتيجة لم تتغير.

مدى تأثير النداء الذي وجهه السيد رئيس اجلمهورية على خروج اجلرحى
إلى الساحات وامليادين
في الليلة التي وقعت فيها المحاولة الانقلابية ظهر السيد رئيس الجمهورية على شاشات التلفزة و أ�دلى
بالتصريح التالي« :وهنا �أود �أن �أوجه نداء ل�أبناء شعبي ،وهو� :إنني �أدعو �أبناء شعبي في جميع الولايات �إلى
الخروج �إلى الشوارع والميادين� .أدعوهم �إلى التجمع في  المطارات .فلنجتمع كلنا ،كل �أفراد الشعب،
في الساحات والميادين والمطارات ،ولت�أتي تلك ال�أقلية التي يشكلها هؤلاء ،بدباباتهم ومدافعهم ،ولتفعل
ما تود فعله �أمام �أعين الشعب .و�إنني لم �أر لغاية اليوم قوة تفوق قوة الشعب» .ولدى سؤال الجرحى عن
مدى ت�أثير هذا النداء على خروجهم �إلى الساحات والميادين والوقوف في وجه الانقلابيين ،تلقينا ال�إ جابات
التي �أوردناها في الشكل رقم � 19أدناه.
ت�أثير التنظيمات الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية :في تلك الليلة قامت رئاسة التنظيم الحزبي في حزب
العدالة والتنمية بالتواصل مع ما يزيد عن عشرين مليون مواطن مسجلين في قاعدة البيانات التابعة لحزب
العدالة والتنمية ،عبر الرسائل القصيرة  SMSو�إطلاعهم على الوضع .وتضمنت تلك الرسائل القصيرة
دعوة الشعب �إلى التجمع �أمام مباني فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات والمناطق ،من �أجل مقاومة
الانقلاب .ومن الواضح �أن هذه الرسائل المرسلة من المركز العام لحزب العدالة والتنمية �أو من فروعها في
الولايات والمناطق ،كان لها دور كبير في خروج الشعب �إلى الشوارع وتعزيز مقاومته للانقلابيين .والعامل
ال�أكبر الذي جعل دور هذه الرسائل مؤثراً هو �أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم ،و�أن هذا
الانقلاب كان هدفه الرئيسي هو النيل من حزب العدالة والتنمية ومن رئيسها المؤسس ورئيس الجمهورية
السيد رجب طيب �أردوغان.
ت�أثير ابتهالات التوحيد� :إن قراءة ابتهالات التوحيد في ليلة  15تموز ،كان من �أهم ال�أسباب التي �أدت �إلى
خروج المواطنين �إلى الساحات والميادين ،مسلحاً بالمشاعر الوطنية والمعنوية .حيث قال بعض الجرحى
�أنهم ت�أثروا كثيراً من هذه الابتهالات التي صدحت بها الم�آذن في غير وقتها المحدد ،وخرجوا �إلى الشوارع
فور سماعها.
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عليك أن تسير ،حتى يسير الشعب من خلفك.
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«القائد العام أصدر أوامره :اخرجوا إلى الساحات
والشوارع! احموا العلم األحمر والوطن الغالي»
يتضمن الشكل  19النتائج املتعلقة بتأثير بيان رئيس اجلمهورية ليلة محاولة 15
متوز االنقالبية على جمع الشعب جنب ًا إلى جنب.
الشكل رقم 19
تأثير تصريح السيد رئيس اجلمهورية على جتمع وتوحد أبناء الشعب ليلة احملاولة االنقالبية  15متوز

تأثير تصريح السيد رئيس اجلمهورية
%98

%2

مؤثر جداً

مؤثر

%0

%0

%0

غير محدد الت�أثير                 غير مؤثر

غير مؤثر على
ال�إطلاق
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وجهنا سؤالا ً للجرحى يتضمن
عدة خيارات لل�إ جابة «مؤثر
جداً ،مؤثر ،غير محدد الت�أثير،
غير مؤثر ،غير مؤثر على
ال�إ طلاق» ،فيما يخص ت�أثير
النداء الذي وجهه السيد رجب
طيب �أردوغان رئيس الجمهورية
على شعبنا ليلة المحاولة
الانقلابية في  15تموز ،ف�أجاب
نسبة  %100من الجرحى �أن
هذا النداء كان مؤثراً جداً �أو �أنه
كان مؤثراً.
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«يجب أن تبقى املآذن صادحة باآلذان يف كافة أنحاء
وطني ،ألن اآلذان أساس الدين»
يتضمن الشكل رقم  20املعلومات املتعلقة مبدى تأثير قراءة ابتهاالت التوحيد عبر
املآذن على خروج شعبنا إلى الساحات وامليادين ليلة احملاولة االنقالبية يف  15متوز.
الشكل رقم 20
تأثير قراءة ابتهاالت التوحيد على حالة شعبنا يف مقاومة احملاولة
االنقالبية يف  15متوز

تأثير ابتهاالت التوحيد على حالة املقاومة
%95.2

%4.8

مؤثرة جداً

مؤثرة

%0

%0

%0

وجهنا سؤالا ً للجرحى يتضمن عدة خيارات لل�إ جابة «مؤثرة جداً ،مؤثرة،
غير محددة الت�أثير ،غير مؤثرة ،غير مؤثرة على ال�إ طلاق» ،فيما يخص
ت�أثير الابتهالات التي قرئت عبر الم�آذن على شعبنا ليلة المحاولة الانقلابية
في  15تموز ،فحصلنا على ال�إ جابات التي �أوردناها في الشكل رقم .20
ووفقاً لهذا ،يعتقد نسبة  %100من الجرحى �أن ابتهالات التوحيد التي
قرئت ليلة المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي �أنها كانت
مؤثرة جداً �أو �أنها كانت مؤثرة� .إن شعبنا المتشبع بالعقيدة ال�إ سلامية
والمسلح بالثقافة ال�إ سلامية لم يقف متفرجاً على ال�آذان المحمدي
وابتهالات التوحيد المتصاعدة من الم�آذن وهي تشق عنان السماء وتخترق
ظلام الليل .فال�آذان بالنسبة �إلينا جزء لا يتجز�أ من النضال والكفاح الذي
نخوضه من �أجل الحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا .فلم يؤمن شعبنا ولم
يفكر �أبداً بمستقبل بدون �آذان �أو علم �أو وطن .حيث �أن فلسفة ت�أسيس
الدولة العثمانية قائمة على �أساس «�إعلاء كلمة الله» .ولهذا السبب ف�إن
ال�أثر الذي يتركه ال�آذان لدى الناس له ٍ
معان عميقة جداً ،ل�أن ال�آذان ما
هو �إلا دعوة للتحرر والخلاص .ولم يقبل شعبنا �أبداً قراءة ال�آذان باللغة
التركية في تركيا ،حيث قام وسيقوم بتخليد ذكرى عدنان مندريس الذي
�ألغى قراءة ال�آذان باللغة التركية.

�إن ال�آذان هو صراع بين ال�إ رادة الوطنية وال�إ رادة غير الوطنية من أ �جل
غير محددة الت�أثير              غير مؤثرة غير مؤثرة على الهيمنة على المجتمع ،وهو �أيضاً �أهم شعار لل�إ رادة الوطنية .وبقراءة ال�آذان
ال�إطلاق      تدوم ال�أديان ،وعن ال�آذان �أيضاً تُكتب القصائد وال�أشعار .وخلال احتلال
كهرمان مرعش ،تم �إطلاع الشعب على خطورة الوضع عبر ال�آذان.
وكرر التاريخ نفسه مرة �أخرى في  15تموز ،وارتفع ال�آذان ليدعو الشعب
مجدداً �إلى التمسك بمصيره وقدره .لقد حرك ال�آذان كل ذرة من خلايا
�أجسادنا ،وف ّعل كل وضعيات التنبيه التي تشكل عقلنا الباطني ،فقام الناس
ب�أداء ما هو ملقاة على عاتقهم وفقاً لمتطلبات الوضع.
125

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

 .3.2.2.4كيف أصيب اجلرحى أثناء تصديهم لالنقالبيني وماذا كانت
مشاعرهم حينها؟
عند سؤال الجرحى عن كيفية �إصابتهم خلال تصديهم للمحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي ،تبين �أن نسبة  %85.3منهم �أصيب عن طريق القصف بالدبابة �أو الطائرات المروحية �أو الطائرات
الحربية وماشابه ذلك من �أدوات حربية ،و�أن نسبة  %40من هؤلاء �أصيبوا �إصابة مباشرة بالرصاص.
وعند النظر �إلى هذه ال�إ صابات مجتمعة ،ف�إنه من السهولة بمكان �أن نفهم �أن �أحــداث تلك الليلة
كانت بمثابة معركة ضارية.

يتضمن الشكل رقم  21نتائج جماعية تتعلق بكيفية إصابة اجلرحى بشكل عام
خالل املواجهات.
الشكل رقم 21
كيفية أصابة اجلرحى أثناء املواجهات
بالرصاص �أثناء المواجهات

وتم سؤال الجرحى عن كيفية �إصابتهم بوسائل �أخرى
غير التي �أتينا �إلى ذكرها �أعلاه .فكانت ال�إ جابات التي
حصلنا عليها �أنهم �أصيبوا عبر« :ضربة ب�أخمص بندقية
�أو الاصطدام بسيارة �أو بقطعة زجاج �أو بطلقة �أو التواء
الكاحل عند الهروب لحظة �إلقاء القنابل �أو نتيجة �إلقاء
القنبلة الثانية على جامع الشعب� ،أو عبر السقوط من
الجسر �أثناء �إطلاق النار �أو ال�إ صابة �أثناء الصعود �إلى ظهر
عربة مدرعة �أو الانحصار بين السيارات والدبابات وثقب
غشاء الطبل جراء الضرب المبرح �أو الاصطدام بالقنابل
الغازية �أو ال�إ صابة بسلاسل المجنزرات» .ويظهر مما
سبق �أن �أعضاء تنظيم غولن الخونة ال�إ رهابيين الذين قاموا
بالمحاولة الانقلابية ،قاموا ب�إطلاق النار على المواطنين دون
ر�أفة و�أن عدداً من المواطنين  فقدوا حياتهم �أو �أصيبوا جراء
قصف الطائرات �أو دهس الدبابات.

%39,8
ال�إ صابة بالشظايا    

%27,8
الصدم والدهس بالدبابات

%7,9
�إطلاق النار من المروحيات   

%6,9
قصف الطائرات

%2,9
غير ذلك  

14,5
المجموع  

100
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«عندما تكون القضية متعلقة بالوطن ،فإن قدمي ويدي
وروحي لن يكونوا سوى تفاصيل صغيرة».
يتضمن اجلدول رقم  21املعلومات املتعلقة مبناطق اإلصابة يف أجساد اجلرحى
اجلدول رقم 21
مناطق اإلصابة يف أجساد اجلرحى

املنطقة املصابة من اجلسد
%26.7
%15.8
%12.4
%5.8
%5.8
%5.0
%4.0
%3.9
%3.8
%2.2
%2.2
%1.9
%1.8
%1.4
%1.4

%

املنطقة املصابة من اجلسد
%1.3
%0.8
%0.6
%0.6
%0.6
%0.6
%0.4
%0.3
%0.2
%0.2
%0.1
%0.1
%0.1
100

الرجل
القدم
الساعد
اليد
الظهر
البطن
الصدر
الورك
الرأس
الوجه
الفخذ
اخلصر
الكتف
الضلع
الرقبة

%

العني
األذن
النخاع الشوكي
الرئة
األنف
الفك
األمعاء
الكلية
احلنجرة
املعدة
الكبد
املؤخرة
عظم الفخذ
املجموع

عند التدقيق بالجدول رقم  21الذي يظهر المناطق وال�أعضاء المصابة من �أجساد الجرحى ،ف�إننا نرى بوضوح كل
ال�إ صابات التي من الممكن �أن تقع في ساحة المعركة ،وهي قد وقعت بالفعل في قلب �أنقرة و�إسطنبول .وهو ما يعني �أن
ما حصل في ليلة  15تموز كان بمثابة حرب حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
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«تخلينا عن أرواحنا ولكننا لم نتخلى عن وطننا احلبيب»...
يتضمن اجلدول رقم  22نسبة اجلرحى الذين فقدوا عضو ًا من أجسادهم.

اجلدول رقم 22
حالة فقدان أو عدم فقدان اجلريح عضو ًا يف جسده

حالة فقدان العضو
نعم

%6,6
لا

%93,4
المجموع

100

يتضح من الجدول �أن نسبة  %6.6من الجرحى الذين
�أصيبوا خلال تصديهم للمحاولة الانقلابية التي قام بها
تنظيم غولن ال�إ رهابي ،تعرضوا لفقدان في �أعضائهم.
و�أكثر ال�أعضاء التي تعرضت لل�إ صابة هي الرجل والذراع
والعين وال�أذن والقدم وال�أعضاء ال�أخرى المعرضة بشكل
مباشر لل�إ صابة بال�أسلحة النارية� ،أو �إصابات في ال�أعضاء
الداخلية .و�إضافة �إلى ذلك ،يوجد عدد من الجرحى
تلقوا �إصابات في الجهاز العصبي والمخ والهيكل العظمي
للجسم  .
ونتيجة لحالات فقدان ال�أعضاء هذه ،نرى �أن هناك عدداً
كبيراً من الجرحى يعانون من العجز عن العمل .وهناك
عدد من الجرحى تتراوح نسبة العجز لديهم بين  %70و
 .%100كما �أن هناك جرحى تعرضوا لفقدان في ال�أعضاء
لا يمكن تعويضها مع الوقت.
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«ألم أقل لكم إنه نسل عاصم ،حق ًا هذا هو نسله!
ها هو لم يسمح ألحد أن يدنس شرفه ،ولن يسمح
بذلك أبد ًا !» ...
يتضمن اجلدول رقم  23املعلومات املتعلقة مبا يشعر به اجلرحى عموم ًا
من الناحية النفسية.

اجلدول رقم 23

احلالة النفسية للجرحى يف الوقت احلالي
احلاالت النفسية ()%
�أشعر براحة البال ل�أنني نلت شرف ال�إ صابة من �أجل الوطن

%35,7
كنت �أتمنى �أن �أصبح شهيداً بدلا ً من �أن �أكون مصاباً     

%21
�أعتقد ب�أنني س�أكون على مايرام بعد فترة  

%7,2

غالباً ما �أرى في المنام  كل ما حدث معي                    

%6,6

�أعاني من ال�أرق       

%4,1
�أنا  بحاجة �إلى الدعم االنفسي   

%3,6

�أعاني من مشاكل صحية خطيرة  

%2,6
غير ذلك                 

%19,2

المجموع

100
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بالنظر �إلى الحالة النفسية للجرحى بعد مرور شهر واحد على المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن
ال�إ رهابي في  15تموز� ،أي في الفترة التي انقضى فيها ت�أثير الصدمة الحادة وبد�أ فيها التفاعل المزمن من
الناحية النفسية ،نجد �أن نسبة  %56.7من الجرحى يشعرون بالاعتزاز والفخر والسعادة لنيلهم شرف
ال�إ صابة ،ونسبة  %24.1منهم �أفــادوا ب�أنهم مازالوا يشعرون بال�آثار النفسية التي خلّفتها ال�أحــداث على
نفسيتهم وب�أنهم بحاجة �إلى دعم نفسي.
ولدى سؤال الجرحى عن �أحاسيسهم ومشاعرهم ،تلقينا العديد من ال�إ جابات كالشعور بالسعادة والفخر،
والت�أثر من الصوت والضجيج المفاجئ ،وعدم وجود �أية مشاكل ،والت�أثرالنفسي ،والشعور بالغضب والحقد
تجاه الانقلابيين وتعرضه للنوبات بين الحين وال�آخر.
�إن ال�إ نسان هو كائن حي يت�أثر بالحوادث السلبية وال�إ يجابية التي يعيشها .لقد �أحدثت المحاولة الانقلابية
التي وقعت في  15تموز «صدمة» كبيرة لدى كل فرد من �أفراد شعبنا البطل الذي قاوم كال�أسود الكابوس
الذي جثم على صدر بلدنا ونفوس �أبناء شعبنا في تلك الليلة.
لقد وجه هؤلاء ال�إ رهابيون الذين تنكروا بالزي العسكري الذي يرتديه جنود أ �وكلنا �إليهم مهمة حماية
البلاد� ،أسلحتهم نحو الشعب ،وتسببوا في �إحداث ذلك الكابوس .وما كنا نشاهده عبر وسائل التواصل
الاجتماعي من مشاهد الاشتباكات التي كوت قلوبنا في المناطق القريبة منا مثل فلسطين وسورية واليمن
والعراق و�أفغانستان ،بد�أنا نراها في بر و�أجواء بلدنا .ولو كانت هذه ال�أحداث قد جرت في بلد غربي ما،
على سبيل المثال ،ل�أدت �إلى حدوث مشاكل نفسية تفوق التصور .ولكن شعبنا استطاع �إلى حد كبير وفي
وقت قصير تجاوز ال�آثار الصادمة التي ولدتها المحاولة الانقلابية المشؤومة في  15تموز ،ل�أنه يمتاز بالمتانة
الكبيرة من الناحية النفسية .كما �أن نسبة  %6.6من الجرحى نوهوا �إلى �أنهم يرون في المنام مراراً وتكراراً
الصدمات التي عاشوها في تلك الليلة .و�إضافة �إلى ما تقدم ،هناك نسبة قليلة تقدر بـ � %3.6أعربت عن
حاجتها للدعم النفسي .ولكن هذه النسبة منخفضة جداً �إذا ما قارناها بالعوامل ال�أخرى .ومن حيث النتيجة
نرى �أن شعبنا الذي تعرض لمصيبة كبيرة في  15تموز ،يمتلك نفسية جيدة وطاقة تحمل كبيرة.
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يتضمن اجلدول رقم  24قائمة بأسماء األماكن التي أصيب فيها اجلرحى
وفق ًا ملا ذكروه.
اجلدول رقم 24
قائمة املناطق التي أصيب فيها اجلرحى

املكان
املجمع الرئاسي

جسر شهداء  15تموز (جسر البوسفور)
سراج خانه  -أمام بلدية إسطنبول الكبرى
�إسطنبول  -مطار صبيحة غوكتشن
أمام مبنى البورصة يف إستنيه
ساحة تقسيم
أمام مبنى  TRTيف حربيه
تشنغل كوي
رئاسة إدارة شرطة املهام اخلاصة يف غولباشي
ساحة كيزيلاي
أمام املدرسة العسكرية يف كواللي
شارع وطن
يني محلة جهاز االستخبارات الوطنية
شارع ماماك
طريق باصن إكسبريس
�أجي باديم
مركز الدعم اللوجستي  -موالنا
النفق الواقع أ �مام قيادة القوات البحرية وبالقرب منه
أمام املقر الرئيسي حلزب العدالة والتنمية يف أنقرة
أ�مام معهد براءات الاختراع التركي
املدخل الرئيسي  -توركسات
شيشلي
طريق بورصة إسطنبول
نادي الضباط  -حربية
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تتمة اجلدول رقم 24
قائمة املناطق التي أصيب فيها اجلرحى

املجمع الرئاسي
ّ

الطريق الواصل بين �إزميت وساكاريا
رئاسة األركان العامة
مديرية ال�أمن � -أنقرة
مطار أتاتورك  -إسطنبول
القاعدة الجوية الرئيسية الرابعة في �أكنجيلار
جسر السلطان محمد الفاحت
منافذ العبور السريع في �أورهانلي
قيادة اجليش الثاني مبالطيا
�أمام القيادة العامة لقوات الدرك
مبنى الوالية يف ساكاريا
جسر كارتال
آك كوبرو
قسم شرطة تشانغالكوي
أمام شركة االتصاالت  -شارع أجيبادم
حي صهية
فوق اجلسر الواقع أمام البرملان
مركز تنسيق الكوارث
بنديك  -إسطنبول
مباني  TRTفي �أوران
مبنى الوالية يف أنقرة
مبنى رئاسة فرع �إسطنبول لحزب العدالة والتنمية في سوتلوجا
أمام مبنى حزب العدالة والتنمية يف ماماك
�أيكي تيللي
قسم شرطة ساجناك تبه
مجلس ال�أمة التركي الكبير

وفقاً  للمعطيات الموضحة في الجدول رقم  ،24يتبين �أن �أعنف الهجمات التي ارتكبت خلال
المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي في  15تموز ،كانت في �إسطنبول و�أنقرة.
و�إضافة �إلى �أكثر من  50منطقة اشتباكات ذكرها الجرحى ،هناك اشتباكات اندلعت في  81ولاية
ومئات المناطق لم يتم ذكرها هنا ومنتشرة في شتى �أنحاء تركيا.
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يتضمن اجلدول رقم  25بعض ًا من اإلجابات التي أدلى بها اجلرحى حول أماكن
إصاباتهم وكيفية حصولها.
اجلدول رقم 25
بعض األجوبة التي أدلى بها اجلرحى حول األماكن التي
أصيبوا فيها وكيفية إصابتهم

�أصبت في الطابق الثاني في مبنى رئاسة ال�أركان العامة .وقفنا بلا خوف في مواجهة ال�أسلحة الحربية� .إن
حصل ذلك مرة �أخرى س�أذهب �إلى هناك مجدداً.
�أصبت بالقرب من المديرية العامة لل�أمن في �أنقرة .لم �أشعر بالخوف واتصلت بزوجتي المتواجدة في
سامسون وطلبت منها الخروج �إلى الشارع �أيضاً.
�أصبت فوق جسر الشهداء .وعند �إصابتي رددت باستمرار "اللهم سلم هذا الوطن".
ذهبت برفقة عدد كبير من المواطنين .قلنا لهم "جئنا لنموت" .كان مبنى  TRTيقع على يسارنا� .أصبت
برصاصة في كتفي وخرجت من صدري .وكنت قد نزفت كثيراً وكسرت �أضلاعي .وكنت �أول جريح يصل
�إلى المستشفى� .أصبت بالرصاص في الساعة ( 01.25رجل ،يبلغ  30عاماً).
كنا �أول الذاهبين �إلى مبنى الولاية .وعندما بد�أ الضباط ب�إطلاق النار علينا ،قاومناهم .فهددونا ولكننا لم
نخف .عند �إصابتي بالرصاص لم �أستوعب ال�أمر .ظننته طلقة مطاطية .لقد نزفت كثيراً.
تصدينا للدبابات �أمام مبنى رئاسة ال�أركان العامة� .أوقفنا الدبابات وغطيناها بالستائر .كانت الدبابة التي
نحاول التصدي لها ،تسير وهي تجر خلفها سيارة تابعة للشرطة ،وبينما كانت هذه الدبابة تسير فوق النفق
الواقع �أمام قيادة القوات البحرية ،وهي تجر السيارة التي انحصرت بين الرصيف والجدار العالي ،مما �أدى بها
ال�أمر �إلى دهسي و�إصابتي .لقد تعرضت لجروح بليغة في ذراعي الاثنين وقدماي ور�أسي و�أعضائي وتعرضت
لنزيف داخلي ول�أضرار في الرئتين( .رجل ،يبلغ  42عاماً).
�أصبت في مبنى الولاية .سرت �أمام مجموعة من النساء بعدما قلت لهن �أنه يتوجب علينا التقدم نحو ال�أمام،
ومشينا جنباً �إلى جنب .وبينما كنا نناقش العقيد �أمام المدخل  ،قام ب�إطلاق النار علينا رشاً ،ف�أصبت بقدمي،
وعند �إصابتي لم �أستوعب ال�أمر.
�أدام الله سيادة الرئيس ذخراً لنا .و�أقولها مجدداً "اللهم سلّم هذا الوطن".
عندما خرجت �إلى الشارع في بادئ ال�أمر ذهبت �إلى �أمام مبنى حزب العدالة والتنمية ،وهناك ر�أيت الدبابات
وهي تسير باتجاه المجمع الرئاسي ،فذهبت �إلى هناك وبعدما وصلت تعرضت ل�إ طلاق نار من �إحدى
المروحيات� .أصابتني الطلقات في رجلي وقدمي حيث �أغمي علي .وقت ال�إ صابة01.04 :
133

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

�أسكن في منطقة �أناضولو هيسار .ركبت دراجتي النارية وخرجت ،و�أصبت �أثناء المواجهات التي جرت
�أمام مدرسة كولالي العسكرية .واستشهد صديقي الذي كان بجانبي .فاتصلت بوالدي ل�أودعه و�أطلب منه
السماح .تصدينا للانقلابيين ،وفيما بعد �أصبت في الساعة .02.50
حاولت الدخول �إلى المج ّمع الرئاسي ،فتم �إطلاق النار علينا .ذهبنا �إلى الجامع الصغير الموجود هناك .وبعد
ذلك �أتت الطائرات المروحية ،فلاحظت � 3إشارات ليزرية حمراء على صدري ،فهرعت مبتعداً من هناك.
طلبت سلاحاً من القائد .كانت الشهادة غايتي .وكانت الدبابات قد �أتت ،وهنالك ناقلات جند مدرعة
والطائرات المروحية تطلق النار ،والدبابات تدهس الناس .كان بجانبي �أناس مقطعة الرؤوس ،وكان الرصاص
يهطل فوق ر�أسي كالمطر .لقد مات الكثيرون بالقرب مني ،بينما �أنا تلقيت ال�إ صابة ال�أخف ،ولذلك جلبت
سيارة لنقل الجرحى و�إسعافهم .وبعدما امتل�أت السيارة بالجرحى توجهنا �إلى المستشفى ،وفي الطريق شعرت
ب�ألم في ظهري .كان هناك ثقب في ظهري والدماء تنزف منه .ف�أدخلوني �أنا �أيضاً �إلى قسم ال�إ سعاف.
(رجل ،يبلغ  39عاماً).
ذهبت مسرعاً نحو الدبابات ،ف�أصبت بجانبي ال�أيمن .وفي المستشفى كان هنالك �أطباء وممرضون �أعضاء
في تنظيم غولن ال�إ رهابي ،لم يقدموا لنا ال�إ سعافات وقالوا "فلي�أت من طلب منكم الخروج �إلى الشوارع
ويسعفكم".
تم �إلقاء القنابل على المجمع الرئاسي ،فسقطت �إحداها على قدمي ومزقته ،وكان شقيقي �أيضاً قد �أصيب،
فحملني على ظهره وهو مصاب .حملتنا الشرطة المدنية في �إحدى السيارات وتوجهت بنا �إلى مستشفى
�أتاتورك الجامعي .واستطعنا تجاوز هذا اليوم بقوة ال�إ يمان.
سقطت على ال�أرض من الفزع عند �إلقاء القنبلة .ولكنني بقيت على ر�أس عملي حتى الساعة  7-6صباحاً
من �أجل الوطن ،غير ٍ
مبال برجلي.
وبينما كنت �أبحث عن الجرحى تم �إلقاء قنبلتين علينا .لقد تمزقت عضلات ساقي الجانبية ،فقاموا بربط
ساقي.
كنا متجمعين �أمام مبنى رئاسة ال�أركان العامة لغاية الصباح نهتف ونك ّبر ،وعندما رفعت يدي شعرت بحرقة
في بطني ،وعلمت �أنني قد �أصبت برصاصتين.
�أصبت في مديرية ال�أمن ،وانتبهت ل�إ صابتي �أثناء نقل �أخي �إلى المستشفى .ولكنني عدت مرة ثانية قائلا ً
"هذه القضية قضيتنا".
�أصبت نتيجة �إطلاق الضباط ال�إ رهابيين النار علينا وقفزي من الطابق الثاني في مبنى رئاسة هيئة ال�أركان
العامة .شعرت بحرقة في ساقي ونزيف في �إصبعي.
�أصبت في مديرية ال�أمن ،وسقطت على ساقي .لقد توسلنا �إلى الجنود المتواجدين فوق الدبابة ولكنهم لم
يستجيبوا لنا ،بل �أطلقوا النار علينا.

134

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

قامت طائرة مروحية ب�إطلاق النار رشاً على المجمع الرئاسي ،ف�أصابت الشظايا ساقي بحدود الساعة .01.00
كما �أصبت في صدري بطلقة �أطلقها القناص المتمركز فوق سطح مبنى القيادة العامة لقوات الدرك.
كانوا يطلقون النار علينا بالقرب من جامع الشعب في بيش تبه .اتصلت بال�إ سعاف ،وعند �إنهائي للاتصال
�أصبت في يدي اليسرى وحنجرتي.
�أنا في ال�أساس ذهبت لكي �أموت ،لم �أشعر ب�أنني �أصبت .لقد �أصبت �أمام مديرية ال�أمن في �أنقرة.
خرجت للتحدث مع العساكر �أمام مديرية ال�أمن وتم �إعطاء ال�أوامر للعساكر من �أجل  �إطلاق النار ،ولكني لم
�أصب في المرة ال�أولى .وبينما كنا نواصل التحدث �إليهم� ،أطلقوا النار مجدداً ،مما �أدى ذلك �إلى �إصابتي.
ت�أثرت كثيراً و�أنا �أتمنى �أن �أنال مرتبة الشهادة ،فاتصلت ب�أخي الكبير ،وودعته طالباً منه السماح .ولكن
الطلقات �أصابت ذراعي ورجلي بجروح بسيطة.
�أصبت �إثر �إطلاق النار من فوق الدبابة �أمام مبنى مديرية ال�أمن في �أنقرة.
ضربني الجنود داخل مقر هيئة ال�أركان العامة ،وكان هنالك عدد من القتلى بجانبي .وبعد �أن ودعت
�أصدقائي اصطحبني الجنود �إلى الداخل وضربوني.
لم نستطع الوصول تماماً �إلى �أمام المجمع الرئاسي لوجود ثلاث دبابات كانت قد �أغلقت الطريق ،ولم يكن
العدد كبيراً جداً .وفج�أة بدؤوا ب�إطلاق النار ،ف�أتيت �إلى جانب والدي ،وبينما كنا نحاول التموضع �أصبت
بعيار ناري في ساقي .لقد ظننت �أن ساقي كسرت وقُطعت.
تركنا السيارة  فوق جسر ص ّهية ووصلنا �إلى كيزيلاي سيراً على ال�أقدام .وذهبنا �إلى �أمام مبنى هيئة ال�أركان
العامة وعندما حاولنا الدخول �أصيبت جبهتي ب  7شظايا.
قررنا الذهاب �إلى المطار ،وفي الطريق قررنا �أيضاً المرور من �أمام المجمع الرئاسي ولكننا لم نستطع .مشينا
باتجاه المجمع الرئاسي ،وتجادلنا مع الجنود .وفي تلك ال�أثناء  �أطلقت الطائرة المروحية النار علينا ،و�أصابت
الطلقات المرتدة كاحلي ال�أيمن وقدمي اليسرى وثلاثة �أماكن في كتفي .ورميت بنفسي تحت الدبابة.
�أصيب الجانب ال�أيسرمن صدري بشظيتين مع �إصابة ساقي ال�أيسر بشظية واحدة �أمام مبنى رئاسة هيئة
ال�أركان العامة .لم �أشعر ب�أي شيء في تلك اللحظة.
�أصبت عند المدخل الرئيسي لمبنى تركسات.
�أصابني �إرهابي متنكر بالزي العسكري بطلق ناري في ساقي �أمام مبنى الـ � .TRTأصبت و�أنا �أحاول التحدث.
�أصبت �أثناء محاولتي الصعود على ظهر الدبابة في ساحة كيزيلاي.
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توجهنا من ساحة كيزيلاي �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وكانت المروحية تطلق النار على الناس،
والدبابات تتقدم وهي تدهس الناس .وقفزنا من فوق ال�أسوار �إلى داخل مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة وك ّبرنا
هناك .وفي هذه ال�أثناء حدث انفجار وبد�أ العساكر ب�إطلاق النار .فتوجهت نحو مبنى البرلمان ،و�أصبت
بظهري �أمام هذا المبنى( .رجل ،يبلغ  20عاماً).
تحطمت سيارتنا �أمام مديرية ال�أمن ،وقبل �أن �أتمكن من الخروج من السيارة �أصبت في جانبي ال�أيسر ،مما أ �دى
ذلك �إلى �إصابتي في الطحال والرئتين وال�أمعاء .و�أنا مستمر في تلقي العلاج لغاية ال�آن( .ذكر ،يبلغ  32عاماً).
سمعنا دوي قنبلة في مديرية ال�أمن في �أنقرة فهرعت مسرعاً باتجاه الصوت .وكان هناك مر�آب للسيارات
فصعدت فوق سطحه ،وبعدها قفزت على ظهر الدبابة ،وكسرت زجاج الدبابة و�أدخلت يدي �إلى الداخل،
ولكن لم �أعلم ماذا فعلوا بيدي وهم يرشون غاز ال�أعصاب ،حيث كانت يدي غارقة بالدماء فتوجهنا �إلى
المستشفى( .ذكر ،يبلغ  22عاماً).
في طريقي �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ر�أيت الدبابات ،فركضت باتجاهها وعندما بد�أت الجدال مع
الجنود ،قام �أحدهم بتوجيه البندقية باتجاهي .ونتيجة �إطلاق النار �أصبت في قدمي ال�أيسر( .ذكر ،يبلغ 59
عاماً).
عندما قامت الدبابات بدفع السيارات و�إسقاطها من ظهر الجسر بالقرب من مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة،
وقعت �إحدى السيارات علي و�أصبت( .ذكر ،يبلغ  29عاماً).
دخلت في مشادة كلامية مع مقدّم في منطقة البرج .بعد ذلك قام بتهديدنا .وعندما تابعنا المسير �أعطى �أمراً
ب�إطلاق النار ف�أصبت على �إثرها.
عند دخولي لمبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة طلب مني الجنود �أن �أسلم نفسي .وعندما رفعت يداي صدر
�أمر ب�إطلاق النار .سمعت صياح الضباط وهم يقولون "ارموا هذا الكلب �إلى الخارج" حيث ظنوا �أنني مت.
(ذكر ،يبلغ  49عاماً).
بدؤوا ب�إطلاق النار في مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ،حيث انحنى �أحدهم �أمامي بقصد حمايتي .كنت
�أعتقد �أنني بخير ولكن عند ذهابي �إلى المستشفى �أخرجوا الشظايا من ظهري( .انثى ،تبلغ  48عاماً).
جاء �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابيين المتنكرين بالزي العسكري �إلى مدخل مديرية ال�أمن في �أنقرة .ول�إ يقاف هؤلاء
ال�إ رهابيين حاولنا التصدي لهم ومنعهم بصفتنا مجموعة من عناصر الشرطة ،ف�أطلقوا النار علينا من الدبابات .وفي
هذه ال�أثناء �أصبت بكتفي ال�أيسر ور�أيت الدم ينزف ،فضمد �أصدقائي جرحي مؤقتاً .ثم ذهبت �إلى مستشفى
غازي في الساعة الثالثة فجراً .وفي الخامسة عدت �إلى مديرية الفرع( .ذكر ،يبلغ  34عاماً).
اخترق الرصاص ظهري في منطقة حرب ّية ،و�أصيبت رئتاي .ومسكت ظهري فور اختراق الرصاص له وتابعت
المسير على هذه الحال لمسافة  500متر تقريباً حتى تخدر طرفي ال�أيمن� .أجروا لي عملية فور وصولي �إلى
المستشفى( .ذكر ،يبلغ  34عاماً).
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�أصيبت ساقي جراء �إطلاق النار �أثناء صعودي سلالم مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .فانتقلت �إلى �إحدى
المحارس وحاولت تضميد ساقي بقميصي ل�إ يقاف النزيف .خرجت ثانية ولكن �أصبت في يدي �أيضاً.
(ذكر ،يبلغ  56عاماً).
�أصبنا �أنا و�أخي �إثر �إطلاق النار من الطائرة المروحية �أمام مبنى رئاسة ال�أركان العامة  .لقد سالت دماؤنا من
�أجل الشعب والوطن ،فنهضنا من ال�أرض ونحن نشعر بفرح غامر( .ذكر ،يبلغ  26عاماً).
�أصبت �أمام مبنى بلدية �إسطنبول الكبرى وشعرت ب�ألم في عيني فوضعت يدي عليها ،وكانت تنزف ،حيث
�أحسست بعيني اليمنى وك�أنها اقتلعت من مكانها .نقلوني �إلى مشفى ميديكال بارك ثم �إلى مشفى حسكي
ومنه �إلى مشفى جراح باشا( .ذكر ،يبلغ  32عاماً)  .
عندما ذهبنا �إلى منطقة بورصة �إسطنبول ،ر�أينا الجنود يطلقون النار بلا توقف .و�أصابت رصاصة مرتدة من
ال�أرض معصم ولدي ،وخلال نظري �إليه اخترقت رصاصة مرتدة �أخرى صدري وخرجت من تحت �إبطي.
(ذكر ،يبلغ  50عاماً وهو �أب خرج مع ابنه لمقاومة الانقلابيين).
�أثناء توجهنا عبر الطريق السريع �إلى المطار لاستقبال السيد رئيس الجمهورية ،دهست دبابة �آتية من خلفنا
شخصاً كان بقربنا ،فقمت بجمع �أشلائه .و�أثناء هروبي من الدبابة ال�أخرى القادمة لم �أشعر بانكسار كاحلي.
ومشيت حتى وصلنا �إلى المطار وبقيت هناك لغاية الصباح ،وفي الصباح �أدركت ما �أصابني( .ذكر ،يبلغ 32
عاماً).
�أردت قطع الطريق على الدبابة بسيارتي .قاد السائق الدبابة باتجاهي ،وج ّر سيارتي حتى الحواجز وتلقيت
ضربة في ر�أسي.
بالقرب من منافذ �أورهانلي للعبور الم�أجور بد�أ الجنود ب�إطلاق النار ،فاحتمينا ولكن صهريج �إسفلت كان
خلفنا وقد �أصيب وهو ما �أدى �إلى انسكاب ال�إ سفلت الساخن فوقنا( .ذكر ،يبلغ  31عاماً).
�أصبت �إثر �إلقاء القنبلة ال�أخيرة على المجمع الرئاسي ،فظننت �أن ساقاي قطعا .ورائحة الموت كانت تغطي
المكان ،وكذلك ال�أشلاء والشهداء والجرحى .لم يكن هناك �أي �أنين �أو بكاء ،و�إنما كان الجميع ينادون
بصوت واحد :الله الله الله.
سمعت التحذيرات التي وجهها عناصر الشرطة لنا بخصوص الانتباه لمصدر النيران في نادي الضباط في
حربية ،ولكنني استمريت في التقدم لكي �أساند عناصر الشرطة .و�أطلق الجنود النار دون �أن يوجهوا �أي
�إنذار .لقد استشهد �أصدقائي� ،أما �أنا ف�أصبت بست رصاصات في جسدي( .ذكر ،يبلغ  23عاماً).
�أصيبت قدمي �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .كنا قد ذهبنا �إلى كيزيلاي في حوالي الساعة العاشرة مساء
وكانت ال�أوضاع هادئة هناك .وعندما ذهبنا �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة حاولنا �إيقاف الدبابات ولكننا
تعرضنا للقنابل والنيران التحذيرية .وفي حوالي الساعة الرابعة صباحاً بد�أت الطائرات المروحية بقصفنا .وعند
محاولتي حماية الشهداء وال�أعلام �أصبت �إثر قصف المروحيات .لم �أهتم بال�أمر لحظة حدوثه ،حيث كان الوطن
هو الشيء الوحيد الذي يشغل بالي .وكانت ال�أوضاع السائدة هناك مؤلمة للغاية( .ذكر ،يبلغ   29عاماً).
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ذهبنا �إلى بلدية �إسطنبول الكبرى في سراج خانه ،و�أصبت هناك في حوالي الساعة  ،23.00حيث توجد
ثلاث رصاصات وخمس شظايا في فخذي وستبقى حتى �أموت� .إنني فخور جداً( .ذكر ،يبلغ  15عاماً).
لاحظت وجود تحركات �أمام مقر الجيش ،فذهبت �إلى هناك مع �أخي ،وحاولت تهدئة ال�أوضاع ،ولكن
دبت الحركة في ال�أجواء جراء استفزاز الجنود .صعدنا �أنا و�أخي على ظهرالشاحنة ولكنني �أصبت �إثر النيران
التي �أطلقها الجنود.
�أصبت في �إسطنبول حيث كنا بجوار تقسيم ،وكنا نتحرك مع الشباب ونحن متمترسين .وكان الجنود قد
بدؤوا حينها ب�إطلاق النيران رشاً على الناس ،و�أنا �أيضاً �أصبت بقدمي.
�أصبت في �إسطنبول �إثر �إطلاق الجنود النار علينا ،وعندما �أدركت �أنني �أصبت تم نقلي �إلى  المستشفى
بسيارة �أجرة.
�أصبت في مبنى  TRTالموجود في منطقة �أوران .وفي تلك اللحظة حاولت �أن �أتواصل مع الانقلابيين
الموجودين خارج البناء ،فجن جنون الرقيب المختص وبد�أ ب�إطلاق النار بشكل عشوائي .ولكنني دخلت �إلى
المبنى ،ولم �ألاحظ الجروح التي �أحدثتها قطع الزجاج في وجهي �إلا فيما بعد( .ذكر ،يبلغ  39عاماً).
واجهت ضابطاً في مبنى الولاية ،حيث قام بضربي فج�أة ب�أخمص البارودة .لم �أتوقف عن مقاومته .كنت
فخوراً بنفسي.
شعرت بقلقٍ جراء تحليق الطائرات المروحية فهرعت مسرعاً �إلى الخارج .وسرت مع الشعب باتجاه مبنى
رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وعندما كسرنا الباب ودخلنا� ،أطلقوا النار علينا .قلت لهم ما الذي تسعون �إليه
فوجهوا �إلي الشتائم.
�أيقظنا �أخي الكبير ليخبرنا بحدوث انقلاب .فتحت التلفاز وعندما سمعنا نداء السيد رئيس الجمهورية
خرجت العائلة ب�أسرها �إلى الشارع .ركضنا باتجاه الدبابات ونحن نحمل �أغصان ال�أشجار ب�أيدينا .وقال لنا
رجال الشرطة �أنهم سي�أخذوننا رهائن وطلبوا منا مغادرة المكان على الفور.
شعرت بقلقٍ جراء تحليق الطائرات المروحية فهرعت مسرعاً �إلى الخارج .وسرت مع الشعب باتجاه مبنى
رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وعندما كسرنا الباب ودخلنا� ،أطلقوا النار علينا .قلت لهم ما الذي تسعون �إليه
فوجهوا �إلي الشتائم.
�أصبت �إثر �إطلاق النار من �إحدى المروحيات بالقرب من مبنى حزب العدالة والتنمية .لقد صعدت على ظهر
الدبابة،وتحطمت جمجمتي و�أصيب الطرف ال�أيمن من جسدي ب�أكمله ،ولا �أذكر ماذا حدث لاحقاً( .ذكر،
يبلغ  24عاماً).
ت�أثرت من الاتصال الهاتفي الذي �أجراه السيد الرئيس ب�إحدى القنوات التلفزيونية .فقلت في نفسي �إن كانت
القضية قضية وطن فيجب علينا الذهاب .وقد استشهد من كان بجانبي.
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 3.2.4املؤسسات والهيئات التي رعت اجلرحى وذوي الشهداء واهتمت بهم
منذ وقوع احملاولة االنقالبية
يتضمن الجدول رقم  26المعلومات المتعلقة بال�أجوبة التي �أدلى بها الجرحى وذوي الشهداء فيما
يخص المؤسسات والهيئات التي ترعاهم وتهتم بهم (نسبة مجموع النتائج تتعدى المئة بالمئة نظراً
ل�إ مكانية وجود �أكثر من جواب للسؤال الواحد).

اجلدول رقم 26
املؤسسات والهيئات التي ترعى اجلرحى وذوي الشهداء وتهتم بهم وفق ًا لألجوبة التي أدلوا بها

املؤسسات والهيئات التي ترعى اجلرحى وذوي الشهداء () %
وزارة شؤون ال�أسرة والسياسات الاجتماعية
ال�أحزاب السياسية
البلديات                                          
وزارة الصحة                                   
وزارة الداخلية (الولايات/القائم مقاميات)      
منظمات المجتمع المدني                        
وزارة التربية الوطنية                           
غير ذلك                                         

بد�أت زياراتنا الميدانية بعد مرور �أربعين يوماً على حدوث
المحاولة الانقلابية في  15تموز ،والنتائج التي حصلنا عليها
تستند بمجملها �إلى ال�أجوبة التي �أدلى بها جرحانا .وتشير
المعلومات الواردة في الجدول رقم � 26إلى �أن وزارة شؤون
ال�أسرة والسياسات الاجتماعية ترعى وتهتم بنسبة %71.3
من الجرحى وذوي الشهداء ،و�أن ال�أحزاب السياسية ترعى
وتهتم بنسبة  %58.7منهم ،و�أن البلديات ترعى وتهتم
بنسبة  %45.4منهم.

%71,3
%58,7
%45,4
%36,3
%20,6

كما تظهر البيانات المذكورة �أن منظمات المجتمع
المدني والهيئات والمؤسسات العامة ب�أغلبها ترعى وتهتم
بالجرحى وذوي الشهداء بنسب متفاوتة ،وبعض منها تهتم
بالحالات الفردية (مثل رئاسة الشؤون الدينية ووزارة البيئة
وشؤون المدن ووزارة الزراعة والمخاتير وغيرهم ومنظمات
المجتمع المدني مثل مؤسسة الشباب وخدمة التعليم

%7,5
%7,0
%27,3

التركية  TÜRGEVواتحاد نقابات العمال hak-iş

والمؤسسات ال�إ علامية.
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 .4.2.4طلبات جرحانا من مؤسسات الدولة ومن رئيس الوزراء السيد بن
علي يلدرم ومن رئيس اجلمهورية السيد رجب طيب أردوغان
تم خلال البحث توجيه �أسئلة �إلى المصابين حول ماهية الطلبات التي يطلبونها من مسؤولي الدولة
ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ،و�إن الطلبات المذكورة �أدناه تمثل الاحتياجات ال�أساسية التي
ذكرها المصابون.

 1.4.2.4طلبات اجلرحى من مؤسسات الدولة
الطلبات االقتصادية  :كما ذكر سابقاً في جدول حالة الدخل المادي ،فقد تبين �أن نسبة %47
من جرحانا يتقاضون راتباً يقارب الحد ال�أدنــى لل�أجور ،و�أن نسبة الجرحى الذين يتقاضون �أجراً
يتراوح ما بين  3000-1500ليرة تركية هي  .%38.8وبناء على ذلك يتبين �أن نسبة %85.7
من الجرحى يتقاضون �أجوراً تتراوح بين  3000-500ليرة تركية .ووفقاً لهذه المعطيات ف�إن نسبة
مهمة من جرحانا يتقاضون دخولا ً من المستوى المتوسط �أو ال�أدنــى .وبناء على ذلك ف�إن ظهور
نسبة مهمة من طلبات جرحانا في الجانب الاقتصادي هو نتيجة متوقعة .حيث �أن قسماً مهماً من
طلباتهم جاءت في هذا الخصوص.
و أ�كثر الطلبات في هذا الموضوع هو»التوظيف في عمل ما» والــذي يعد طلباً �إنسانياً مفهوماً،
فجرحانا الذين �أظهروا استعداداً للتضحية ب�أرواحهم في سبيل الشعب والدولة والوطن ،هم �أناس
ممن لديهم ثقافة العمل بجد في سبيل لقمة العيش .ولهذا السبب ف�إن رغبة النسبة الكبرى من
الجرحى ( )%68.4في التوظيف هو حالة طبيعية للغاية .وتم منح جرحانا حق التوظيف في القطاع
العام على النحو التالي� ،إما لشخصه �أو لزوجته �أو ل�أحــد �أولاده ،وفي حال لم يكن لديه زوجة
و�أولاد ،فلشخصه �أو ل�أبيه �أو �أمه �أو �أحد �إخوته.
وكما ذكر سابقاً فـ�إن �أكثر من  %50من جرحانا �أوضحوا �أنهم لا يملكون بيوتاً .حيث �أنهم
يتقاضون حداً �أدنى من ال�أجــور ،ف�إن مطالبة  %46منهم ببيت يعتبر �أمراً طبيعياً للغاية .وبما �أنه
تسود لدى مجتمعنا ثقافة مفادها «ليس هناك ما هو مهم �إذا ما كنت تمتلك بيتاً ي�أويك» ،ولهذا
السبب يعد البيت ضماناً وحاجة مهمين للغاية وخصوصاً في المدن.
تقوم �إدارة السكن الجماعي بتقديم قروض بدون فوائد لجرحانا لدى شرائهم البيت ال�أول� ،إذ وصلت
قيمة القروض بدون فوائد المقدمة لجرحانا �إلى � 102ألف ليرة اعتباراً من عام .2017
�إن نسبة جرحانا الذين �أعربوا عن �أملهم في تلقي دعم مادي من الناحية الاقتصادية بلغ ،%15
وذلك ل�أسباب عديدة ومختلفة ،فمنهم من يود ذلك لتسديد ديون مترتبة عليه ،ومنهم من يعاني
من البطالة ،في حين اتضح �أن  %3.9ممن يود نيل منح دراسية �إما هم طلاب �أو �أولياء طلبة.
ويتم دفع تعويضات نقدية بمقدار  177192ليرة تركية لجرحانا الذين �أصبحوا بحاجة لرعاية شخص
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�آخر ،بينما تتراوح قيمة التعويضات التي تقدم �إلى جرحانا المعاقين ال�آخرين بين 66447 – 22149
ليرة تركية حسب درجة ال�إ عاقة.
أ�ما الجرحى الذين لم تحدث لهم �إعاقات فيتم دفع تعويضات لهم تتراوح بين 88595 – 13289
ليرة تركية وفقاً لدرجة ال�إ صابة ،وذلك استناداً �إلى سجلات وتقارير المشافي والمراكز الصحية التي
لج�أوا �إليها لتقلي العلاج.
ويتلقى الجرحى المدنيون الذين �أصبحوا معاقين رواتباً شهرية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما يتم دفع تعويضات �إضافية بقيمة  150613ليرة تركية للمعاقين الذين هم بحاجة لرعاية شخص
 �آخر ،في حين يتلقى المعاقون البقية  101885ليرة تركية.
طلب الحصول على لقب المحارب القديم �أو جريح الحرب :طلب الحصول على لقب الجريح ي�أتي
في المرتبة التالية بعد الطلبات المادية مباشرة ،وهذا الطلب يعتبر بمثابة قيمة معنوية لهم ،ولذلك
�أفاد عدد كبير من جرحانا ب�أهمية تحقيق هذا المطلب لهم  .
وبناء على تعليمات السيد رئيس الــوزراء حين قال «كل من تـ�أذى في تلك الليلة حتى لو �إصابة
طفيفة في �أظفره سيعتبر جريحاً» ،فقد تم �إعطاء لقب جريح لكل من ت�أذى خلال التصدي لمحاولة
الانقلاب ليلة  15تموز.
الطلبات الفردية :تتضمن فئة الجرحى الذين تقدموا بطلبات مثل تلقي الدعم النفسي.
�أطيب التمنيات لبلدنا :وتضم فئة الجرحى الذين لم يتقدموا ب�أية طلبات شخصية ،حيث �أن �أجوبة
مثل «استعادة الصحة» ،و «�أدام الله بلدنا» ،و «الدعاء والطم�أنينة» ،و «انتهاء حالة الفوضى في
البلاد ب�أسرع وقت» ،و «بارك الله بمسؤولي البلد» ،و «لا �أصاب الله السيد رئيس الجمهورية
ولا دولتنا ب�أي مكروه» ،و «ليس لدي بيت لكن ما حاجتي �إلى البيت �إن لم يكن لدي وطن» ،و
«فقط �ألا �أصبح عرضة للنسيان» ،و «�أريد بلداً خالياً من ال�إ رهاب و�أكثر قابلية للعيش فيه» ،تعد �أبرز
ال�أجوبة التي تصف �أماني الجرحى في هذه الفئة.
وبالنتيجة ف�إن �أغلب جرحانا الذين التقينا بهم في �إطار هذا البحث� ،أوضحوا �أنهم   سيعملون من
�أجل ضمان مستقبل �أفضل لبلادنا حتى �آخر رمق لهم ،وتمنوا النصر الدائم للسيد رئيس الجمهورية
والسيد رئيس الوزراء وللحكومة في هذه القضية المباركة ،كما �أنهم �أكدوا على �أن ال�أعمال الدقيقة
والسريعة للدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية مدت الجرحى بالقوة و�أن البلاد نجحت في
تجاوز ال�أزمة بفضل ذلك.
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 2.4.2.4ما يتمناه اجلرحى من السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء
�أشاد الجرحى بالسيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء من خلال عدد من ال�أدعية وال�أماني الطيبة ،من
قبيل «فليرضى الله عنه» ،و «�أدامــه الله فوق رؤوسنا» ،و «نحن نحب رئيس وزرائنا كثيراً» ،و
« نتمنى كثيراً استضافته في بيوتنا» ،مؤكدين على �أن الرسالة التي تلقوها من السيد رئيس الوزراء
والتي كتبها بخط يده تعد �أغلى هدية تلقوها على ال�إ طلاق ،و�أنها تركت في نفوسهم �أثراً كبيراً.
وعندما �أردنــا منهم ذكر طلباتهم من السيد رئيس ال ــوزراء� ،أعربوا عن مشاعرهم بجمل مفعمة
بالاحترام والحب والحنان والولاء وال�إ يمان والدعاء .و�إضافة لما �أبدوه من مشاعر التقدير والحب
والولاء والدعاء للسيد رئيس الوزراء ،طلبوا من سيادته تقديم الدعم لهم لحل جملة من المشاكل
الشخصية .وبناء على حبهم له �أكدوا على �أنه سيكون من دواعي سرورهم �أن يقابلوا السيد رئيس
الــوزراء وجهاً لوجه واستضافته في منازلهم ،ومن �أهم النقاط التي شددوا على �أهميتها ،محاسبة
الخونة الذين استخدموا ال�أسلحة ليس لحماية �أمن الوطن كما هو مفروض ،و�إنما لقتل �أبناء بلدهم،
وضرورة معاقبة �أولئك الخونة ب�أشد �أنواع العقوبات ،و�إنزال كافة العقوبات التي يستحقونها بما في
ذلك ال�إ عدام.
ومن بين ال�أماني التي ذكرها جرحانا هي التصريحات التي �أدلوا بها بخصوص شخصية السيد رئيس
الــوزراء ومسؤولي الدولة ،حيث قال بعض الجرحى �إنهم «يحبون جداً ال�أسلوب الفكاهي لرئيس
الــوزراء» ،و «تمنياتهم في �إدامــة البسمة على وجهه» ،و «�إن وجهه الباسم ينعكس على حال
الدولة» ،و «�إنه شخص عفوي»� ،إلى جانب عبارات �أخرى مثل «�إن سيطرته على �إدارة الدولة
جيدة جداً» ،و «يجب عليه مواصلة العمل بانسجام مع السيد رئيس الجمهورية» ،و «يجب عليه
الاستمرار في صموده وشموخه» ،و «�إنهم يدعمون شخصيته الحاسمة» ،و «�أملهم في مواصلة
مواقفه الحكيمة» ،و «�أنه شخص لديه عاطفة ال�أبــوة ويتميز ب�إحساس كبير جداً وعليه �ألا يفقد
حسه العالي هــذا» ،و «�إنــه كان يثلج صدورهم بعد كل تصريح �أدلــى به خــلال وعقب محاولة
الانقلاب».
كما طلب الجرحى من السيد رئيس الوزراء حل المشاكل المتعلقة ب�إدارة الدولة في عدة مجالات،
حيث عبروا عن �أمانيهم في هذا ال�إ طار بجمل مثل «ضرورة القضاء على التنظيمات ال�إ رهابية في
الدولة كتنظيم غولن ال�إ رهابي ،وتنظيم بي كا كا وغيرهما من التنظيمات ال�إ رهابية» ،و «ضرورة
اتخاذ قرار ال�إ عدام بحق هذه الطغمة الخائنة في الجيش ،و�إنزال �أشد العقوبات بحقهم» ،و «�أنهم
لن يسامحوا الدولة في حال لم تعاقب �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي على ما اقترفوه من ذنوب» ،و
«ضرورة الانتقام من تنظيم غولن ال�إ رهابي» ،و «ضرورة �ألا تصبح بلدنا �أداة في يد ال�إ مبرياليين»،
و «ضرورة توظيف ال�أشخاص الشريفين في الدولة» ،و «ضرورة تشكيل فريق من ال�أشخاص الذين
سيعودون بالفائدة على البلاد» ،و «وضرورة عدم نسيان عوائل الشهداء وجرحى الحرب».
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 3.4.2.4ما يتمناه اجلرحى من السيد رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية
تُع ّرف الكاريزما كمفهوم ب�أنها قوة غامضة وسرية يمتلكها بعض القادة ،وحسب علماء الاجتماع
ف�إن القيادة الكاريزماتية هي نوع من �أنواع القيادة .فالقيادة الكاريزماتية حسب ماكس ويبر؛ هي
نوع من القيادة القائمة على القيم الشخصية للقائد ،وكذلك على القيم التاريخية والاستثنائية
والشخصية المثالية ،و�إن �أهم ميزة للقائد الكاريزماتي �أنه يمتلك شخصية تبعث ال�أمان في النفوس.
كما �أن �إقناع القادة الكاريزماتيين للمجتمع يستند �إلى نوع من التواصل العاطفي والعقلاني القائم
على �أسس ال�إ قناع والرضا والطواعية والثقة القائمة بين القادة الكاريزماتيين والمجتمع ،وذلك بدرجة
�أكبر من كونه قوة قانونية �أو مكانة اجتماعية �أو مكسب مادي .ولهذا السبب ف�إن المجتمع يتفق
مع �إرادات القادة ،ونتيجة لذلك ف�إن القائد يتيح بفضل هذه الثفة تحقيق التغيرات والتحولات التي
تتمتع بطبيعة ثورية.
و�إن حب قسم كبير من مجتمع ما لقائد دون قيد �أو شرط ،واقعة نادرة الحدوث في التاريخ .حيث
�أن الحب هو �إحساس عميق نابع من قلب ال�إ نسان ،لا يستطيع �أحد النفوذ �إليه بشكل �إجباري
ولذلك ف�إن �أثمن تصرفات ال�إ نسان هي التصرفات النابعة عن الحب.
و�إن حب �إنسان ما دون قيد �أو شرط ليس حالة فطرية منذ الولادة� ،إنما هي حالة متعلقة طرداً مع
تكريس القائد حياته لخدمة مجتمعه .وبفضل تكريس القائد لنفسه ف�إنه يخلص للمجتمع وقيمه،
وبالتالي يكسب �إخلاص �أفراد المجتمع ،فينتج تواصلا ً وتفاعلا ً كبيرين بين الطرفين .و�إن هذا النوع
من التواصل والتفاعل يتميز بطابع خاص ،فالمجتمع يدرك هذا ويتفاعل معه بالشكل المناسب،
وهناك تواصل من نوع خاص بين القائد والمجتمع ،نوع لا يشبه قوالب التواصل الرسمية ولا يوجد
�إلا في نمط القيادة الكاريزماتية ،وهذا النوع من التواصل الفعال يشير �إلى قوة نفسية وت�أثير كبيرين.
وبدون �أي شك ف�إن السيد رئيس الجمهورية مصنّف بين القادة الكاريزماتيين ،حيث �أنه قضى خلال
وقت قصير جداً على الشباك التي حاكتها الوصاية حول ال�إ رادة الشعبية لمدة  70عاماً ،محققاً
بذلك ثورة سياسية بكل ت�أكيد .و�إن اتحاد قسم مهم من شعبنا فكرياً وعاطفياً مع السيد رئيس
الجمهورية ساهم في �إزالة عدد كبير من المحظورات التي كان مسلّم بها في هذا البلد قبل 20
سنة .حيث �أن تحويل ماهو غير اعتيادي �إلى �أمر عادي لا يمكن �أن يحصل �إلا بقيادة متينة و�إرادة
شعبية راسخة.
والعلاقة بين القائد وال�إ رادة الشعبية لم تكتنفها الشكوك رغم كافة الافتراءات والتشويه في البلاد
التي تجاوزت الكثير من ال�أزمات المحلية والدولية .و�إن «�إدراك �أن الوطن يقع تحت تهديد كبير»
خلال محاولة الانقلاب الفاشلة بتاريخ  15تموز ،ساهم في دفع �أقسام كبيرة من المجتمع للتصدي
لها ،ما �أدى بدوره ل�إ حباط مخططات احتلال تركيا للمئة عام القادمة� .إلا �أن العامل ال�أهم في
تحريك قوة الشعب هو القيادة ،حيث �أنه في حال لم تكن هناك صلة وثيقة قائمة على ال�إ خلاص
والثقة بين القائد وال�إ رادة الشعبية لما تحرك الضمير الشعبي لدى المجتمع .و�أهم ما يتميز به السيد
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رئيس الجمهورية كممثل لل�إ رادة الشعبية ،هو �أنه صادق دائماً مع شعبه وتحدثه �إلى شعبه في كل
موضوع بصراحة ،وهناك رابطة ثقة وتفاعل وتواصل وثيقة �إلى �أقصى حد بين شعبنا والسيد رئيس
الجمهورية كقائد .وبناء على هذه الصلة ف�إن طلبات جرحانا الذين �أصيبوا بدرجات متفاوتة خلال
تصديهم للانقلاب من السيد رئيس الجمهورية واردة �أدناه .و�إن هذه الرغبات والطلبات والتمنيات
مفعمة بال�أمثلة الصريحة التي تبين كيف �أن الجماهير تتوافق مع القائد وتقدم الاقتراحات والسياسات
والتوصيات المتعلقة بال�إ دارة بكل �أريحية.
 )1األماني املتعلقة بحب القائد والدعاء له بدوام صحته وتقدمي التحية له


�أدامه الله فوق رؤوسنا ،نبعث �إليه بسلاماتنا.



�أحبه من القلب.



�أريد مقابلته.



�أس�أل الله �أن يرضى عنه.



�أريد مقابلة السيد رئيس الجمهورية وتقبيل يديه.



�أطال الله عمر السيد رئيس الجمهورية وزاد من فراسته.



نريد استضافة السيد رئيس الجمهورية في منزلنا.



�إنه �أفضل قائد� ،إننا محظوظون ل�أننا نعيش في عهده.



اللهم ثبت السيد رئيس الجمهورية في مسيرته.



نحن نحب السيد الرئيس ونقدره .ونس�أل الله �أن يوفقه في جهوده ،و�إنني �أؤمن ب�أنه قائد ال�أمة.



ندعو الله �ألا يبعده عن الحق والصواب.



�أحبه كثيراً .فليبق صامداً شامخاً كما كان دائماً ،وس�أفديه بروحي لو طلب ذلك.



نفع الله به هذا الوطن وهذه ال�أمة.



�أس�أل الله �أن يهب ما تبقي من عمري للسيد رئيس الجمهورية  و�أن يرضى عنه.



�إن صمود السيد الرئيس جعل بلادنا تنهض مرة �أخرى� .أريد �أن �أقابله.



نحن بحاجة �إلى السيد الرئيس و�إني على �إيمان ب�أنه �أحيا بلدنا بصموده وبفكره.



لا �أريده �أن يذرف الدموع.

لقد �أدرتم محاولة الانقلاب هذه بالشكل ال�أكثر عقلانية ،تصرفتم كعادتكم بهدوء وحكمة،
�أبارككم جراء ذلك على وجه الخصوص.
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�إن مع العسر يسرا ،وهذه الصعوبات �إنما تمثل مخاض نهضة ال�إ سلام ونهضة بلادنا من جديد.
و�إن الله تعالى معنا .فكما ذكر قوله تعالى في ال�آية رقم  111من سورة هود ،سنبقى على درب
الاستقامة كما �أمرنا ،ف�إن الله مع الصابرين.





تمنيت �أن يكون زوجي الجريح درعاً لحماية السيد الرئيس ،و�أن يكون عسكرياً و�أن ينال شرف حمايته.



�أشكر السيد الرئيس لاهتمامه بنا ودوام دعمه لنا .و�أرجو منه �أن يتذكر ذوي الشهداء والجرحى دائماً.



�أشعر �أنه مثل �أبي� .أطال الله في عمره و�أدامه ذخراً فوق رؤوسنا.



لم ي�أت �إلى ال�آن رئيس جمهورية مثله .ونؤيد كل سياساته و�أفكاره.

لقد بذلنا كل ما في وسعنا في سبيل حماية شعبنا ووطننا ،ونرجو بصفتنا عائلة شهيد �أو جريح �أن
نتشرف به في منزلنا ب�أقرب وقت.


فلينتبه جيداً �إلى نفسه .فهو قائد يصعب �أن يتواجد مثله ،س�أكون على �أتم الاستعداد كلما تعرض
الوطن للخطر� .أمد الله في عمره و�أدامه ذخراً فوق رؤوسنا.



فليضع السيد رئيس الجمهورية خطة بديلة لمن سيليه في الحكم ،لدي فضول لمعرفة ما �إن كان
يؤهل شاباً ليحل مكانه من بعده؟




�أتمنى من كل قلبي ول�آخر نفس لي �أن تبقى �أنت زعيمنا من �أجل ديمومة دولتنا وشعبنا.

 )2األماني املتعلقة بوقوف الشعب إلى جانب السيد رئيس اجلمهورية وضرورة استمرار
صموده لهذا السبب


�أريد من السيد رئيس الجمهورية �أن يعلم �أن شعبه يؤيده و�أن عليه الاستمرار في صموده.



�أريد من السيد رئيس الجمهورية �ألا يخاف �أو يقلق ،فشعبه يقف �إلى جانبه.



�أطال الله تعالى في عمره ،و�أدام صموده ووفقه.



لو طلب مني السيد الرئيس النزول �إلى الساحات والميادين مجدداً لفعلت.



الوطن والشعب والقائد.



نحن هنا ،فليصمد هوهناك.



نحن بجانبك حتى الموت ،لا تنحني.



�أؤيد تمثيله لتركيا في العالم الخارجي و�أويد بعد نظره.



ظلك يكفينا �أيها الرجل الطويل ،لا تتراجع  .
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نمشي في هذا الطريق بنوره ،مستعد للموت ل�أجل كلمة منه.



زعيمنا قد قلت لنا تعالوا ف�أجبناك و�أتينا .لا تتخلى عن شخصيتك! نحن وراءك.



يجب تطبيق النظام الرئاسي على الفور.

 )3إفادات بشأن وجود الكثير من أعضاء التنظيم املتغلغلني يف مؤسسات الدولة والطلبات
املتعلقة حول ضرورة تطهير املؤسسات من أولئك.
 )4ظهور تورط  4من أصل  6مرافقني شخصيني لرئيس اجلمهورية يف عملية االنقالب
أدى إلى قلق الشعب على حياة رئيس اجلمهورية.
كما ذكر الجرحى في هذا القسم عبارات من قبيل “فليحذر من ال�أشخاص الذين بجواره” ،فضلا ً
عن تقديمهم اقتراحات بش�أن ضرورة اختيار مرافقي السيد الرئيس من بين �أولئك ال�أشخاص الذين
�أبدوا استعداداً للتضحية ب�أرواحهم خلال محاولة انقلاب  15تموز ،و�أنهم يدعون الله �أن يمد السيد
الرئيس بدوام الصحة �إلا �أنهم لم ينسوا حوادث سابقة مثل “اغتيال الرئيس السابق تورغوت �أوزال”،
�إضافة لعبارات مثل “�إننا نحبه كثيراً ،ويجب عليه �أن يحذر من ال�أشخاص المتواجدين في محيطه،
وليزداد تعلقاً بالله ورسوله بشكل �أكبر”.
 )5طالب جرحانا باستمرار روح الوحدة واملساواة يف البالد والتي سادت خالل املهرجان
الذي نظم يف ساحة يني كابي يف إسطنبول.
 )6كما أعرب بعض جرحانا يف احلصول على لقب جريح احلرب.
 )7شدد جرحانا على ضرورة عدم نسيان  15متوز .حيث أكد اجلرحى على ضرورة عدم
نسيان شهداء وجرحى  15متوز ،وضرورة محاسبة ومعاقبة من جترأ على معاملتهم ومعاملة
شعبنا وشهدائنا بهذا الشكل (إشارة إلى اخلونة الذين استهدفوا الشعب بالدبابات
والطائرات واألسلحة) .كما طالب بعض جرحانا أيض ًا بناء نصب تذكاري إحياء لذكرى
شهداء وجرحى  15متوز.
ولدى تحليل ال�أجوبة الواردة على ال�أسئلة التي وجهناها للجرحى حول طلباتهم من السيد الرئيس،
�أعربوا عن مشاعرهم من خلال عبارات  تشير �إلى الاحترام والحب والتقدير والولاء وال�إ يمان والدعاء
والنصائح ،وطالبوا بحل المشاكل التي يعيشونها ،و�أعربوا عن �أمهلم �أيضاً في لقاء السيد الرئيس
وجهاً لوجه �أو استضافتهم له في منازلهم.كما طالب بعض جرحانا بضرورة �إنزال �أشد العقوبات بما
فيها ال�إ عدام بحق �أولئك المتورطين في ليلة الانقلاب والذين �أطلقوا رصاصات الغدر على مواطنينا.
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 .3.4املعلومات واالستنتاجات املتعلقة بذوي الشهداء

 .1.3.4املعلومات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بذوي الشهداء

يتضمن هذا القسم المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بما خلفه الشهداء من ال�أمانات الثمينة،
فضلا ً عن تحديد نفسية ذوي الشهداء عقب محاولة الانقلاب� ،إضافة �إلى ما طلبوه من مسؤولي الحكومة
وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء.

يتضمن الشكل رقم  22املعلومات املتعلقة بوضع العمل لدى ذوي الشهداء
الشكل رقم 22
وضع العمل لدى ذوي الشهداء

يعمل

% 25.3

عند دراسة وضع العمل لدى ذوي الشهداء اتضح
�أن  %74.7منهم لا يعملون في �أي من ال�أعمال.
والسبب الرئيسي لذلك �أن نسبة كبيرة من زوجات
شهدائنا هن ربات منازل .كما �أنه لدى التركيز حول
نسبة �أعمار شهدائنا ،وجدنا �أن النسبة ال�أهم هي من
فئة الشباب ،و�أن قسماً منهم �إما كان مقيماً مع �آبائه �أو
مع �أطفاله وهو ما يفسر كون النسبة ال�أكبر من ذويهم
غير مرتبطين بعمل.

لا يعمل

%74.7
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يتضمن اجلدول رقم  27املعلومات املتعلقة مبتوسط الدخل
الشهري لذوي الشهداء
اجلدول رقم 27
متوسط الدخل الشهري لذوي شهدائنا

وضع الدخل
 1000-500ليرة تركية      
%24,6

 1500-1001ليرة تركية    
%33,1

 3000-1501ليرة تركية    
%31,9

 3001ليرة تركية وما فوق  
%10,4

المجموع
100
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عند دراسة وضع متوسط الدخل الشهري لذوي
الشهداء يتضح �أن نسبة الذين يتراوح دخلهم
الشهري بين  3000-1000ليرة تركية تشكل
� ،%65أما الذين يبلغ دخلهم الشهري 3000
ليرة تركية وما فوق فيشكلون حوالي .%10.4
وقد تم توثيق �أن نسبة  %89.6من ذوي شهدائنا
يحصلون على دخل �أقل من  3000ليرة تركية.
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يتضمن اجلدول رقم  28املعلومات املتعلقة بالوضع
االقتصادي العام لذوي الشهداء

اجلدول رقم 28

الوضع االقتصادي العام لذوي شهدائنا

الوضع االقتصادي () %
بحاجة �إلى الدعم
%39.9

بالكاد يكسب لقمة عيشه
%15.7

يعتبر متوسط الحال
%35.5

ثرياً
%4.2

جيداً
%3.6

من دون جواب
%1.02

المجموع
100

بشكل عام تبين �أن ذوي الشهداء يتقاضون دخلا ً
متوسطاً �أو ما دون ذلك .وعند دراسة ال�أوضاع
الاقتصادية لذوي شهدائنا بناء على تصريحاتهم؛
اتضح �أن  %39.9منهم بحاجة �إلى الدعم ،و�أن
 %35.5منهم يعتبر متوسط الحال .ووفقاً لهذا
يتبين �أن ذوي الشهداء على وجه العموم ()%55.6
يحتاجون �إلى دعم اقتصادي .وبناء على ذلك تقوم
الحكومة بتقديم الدعم لذوي الشهداء بواسطة
الخدمات الاجتماعية والدعم الاجتماعي  ،والسبب
في ذلك ،ليس ل�أنهم سقطوا شهداء خلال التصدي
لمحاولة الانقلاب الفاشلة على يد تنظيم غولن
ال�إ رهابي� ،إنما لكونها في الوقت نفسه مس�ألة يجب
التركيز عليها واتخاذ الخطوات اللازمة بش�أنها
بصفتها ضرورة من ضرورات الدولة الاجتماعية.
وفي هذا ال�إ طار وعقب قيام الحكومة ب�إحداث
تغييرات على الدستور في عام  ،2011تم تطبيق
مبد�أ التمييز ال�إ يجابي بحق الجرحى وذوي الشهداء،
�إذ �أتاحت هذه التعديلات والقوانين واللوائح الصادرة
في وقت لاحق ت�أمين احتياجات الجرحى.
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يتضمن اجلدول رقم  29املعلومات املتعلقة بالوضع النفسي
احلالي لذوي شهدائنا
اجلدول رقم 29
الوضع النفسي لذوي الشهداء يف الوقت احلالي

الوضع النفسي لذوي شهدائنا () %
وصل �إلى مرتبة الشهادة من �أجل وطنه� ،أنا �أشعر بالاطمئنان
%33,6

لا �أستطيع تقبل موته ب�أي شكل من ال�أشكال
%15,7

�أعاني من ال�أرق                                            
%13

�أحتاج �إلى دعم نفسي  
%10,5

�أعتقد �أنني س�أعود �إلى حالتي الطبيعية بعد فترة من الزمن
%9,9

�أرى الشهيد مراراً وتكراراً في �أحلامي                   
%9,6

�أعاني من مشاكل صحية كبيرة             
%4,3

غير ذلك                
%3,4

المجموع  
100
151

تم العمل في �إطار هذا البحث على تحديد الحالة
النفسية التي عاشها ذوي الشهداء عقب المحاولة
الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن ال�إ رهابي� .إن
حادثة فقدان ذوي شهدائنا ل�أقرب ال�أشخاص
�إليهم خلال تصديهم للمحاولة الانقلابية ،جعلهم
وجهاً لوجه �أمام حقيقة الموت مما �أثر ذلك فيهم
بشكل كبير� .إذ �أعرب  %33.6من ذوي شهدائنا
عن شعورهم بالطم�أنينة والراحة جراء مضي �أعز
الناس على قلوبهم �إلى مرتبة الشهادة ،كما �أوضح
 %15.7منهم عدم مقدرتهم على تجاوز هذه
الصدمة حتى ال�آن وعدم استطاعتهم تقبل موت
الشهيد ب�أي شكل من ال�أشكال .في حين �أفاد
 %47.3من ذوي الشهداء �أنهم يعيشون مشاكل
نفسية مختلفة جراء ذلك  .
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يتضمن الشكل رقم  23املعلومات املتعلقة مبدى معرفة ذوي شهدائنا باحلقوق املتنوعة
التي متنحها الدولة لهم
الشكل رقم 23
مدى معرفة ذوي الشهداء مبوضوع احلقوق املتاحة لهم

مع التعديلات الدستورية التي جرت عام ( 2011القانون رقم
ُ ،)6353جمعت كل المواضيع المتعلقة بالمصابين وذوي الشهداء
دون جواب      
تحت سقف رئاسة دائرة ذوي الشهداء والجرحى التابعة لوزارة
%11.5
شؤون ال�أسرة والسياسات الاجتماعية .وحتى شهر تموز لعام
 2012تم �إصدار ثلاث و�أربعين مادة قانونية بهدف حل المشاكل
لا �أعرف     
التي يواجهها ذوي شهدائنا وجرحانا .كما ساهمت التعديلات
%18.7
الدستورية التي �أجريت في عام  2014بخصوص حقوق ذوي
الشهداء والجرحى في تحسين �أوضاعهم �أكثر ف�أكثر.
�أعرف

%69.8

وتم �إدخال مبد�أ التمييزال�إ يجابي بحق ذوي شهدائنا وجرحانا �إلى
الدستور عقب التعديلات التي �أجريت في عام  .2011و�إلى جانب
التعديلات الدستورية المذكورة ،ف�إن التعليمات التنفيذية والتشريعات
ال�أخرى التي صدرت قامت بمضاعفة حق التوظيف بالنسبة لذوي
الشهداء ،فضلا ً عن ت�أمين خدمة الرعاية لجرحانا ومواطنينا المدنيين
من ضحايا العمليات ال�إ رهابية ،والتي �أدت �إلى �إصابتهم ب�إعاقات
بالغة جعلتهم بحاجة ماسة لتلقي الرعاية طيلة الحياة من قبل �أشخاص
�آخرين ،حيث تضمن الدعم المقدم في هذا المجال رفع الحد ال�أدنى
من ال�أجور �إلى الضعف ،علاوة عن توسيع نطاق التخفيضات على
المياه والكهرباء وخدمة التنقل المجاني .وكما هو واضح فقد تم
توفير الكثير من التعديلات والحقوق والفرص لجرحانا وذوي شهدائنا.
وقد تم سؤال ذوي شهدائنا في هذا البحث عن مدى معرفتهم بهذه
الحقوق .وكما يتضح من الشكل رقم � 23أن قسماً كبيراً من ذوي
الشهداء ( )%69.8على معرفة بهذه الحقوق� ،إلا �أن نسبة %18.7
منهم لا تملك معلومات حولها  ،في حين لم يجب  %11.5منهم
على هذا السؤال.
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وقد مت التواصل بشكل مباشر مع ذوي الشهداء الذين ليس لديهم معرفة
بحقوقهم وتقدمي خدمات استشارية لهم حول ماهية حقوقهم وكيفية
استفادتهم منها.
 .2.3.4طلبات ذوي شهدائنا من مؤسسات الدولة ورئيس الوزراء السيد بن
علي يلدرم ورئيس اجلمهورية السيد رجب طيب أردوغان.
 .1.2.3.4طلبات ذوي الشهداء من مؤسسات الدولة
تم توجيه ال�أسئلة لذوي الشهداء حول ماهية طلباتهم من مسؤولي الدولة .وتمثل الاحتياجات الواردة
�أدناه الرغبات ال�أساسية التي ذكرها ذوي شهدائنا:
.1الطلبات االقتصادية :تقدم قسم من ذوي شهدائنا بطلبات ذات طبيعة مادية مثل العمل والدعم
المادي والمنزل ،والمنح والقروض السكنية من دون فائدة .وبينما كان طلب التوظيف �أكثر الطلبات
التي لاحظنا تكرارها ،نلاحظ �أن طلب البيت ي�أتي في المرتبة الثانية من ناحية التكرار .ويتبين �أن
نسبة  %89.6من ذوي الشهداء يتقاضون دخلا ً يتراوح بين  3000 -500ليرة تركية .وهو ما يشير
�إلى �أن قسماً من ذوي شهدائنا يحصلون على دخل دون المستوى المتوسط ،وبالتالي يدل على
معاناتهم من صعوبة ت�أمين متطلبات حياتهم .ولذلك ف�إن انحصار طلبات قسم كبير من ذوي الشهداء
بالطلبات الاقتصادية هو نتيجة منتظرة.
يتم توظيف زوجة الشهيد �أو �أحد �أولاده� ،إضافة �إلى والده �أو والدته �أو �أحد �إخوته ،ليصبح بذلك
عدد الموظفين من ذوي الشهيد في القطاع العام شخصين.


تقوم مؤسسة الصمان الاجتماعي بصرف رواتــب شهرية لورثة من فقدوا حياتهم من المواطنين
المدنيين .حيث يتم تحديد حجم الرواتب بناء على الوضع التعليمي ل�أولئك ال�أشخاص المعنيين ،في
حين يتم الحساب بالنسبة للعسكريين كصف الضباط والجنود الذين قضوا في عمليات �إرهابية بناء
على �أساس الدرجات العالية والرتب.





يتم دفع تعويضات بقيمة  88596ليرة تركية للورثة القانونيين للمواطنين الذين فقدوا حياتهم.



يتم دفع تعويضات �إضافية بقيمة  150613ليرة تركية لورثة من فقدوا حياتهم.
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ذوي شهدائنا الذين �أعربوا عن �أملهم في تلقي دعم مادي ل�أسباب مختلفة .فمنهم من يود ذلك
لتسديد ديونه ،وبعضهم من �أجل تسديد �أقساط بيته .و�إلى جانب الدعم المادي فقد تقدم قسم من
ذوي شهدائنا بطلب منح دراسية ل�أولاد الشهداء.
وقد تم تخصيص نسبة  %3من مقاعد المؤسسات التعليمية الخاصة لتدريس �أولاد الشهداء بشكل
مجاني.
 .2الطلبات الفردية� :إضافة �إلى الطلبات المادية فقد تقدم  %21.6من ذوي الشهداء بطلبات
فردية مثل»الدعم المعنوي والدعاء ورؤية البلد في حالة اتحاد ووحدة و�أن تتم زيارتهم بين كل فترة
و�أخرى و�إطلاق �أسماء الشهداء على الشوارع والجوامع والمؤسسات ،ليتم بذلك ضمان �إحياء �أسماء
شهدائنا» .وتوجد �أيضاً طلبات مختلفة مثل «العلاج وطلب مرافق يرعاه بسبب بعض ال�أمــراض
والمطالبة ب�إعدام الانقلابيين».
 .3األماني الطيبة من أجل بلدنا :اتضح �أن ذوي الشهداء تقدموا بالدعاء للبلاد �إلى جانب طلباتهم
المادية والشخصية ،كما �أعربوا عن امتنانهم �إزاء الخدمات المقدمة �إليهم.
و�إذا ما �أجرينا تقييماً عاماً سنجد �أن عدداً كبيراً من ذوي الشهداء يتقاضون دخلا ً متوسطاً ،و�أنهم
ينتمون �إلى الفئة التي تشمل العمال والموظفين والحرفيين.
باختصار ،صنف ذوي شهدائنا �أولوياتهم في الحاجة �إلى عمل ومسكن وذلك لضمان مستقبلهم
ومستقبل �أطفالهم.
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 .2.2.3.4طلبات ذوي شهدائنا من رئيس الوزراء السيد بن علي يلدرم
عند سؤال ذوي شهدائنا عما �إن كان لديهم طلبات من السيد رئيس الوزراء �أم لا� ،أبدوا مشاعرهم
و�أفكارهم على النحو التالي:




نس�أل الله سبحانه وتعالى �أن يرضى عنه.
 �أدامه الله فوق رؤوسنا.



كان الله في عونه.



حفظ الله وحدتنا واتحادنا.



نحن نحبه كثيراً.



 �أرسل سلامي وتحياتي له.



نريد استضافته في منزلنا.



 �أريد �أن �أقابله.



 �أتمنى له دوام النجاح.



 �أحسبه فرداً من �أفراد العائلة.



نثق بموقفه و�إخلاصه.



نهنئه على شجاعته وصموده.



نشكره على الدرع الذي �أرسله لنا.



نريد ال�إ عدام والانتقام لشهدائنا.



فليقض على الفاسدين والمندسين فيما بيننا ،كان الله في عونه.



نريد منه القضاء على ال�إ رهابيين في البرلمان.
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 .3.2.3.4طلبات ذوي شهدائنا من رئيس اجلمهورية السيد رجب طيب
أردوغان
�أجاب ذوو الشهداء على سؤال يتعلق بالطلبات التي يوجهونها للسيد رئيس الجمهورية ،عبر ال�أجوبة
الواردة �أدناه.
و كما هو حال جرحانا ،فـ�إن ذوي الشهداء أ
 �يضاً دعــوا بالخير للسيد رئيس الجمهورية ،ولوحظ
استخدامهم المكثف لعبارات تعبر عن الحب والتقدير والولاء له� .أما النقطة المهمة الثانية التي �أكد
عليها ذوو الشهداء  فهي ضرورة معاقبة ال�إ رهابيين الذين تسببوا بحدوث المحاولة الانقلابية في 15
تموز و�أطلقوا رصاصات الغدر على مواطنينا ،ومحاسبتهم ب�أشد العقوبات بما فيها ال�إ عدام ،معربين عن
�أملهم في تجلي العدالة.
فيما يلي العبارات التي ذكرها ذوي الشهداء في هذا السياق:
 �أدامه الله فوق رؤوسنا.





نس�أل الله �أن يرضى عنه.



نحن نحبه كثيراً.



فليصمد ولا ينحن.



هنيئاً لنا ل�أن لدينا رئيس جمهورية يقر�أ القر�آن على �أرواح شهدائنا.



لم يتركنا ويهرب .نحن ممتنون له ولشجاعته ولصموده.



فقدنا والدنا ،ونحن نحسبه بمثابة والدنا� .أطال الله بعمره.



نرجو �أن يدعمنا.



يحيا الوطن.



نريد حلا ً لل�أعمال ال�إ رهابية.



فليعاقب وليعدم المذنبين.

 �أريد �أن �أقابله.





نريد استضافته في بيتنا.

 �أقدم سلامي واحترامي له.
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دعــــــــــــــــاء

نحن ال�أصوات المبحوحة ...
فلا تدع الم�آذن من دون �آذان يا �إلهي
ف إ�ما �أن تستدعي النحل لتصنع العسل هاهنا
�أو لا تجعلها محرومة من خلاياها يا �إلهي...
م�آذننا من دون ذكر الله كسماء من دون نجوم
فلا تحرمنا منها يا �إلهي..
ولا تدع بلاداً جبلت على ال�إ سلام
بلا مسلمين يا �إلهي..
�أعطنا القوة
ولا تدع ساحة الجهاد بلا مجاهدين يا �إلهي..
ولا تدع حشوداً تنتظر بطلها
من دون بطل يا �إلهي..
�أعطنا اليقين في مواجهة الخصوم
ولا تحرمنا من �أرواحنا يا �إلهي...
في طرقات الغد سنين قادمة
لا تجعلها من دون رمضان يا �إلهي..
ف إ�ما �أن تُهلك قطيعاً من غير راع
و�إلا فلا تدعه من دون راع يا �إلهي..
ولا تحرمنا من المحبة والماء والهواء
ومن الوطن يا �إلهي..
ولا تدع بلاداً جبلت على ال�إ سلام
من دون مسلمين يا �إلهي ..
عارف نهاد آسيا
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القسماخلامس
يتضمن هذا القسم النتائج
والتقييمات واملقترحات التي مت
التوصل إليها من خالل املعلومات
الواردة يف هذا البحث.
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 .5النتيجة والتقييم واالقتراحات
 .1.5النتيجة والتقييم
كان تاريخ � 27أيار/مايو  1960يصادف يوم الجمعة .وكذلك كانت تواريخ � 12آذار/مارس
 1971و � 12أيلول/سبتمبر  1980و  28شباط/فبراير  1997و  27نيسان�/أبريل  2007و 15
تموز/يوليو  ،2016فهي جميعها صادفت �أيام الجمعة �أيضاً .وفي السنوات الستين ال�أخيرة من
تاريخنا ،جرت محاولات حثيثة لتشويه �أيام الجمعة بالانقلابات بشكل دائم .حيث حاولت
بؤر الوصاية الداخلية والخارجية تحويل �أيام الجمعة التي تعتبر �أياماً مباركة في ديننا �إلى �أيام
جمعة سوداء .ومع ال�أسف نجحوا نسبياً في ذلك حتى يوم  15تموز/يوليو � .2016أما العنصر
ال�أساسي الذي يميز ال�أحداث التي عشناها في ليلة  15تموز عن المحاولات الانقلابية السابقة
فهو المقاومة التي �أبداها الشعب ضد الانقلاب والنصر الذي حققه جراء هذا الصمود.
الجمع التي حاولوا تشويهها �إلى �أيام ُجمع
فالمقاومون الذين حققوا هذا النصر ،حولوا �أيام ُ
ن ّيرة .وال�أحداث التي عشناها في تلك الليلة هي محاولة احتلال برمته �أكثر من �أن تكون
محاولة انقلاب بسيطة ،وقد حاول الخونة الضالعون في هذه المحاولة �أن يحققوا �أهدافهم
باستخدام عنف لم يشهد له مثيل سابقاً .ونحن في رئاسة السياسات الاجتماعية في حزب
العدالة والتنمية حاولنا في هذا البحث فهم العناصر التي ميزت  15تموز بطريقة علمية من
منظور شهدائنا وجرحانا.
لقد تصدت تركيا في ليلة  15تموز  2016لمحاولة احتلال لم يسبق لها مثيل .وقد سطر
شعبنا بخروجه �إلى الميادين دفاعاً عن وطنه ،ملحمة بطولية لا تس ُعها الكتب ،و�أثبت �أنه
مستعد لفعل �أي شيء عند الحاجة ومهما كانت الظروف للدفاع عن الوطن ،و�أنــه لا
يرى في روحه �إلا �أمانة ائتمنه الله عز وجل عليها� .إن شعبنا شعب �أصيل ونبيل ،حيث �أنه
وبمجرد سماعه لنداء السيد رئيس الجمهورية والابتهالات التي تصدح بها المساجد في
تلك الليلة ،وقف شامخاً في وجه الخونة المحتلين بكل عزم وصلابة.
�إن  15تموز هو نصر تحقق بال�إ رادة الشعبية .ومن الممكن �أن يتم تقييمه من نواح كثيرة
على الصعد السياسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية .ولا شك �أن �أية محاولة «لفهم»
 15تموز �إنما هي مبادرة قيمة للغاية .ولذلك يعتبر  15تموز واقعة يمكن قراءتها وتقييمها
من مئات الزوايا� .أما �أصعب �إطارمن بين   محاولات الفهم البنيوية والكبيرة هذه ،فهو
قول شيء ما �أو كتابة سطور ما بحق �أبطالنا الصامتين الذين قدموا �أرواحهم في سبيل
تحقيق ذلك النصر المبجل .وعلى الرغم من ذلك ،يمكننا توثيق بعض ال�أمــور المتعلقة
بهويات �أبطالنا المجهولين بشكل عام .حيث تعتبر هذه التوثيقات بمثابة تقييم وضع نقدمه
ل�أطفال الغد الذين سيكتبون تاريخ الغد .والنتائج المتعلقة بال�أبطال المجهولين من شهدائنا
وجرحانا نوجزها كما يلي:
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بالتدقيق في �أماكن ولادة الشهداء والجرحى ،يتبين أ �ن هناك شهداء و�/أو جرحى من
كافة الولايات التركية� ،إضافة �إلى بعض الشهداء والجرحى الذين ُولدوا في بلدان �أخرى
ك�أذربيجان وفرنسا و�ألمانيا وسويسرا.



تبين �أن نسبة  %87.3من شهدائنا و  %96.9من جرحانا يقيمون في �أنقرة و�إسطنبول،
وذلك بسبب كثافة ال�أحداث العنيفة التي شهدتها هاتين المدينتين في  15تموز .وتبين �أيضاً
�أن شهداءنا وجرحانا عاشوا مدة  25.5سنة وسطياً في المكان الذي استشهدوا �أو �أصيبوا فيه.



تظهر النتائج المتعلقة بمكان الــولادة وال�إ قامة تلاحم �أبناء شعبنا من كل �أنحاء البلاد
وخروجهم �إلى الساحات والميادين في تلك الليلة للدفاع عن الوطن والصمود في وجه
المحاولة الانقلابية الخائنة.



تم �إثبات �أن متوسط �أعمار الشهداء والجرحى هو  63سنة .وهذا المتوسط يبين �أن الشهداء
والجرحى مطلعون على ال�أحداث السياسية التي وقعت في الماضي القريب في تركيا.


يبلغ �أصغر شهدائنا من العمر  15عاماً ،في حين �أن �أكبرهم عمراً يبلغ  63عاماً .بينما
�أصغر الجرحى عمراً يبلغ � 9أعوام ،و�أكبرهم عمراً يبلغ  83عاماً.


ولن نكون مخطئين �إذا ما قلنا �أن الحس التاريخي العالي اكتسب �أهمية كبيرة في الدفاع
عن ال�إ رادة الوطنية والديمقراطيات والوطن حسب المعطيات المتعلقة بالمتوسط العمري.
ويتبين �أن هذا التقييم له �أهمية مصيرية في سبيل ضمان مستقبلنا من منطلق �إقامة وتحقيق
الوعي التاريخي في تعليم ال�أجيال القادمة.
�أعمار ال�أصغر وال�أكبر من شهدائنا جرحانا ،تبين مشاركة الجميع من كافة ال�أعمار في
الدفاع عن الوطن تلك الليلة.
تم توثيق �أ ّن  %4.2من شهدائنا هم من النساء� ،أ ّما  %95.8فهم من الذكور .في حين
�أن نسبة   %6.3من جرحانا  هي من النساء  ،و  %93.7هم من الذكور.



وبخصوص �أن نسب الذكور �أعلى من نسب النساء فيمكن تفسيره في �أننا ننتمي لمجتمع ذو
بنية ذكورية� .إلا �أنه يجب الت�أكيد على �أنه بالرغم من البنية الذكورية �إلا �أن العديد من نساءنا
وصلن على مرتبة الشهيدة �أو الجريحة بنضاله ّن في الصفوف ال�أولى في تلك الليلة.
وعند دراسة الحالة المدنية لشهدائنا وجرحانا ،يتضح �أن نسبة  %64.5من شهدائنا و نسبة
 %63.5من جرحاناهم من المتزوجين .وهذه النتائج تتوافق مع  معدل ال�أزواج في تركيا.
تبين �أن نسبة  %61.4من شهدائنا لديهم �أولاد ،وبسبب المحاولة الانقلابية الخائنة لتنظيم
غولن ال�إ رهابي في تلك الليلة �أصبح  373طفلا َ من �أطفالنا �أيتاماً ،ال�أمر الذي يؤكد على عدم
وجود �أي معيار ديني �أو �أخلاقي لدى الانقلابيين الخونة ،و يظهر عدوانهم الوحشي البشع.
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 �إن عدد ال�أفراد الذين يعيشون في بيوت الشهداء والجرحى� ،أو بتعبير �آخر ،متوسط عدد
ال�أفراد القاطنين في المنزل هو � ،3.48إذ يتكون �أقل المنازل �أفراداً من شخص واحد ،و�أكثرها
�أفراداً من  13شخصاً .وتعتبر هذه النتائج مرتفعة مقارنة بالمعدل المتوسط في تركيا ،حيث
يتضح انتماء شهدائنا وجرحانا �إلى عوائل كبيرة مقارنة بالمعدل المتوسط في تركيا.


وعند ال�إ طلاع على بنية العائلة لدى شهدائنا وجرحانا ،يظهر انتماء نسبة  %83.7من
شهدائنا ،ونسبة  %85.1من جرحانا �إلى ال�أسر النواة .وبال�أخذ بعين الاعتبار �أن %63.9
من عموم المنازل في تركيا تعد من ال�أسر النواة في عام  ،2016نجد �أن النسبة ال�أكبر من
شهدائنا وجرحانا تنتمي �إلى �أسر نواة   .



وهذه التوثيقات المتعلقة بهيكلية �أسر الشهداء والجرحى توضح عدم عيشهم بشكل مستقل
فردي و�إنما عيش �أغلبيتهم مع عوائلهم .وقد تحركت روابط القرابة وال�أواصر الاجتماعية
في فترة الانقلاب بشكل ديناميكي وتصدت له.
الوضع التعليمي لشهدائنا وجرحانا في المرحلة الثانوية هو  %36.9و %31.3
على التوالي� .أما في مرحلة الليسانس والدراسات العليا فهو  %30.1و  %25.0على
التوالي .وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج الفئات نفسها في تركيا (المرحلة الثانوية
 ،%19.2ومرحلة الليسانس والدراسات العليا  ،)%13.6فيمكن القول �أن الشهداء
والجرحى ذوو مستوى تعليمي مرتفع .وكما �أن هناك من بين الشهداء من كان عاطلا ً
عن العمل فقد كان بينهم �أيضاً �أساتذة جامعات.


ويتضح من هذه النسب المتعلقة بالوضع التعليمي مشاركة الشعب بكافة طبقاته وعلى اختلاف
المستويات العلمية في الصمود والمقاومة في ليلة  15تموز من �أجل الدفاع عن الوطن.
وتبين �أن نسبة  %31.3من الشهداء هم من الموظفين ونسبة  %30.1منهم من العمال،
ونسبة  %18منهم ينتسبون ل�أعمال حرة (�أصحاب مهن حرة) ونسبة  %5.6منهم عاطلون
عن العمل.


ويتضح �أن نسبة  %11من الجرحى هم من الموظفين ،ونسبة  %43.7منهم من العمال،
ونسبة  %25.1منهم من الحرفيين الذين ينتسبون ل�أعمال حرة ،و�أن نسبة  %4.5منهم هم
من العاطلين عن العمل .وتظهر هذه المعطيات �أن الجرحى ينتمون �إلى مختلف المهن.


 �إن نسبة  %51.2من شهدائنا لديهم ضمان تابع لعقد الخدمة (ضمان من قبل ما كان
ُيعرف قديماً بمؤسسة الضمان الاجتماعي) ،ونسبة  %33.7منهم لديهم ضمان بصفتهم
عاملين لدى الدولة (كان يعرف سابقاً بالمشترك في صندوق التقاعد)� .أما بالنسبة للجرحى
ف�إن نسبة  %62.5منهم لديهم ضمان تابع لخدمة العمل ،ونسبة  %15.3منهم لديهم
ضمان بصفتهم عاملين لدى الدولة.


فسر ب�أنه
ويتبين �أن نسبة الموظفين من شهدائنا �أعلى مما هي عليه بالنسبة لجرحانا .وهذا ُي َّ
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يوجد من بين شهدائنا �أشخاص ممن دافعوا عن المؤسسات العامة �إضافة �إلى قوات ال�أمن
التي قامت بالاشتباك مع الخونة بشكل مباشر.
ويتضح �أيضاً �أن نسبة  %83.1من شهدائنا هم من العاملين ،ونسبة  %16.9منهم ليسوا
منخرطين في �أي عمل� .أما بالنسبة للجرحى فتبين �أن نسبة %79.8منهم هي من العاملين،
ونسبة  %20.2منهم هي من غير العاملين.


ومع �أخذ الطلبة والمتقاعدين بعين الاعتبار في هذه الفئة يتضح �أن نسبة � %4.5أفاد ب�أنه
عاطل عن العمل  .
كما تبين أ �ن نسبة  %45.5من الشهداء و  %48.8من الجرحى تمتلك المنازل التي
تقطن فيها ،بينما البقية يسكنون في منازل مست�أجرة.



والغالبية العظمى من الشهداء والجرحى تتقاضى دخلا ً شهرياً �أقل من  3000ليرة تركية،
�أما نسبة  %21.6من الشهداء و  %14.3من الجرحى فهي تتقاضى دخــلا ً يتجاوز الـ
 3000ليرة تركية.



وهذه النسب التي تظهر الوضع الاقتصادي لشهدائنا وجرحانا ،تدل على �أن غالبيتهم تنتمي
لفئات الدخل المتوسط �أو ما دون المتوسط .وتظهر النسب المتعلقة بملكية المساكن
وبــدل ال�إ يــجــار الشهري ووضــع العمل �أن ذوي الشهداء والجرحى يواجهون صعوبات
على الصعيد الاقتصادي .وتبين �أن الشهداء والجرحى ،وعلى الرغم من هذه الصعوبات
الاقتصادية ،قد صمدوا من �أجل القيم الوطنية والمعنوية ضد بؤر الوصاية.
لقد خاض شعبنا في تلك الليلة حرب استقلال ثانية �إن صح التعبير ،وهي�أ �أرضية خالية من
بؤر الوصاية في تركيا .ونحن مدينون في هذه النجاحات بالدرجة ال�أولى ل�أبناء الوطن من
الشهداء والجرحى الذين لم يبخلوا بالتضحية ب�أرواحهم حين نزلوا �إلى الساحات والميادين.
ما هي ال�أسباب التي جعلت أ �بناء الوطن يسرعون بالنزول �إلى الشوارع غير �آبهين بالموت
في ليلة  15تموز ،خلافاً لردود �أفعالهم التي �أبدوها في الانقلابات ال�أخرى؟
يتبين في بحثنا أ �ن  %100من ذوي شهدائنا وجرحانا الذين التقينا معهم يربطون سبب
نزولهم �إلى الساحات والميادين بال�أثر الذي تركه نداء السيد الرئيس في نفوسهم .وهذه
النتيجة تبين �أن العنصر ال�أساسي الذي �أدى �إلى خوض المقاومة الباسلة في  15تموز
هو القائد والثقة بالقائد .فحينما تكون الثقة موجودة بين المجتمع وال�إ دارة يكون لدينا
مجتمعات قوية وسلطات قوية .و�إن السيد رئيس الجمهورية يعد قائد 15تموز بلا شك،
وهو قائد سعى طيلة  15عاماً ل�إ كساب المجتمع الثقة بالنفس.


تظهر نتائج بحثنا هذا أ �ن المشاعر الدينية كان لها أ �ثر كبير في خوض المقاومة التي
جرت في تلك الليلة .ويتضح �أن نسبة  %100من ذوي شهدائنا وجرحانا يؤمنون بفعالية
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ابتهالات التوحيد التي صدحت بها الم�آذن .كما �أعرب  %95.2من ذوي الشهداء
والجرحى عن �إيمانهم ب�أن ابتهالات التوحيد تلك كانت مؤثرة جــداً ،في حين �أعلن
البقية (� )%4.8أنها مؤثرة.
تبين أ �ن ال�أسباب ال�أساسية التي أ �دت �إلى نزول ذوي الشهداء والجرحى �إلى الميادين
للتصدي للمحاولة الانقلابية  15تموز ،هي مفاهيم وقيم و�أحداث عديدة مثل «الشعب
والعلم والوطن والدولة ونداء كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء� ،إضافة
�إلى الديمقراطية وال�إ رادة الشعبية وال�إ سلام وال�آذان وابتهالات الجوامع ومستقبل ال�أطفال
و�أوضاع دول �أخرى مثل سوريا ومصر والعراق».



 �أما عند دراسة �أسباب استشهاد الشهداء فقد تبين �أن نسبة  %47.5منهم فقدوا �أرواحهم
�إثر �إصابتهم بطلقات نارية ،ونسبة  %21منهم �إثر �إصابتهم جراء قصف الطائرات ،ونسبة
 %9منهم جراء الدهس بالدبابات ،ونسبة  %6.3منهم جراء النيران التي �أطلقتها الطائرات
المروحية ،ونسبة  %4.2جراء �إصابتهم بالشظايا.



ولدى دراسة كيفية �إصابة الجرحى خلال تصديهم للمحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم
غولن ال�إ رهابي ،تبين �إصابة قسم كبير من الجرحى ( )%39.8بسبب الطلقات النارية،
و�إصابة قسم �آخر منهم ( )%27.8بسبب الشظايا و  %6.9منهم بسبب النيران التي
�أطلقتها الطائرات المروحية ،و  %7.9بسبب الدهس بالدبابات ،و  %2.9منهم بسبب
قصف الطائرات ،مما �أدى �إلى �أن  %6.6من الجرحى فقدوا �أعضاء من �أجسامهم.


�إن أ �سباب استشهاد شهدائنا و أ�نواع ونسب �إصابة جرحانا أ �ظهرت أ �ن تلك الليلة لم تكن
مجرد اشتباك ومقاومة بسيطة ،بل كانت حالة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .و�إن
هذه النسب تبين مدى زيف تسمية «الانقلاب المس ّير» التي طرحتها بعض البؤر الرامية
�إلى تشويه النصر الذي حققته ال�إ رادة الوطنية في  15تموز .فكيف له �أن يكون «انقلاباً
مسيراً» في الوقت الذي قتل فيه الكثير من ال�أشخاص في �أوساط شبيهة بميادين المعارك
وساحات الحروب.
وعند تقييم الوضع النفسي للجرحى في الفترات التي قابلناهم فيها� ،أعرب قسم كبير
منهم ( )%35.7عن امتنانهم لنيلهم لقب جريح الحرب في سبيل الدفاع عن الوطن.
في حين ع ّبر  %21من جرحانا عن حزنهم لعدم استشهادهم ،و�أوضــح نسبة %56.7
من جرحانا �أنهم يشعرون بالسعادة والفخر نتيجة �إصابتهم ،بينما �أشار  %24.1منهم �إلى
استمرار ال�آثار النفسية لديهم �إثر الحادثة و�أنهم بحاجة �إلى الرعاية.



�إن نسبة المشاكل النفسية لمصابينا �إثر الصدمة التي عاشوها تعد فعلاً �أقل مقارنة بالمشاكل
النفسية التي تحدث �إثر صدمات �أخــرى .وفي هذه الحالة ،ف�إن من خرج �إلى الشوارع
في تلك الليلة �إنما كان على وعي بهذا الاختيار وعلى دراية تامة بما يفعله بخروجه �إلى
الشوارع ،ولذلك نجد �أن ما عاشوه من �أحداث صادمة وما خلفته على حالتهم النفسية من
ت�أثيرات سلبية ،ظلت �آثارها محدودة� .إضافة �إلى ذلك يمكننا القول �أن �إحدى المعطيات
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ال�أخرى التي تؤيد هذه الوثائق هي �أنه لم تجر في تلك الليلة �أية �أحداث سلب �أو تخريب
للممتلكات .و�أثبتت شركات الت�أمين الخاصة �أن معظم ال�أضــرار التي حدثت في  15و
 16تموز كانت بسبب القنابل و�إطلاق الرصاص وال�أذى الذي �ألحقته الدبابات بالسيارات
والمحيط �إثر استهداف تنظيم غولن ال�إ رهابي ل�أبناء الشعب ومباني البرلمان ومقرات قوات
ال�أمن وجسر البوسفور وجوار المجمع الرئاسي ومناطق �أخرى.
ولم يتم توثيق �أية �أضرار ناتجة عن �أية حركة مدنية ماعدا حالة �أو حالتين استثنائيتين �أو ما
كان بقصد الدفاع عن النفس .وليس من الخط�أً القول �أن مقاومي  15تموز قدموا ما هو
بمثابة درس للعالم ولبعض الممثلين السياسيين في بلدنا حول كيفية السعي �إلى الحقوق
والحكمة والعقل والضمير والوعي و شعور العدالة .وكيف تكون المقاومة الديمقراطية.
أ�ما عند سؤال ذوي الشهداء والجرحى عن المؤسسات التي تقدم لهم الرعاية والاهتمام،
تبين �أن هناك مؤسسات قدمت لهم الرعاية مثل وزارة شؤون ال�أسرة والسياسات الاجتماعية
ووزارة الصحة ووزارة الداخلية (الولايات والقائم مقاميات) والبلديات ووزارة التعليم الوطني،
عــلاوة عن �أطــراف �أخــرى مثل بعض النواب البرلمانيين وذلــك باسم البرلمان ،وبعض
ال�أحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ويتضح �أن دعم المصابين وذوي الشهداء من قبل مؤسسات الدولة ،وخاصة رئاسة الجمهورية
ورئاسة الوزراء جرى بشكل فعال حتى الفترة التي �أجريت فيها المقابلات معهم .ولدى
التفكير في الخطط بهذا الش�أن ،يمكننا القول �إن مستوى الدعم المقدم سيتزايد في
الفترات القادمة و�أنه من الضروري �أن يزداد �أكثر.
ولدى توجيه ال�أسئلة لذوي الشهداء والجرحى حول ما �إن كان لديهم طلبات من المسؤولين
�أم لا ،ف�إن �أكثر الطلبات التي برزت في هذه النقطة هي الدعاء بدوام الصحة والسلامة
للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الــوزراء ،و�أن ُيديرا البلاد بشكل جيد و�ألّا ينحنوا
لغير الله .و�إلى جانب العبارات المتكررة التي �أظهروا فيها الحب والتقدير للسيد الرئيس
والسيد رئيس الوزراء كانت هناك بعض الطلبات المادية لمصابينا وذوي شهدائنا .ولتلبية
هذه الطلبات �أقدمت حكومتنا على كثير من الخطوات الهامة وستستمر في ذلك ،لل�أهمية
التي تكتسبها هــذه الطلبات ل�أنها تبين مــدى عــزة نفوسهم ومقاومتهم في تلك الليلة
دون انتظار �أي مقابل.

 .2.5االقتراحات
في نهاية هذا البحث وبعد تحليل النتائج التي حصلنا عليها من ذوي الشهداء والجرحى،
نتقدم بالاقتراحات التالية:
 .1تبين المعطيات التي بين �أيدينا في نهاية البحث �أن الحاجة ال�أهــم لــذوي شهدائنا
وجرحانا العاطلين عن العمل هي حصولهم على عمل ،حيث �أفــاد قسم كبير من ذوي
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الشهداء والجرحى عن رغبتهم في الحصول على عمل �أياً كان نوعه .ولذلك يجب تنفيذ
مشاريع تستهدف توظيف ذوي الشهداء والجرحى على وجه الخصوص.
 .2وعند دراسة النتائج المتعلقة بالمساكن التي يعيش فيها ذوي شهدائنا ،اتضح �أن نسبة
كبيرة منهم ( )%49تسكن في منازل مست�أجرة .ولدى التفكير بكيفية �إمكانية استمرار
نمط حياة زوجة الشهيد و�أطفاله وال�آخرين من ذويهم في الظروف نفسها بعد فقدانهم
لشهيدهم ،نجد �أنه من المهم ت�أمين بدل ال�إ يجار للمست�أجرين منهم� ،أو حل مشاكلهم
بخصوص المسكن.
� .3إن تشكيل �آليات لت�أمين متابعة الطلبات المادية لذوي الشهداء والجرحى وضمان
استمراريتها بمشاركة المؤسسات والهيئات المعنية سيكون قراراً صائباً .كما تبين حاجة
ذوي شهدائنا وجرحانا �إلى الدعم المعنوي �إلى جانب الطلبات الاقتصادية  ،واتضح �أن
قسماً كبيراً من مواطنينا الذين �أصيبوا خلال مقاومتهم للمحاولة الانقلابية التي قام بها
تنظيم غولن ال�إ رهــابــي ،قد تجاوز الصدمة التي عاشوها بشكل سليم وعــادوا لاستئناف
حياتهم بشكل طبيعي ،ولكن تم ذكر بعض المشاكل النفسية ،مثل رؤية ذلك الحدث في
المنام بشكل متكرر� ،أو المعاناة من ال�أرق ،وعند ال�أخذ بعين الاعتبار �أنهم يحتاجون �إلى
دعم نفسي �أو يعيشون مشاكل صحية حقيقة ،نجد �أن نسبة  %16.9منهم تقريباً عانوا
اضطرابات نفسية بسبب الصدمة ،و�أن نسبة  %10من جرحانا �أوضحوا �أنهم بحاجة �إلى
دعم نفسي ،وكذلك هو الحال بالنسبة �إلى ذوي الشهداء �أيضاً ،وبناء عليه يجب مقابلة
جرحانا وذوي شهدائنا وجهاً لوجه لتحديد المشاكل النفسية التي يعانون منها ومساعدتهم
في القضاء على الضغط النفسي وتقديم الدعم لهم والزيادة من صلابتهم .وفي هذا السياق
يجب بذل مساع مكثفة بمشاركة الوزارة والمؤسسات المعنية� ،إذ سيكون من الصواب
�أن تقوم الفرق الحزبية والوزارات المعنية مثل (وزارة شؤون ال�أسرة والسياسات الاجتماعية
ووزارة الصحة ووزارة الداخلية) بدعم وتنسيق تشكيل ال�آليات الرامية �إلى تقديم الدعم
النفسي لذوي الشهداء والجرحى.
 .4أ
 �دت التعديلات الدستورية التي صدرت في عام � 2014إلى تحسين �أوضــاع ذوي
الشهداء والجرحى ،كما تم تطبيق مبد�أ التمييز ال�إ يجابي بحقهم بفضل التعديلات
الدستورية التي جرت في عام  ،2011و�إضافة �إلى هذه التعديلات تم رفع حق توظيف
ذوي شهدائنا �إلى شخصين ،وبالنسبة لدعم الرعاية الصحية ،فقد تم توفيرها �أيضاً لكل
من الجرحى الذين لديهم �إعاقات بالغة تجعلهم بحاجة ماسة �إلى رعاية شخص �آخر،
والمواطنون المدنيون الذين �أصيبوا في عمليات �إرهابية� .إذ تم رفع الحد ال�أدنى لل�أجور
�إثر هذا الدعم المقدم ،و�إضافة �إلى ذلك تم توسيع �إطار التخفيضات على المياه والكهرباء
وميزة التنقل المجاني .وكما هو واضح تم ت�أمين العديد من التعديلات والحقوق والفرص
لذوي الشهداء والجرحى.
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وتبين في فترة �إنجاز المسح الميداني لهذا البحث عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة،
�أن نسبة  %18.7من ذوي الشهداء والجرحى لم تكن لديهم �أية معرفة بالحقوق المقدمة
�إليهم ،ولذلك سيكون من المفيد �أن تقوم رئاسة السياسات الاجتماعية في حزب العدالة
والتنمية ،والــوزارات المعنية ،ومنظمات المجتمع المدني ،بالتواصل مع ذوي الشهداء
والجرحى الذين لا يعلمون بتلك الحقوق ،لتقديم خدمة الاستشارة بش�أن تعريفهم بحقوقهم
المعترف بها وكيفية الاستفادة منها.
� .5إن قيام مؤسسات الدولة والممثلين السياسيين بتقديم دعم حقيقي لذوي الشهداء
والجرحى هو �أمر يبعث السعادة في النفوس .وفي نطاق البحث تبين �أيضاً �أن منظمات
المجتمع المدني كانت فعالة للغاية في هذا الموضوع .كما �أن لديها القدرة على �إغناء
هذه المساعي �أكثر ف�أكثر.
ومن الممكن في هذا ال�إ طار القيام بما يلي� :أن تقوم منظمات المجتمع المدني التطوعية
بزيادة علاقات ال�أخــوة مع ذوي الشهداء والجرحى ،وضرورة دعوتهم �إلى المشاركة في
فعالياتها ،وهــذا مهم للغاية في المساهمة في تخفيف شعور ذوي الشهداء والجرحى
بالوحدة وزيــادة الاهتمام بهم بشكل �أكبر ،فضلا ً عن الحاجة لمشروعات �أكثر بهدف
تخفيف الوحدة التي يشعر بها ال�أطفال والنساء منهم على وجه الخصوص .ويجب على
هذه المشاريع �ألا تقتصر على الطابع المادي فحسب ل�أن ال�إ نسان هو اجتماعي بطبعه
ولديه حاجة �إلى الاختلاط مع محيطه .ولذلك ف�إن انخراطهم في المشاريع الاجتماعية
سيخفف من �أوجاعهم من جهة ،وسيجعلهم �أفراداً �أكثر فاعلية من جهة �أخرى.
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القسم السادس
نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن
يتغمد شهداءنا األبرار بواسع
رحمته ،ونتقدم بجزيل الشكر
والعرفان جلرحانا األبطال.
يتضمن هذا القسم تعريف ًا موجز ًا
لشهداء  15متوز/يوليو.
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عبد اهلل طيب أولتشوق

وهو من ولاية تشوروم ولم يكن قد ناهز السابعة عشر من عمره ،وكان والده قد �أسماه
طيب لحبه للسيد رئيس الجمهورية .وفور علمه بوقوع الانقلاب سارع مع والده بالذهاب
�إلى الجسر ،وفي الوقت الذي حاول فيه مساعدة والده سقط شهيداً جراء �إصابته
بالرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون الخونة.
عادل بويوك جنكزي

كان عادل بويوك جنكيز يبلغ من العمر  52عاماً ،وهو يعمل في مجال الحديد .متزوج
ولديه � 3أولاد .ولدى خروجه �إلى الشارع كان يهتف ويقول« :هل سنترك البلد لهؤلاء
الخونة؟» .استشهد في منطقة ساراج خانة ،ووري الثرى في مقبرة �أدرنة كابي.
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أمحد اكرا

كان �أحمد في الرابعة والعشرين من عمره وكان يعمل نادلاً .خرج �إلى الشوارع تلبية
للنداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية .وكان الشقيق ال�أكبر لثلاث �أخوات يتيمات،
حيث ووري الثرى في مسقط ر�أسه في ولاية هاطاي� .أما اسمه فسيبقى خالداً في �إحدى
المدارس الثانوية التي �أطلق عليها في شيرناك.
أمحد كوجاباي

كان في الحادي والثلاثين من عمره ،يعمل في �إحدى مصانع النسيج ،وهو المسؤول
عن ال�إ نفاق على زوجته التي تزوج بها قبل �أربع �أعوام وابنته الجميلة التي تبلغ العامين من
عمرها .وكان يحب كثيراً السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،وكان قد كتب قصيدة
شعرية له .استشهد بطلقة غادرة �أصابته في صدره في شارع الوطن في �إسطنبول وهو
يصرخ في وجه الخونة «لماذا تقتلون الناس!».
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أمحد أوروتش

كان في الخامسة والعشرين من عمره ،يحلم ب�أن يصبح طياراً .استشهد جراء قصف
الانقلابيين الخونة لمبنى رئاسة �إدارة القوات الخاصة في غولباشي التي كان يخضع
للتدريب فيها مع �أخيه التو�أم .وولد طفله الذي كان ينتظره ،بعد مرور شهرين على
استشهاده.
أمحد أوزصوي

في تلك الليلة كان متواجداً على ر�أس عمله في مبنى تركسات في �أنقرة .يبلغ من العمر
 49عاماً ،وفور سماعه باحتلال مبنى هيئة ال�إ ذاعة والتلفزيون الرسمية  TRTسطر ملحمة
وقطع الطريق على الخونة .حيث قام هو و�أصدقاؤه ب�إغلاق مفرق طريق قونيا عبر سيارتي
رافعة و�إطفائية بغية منع عبور الخونة .ولكن السفلة لم يتوقفوا ،فقصفوا الموقع في بادئ
ال�أمر ،ومن ثم هاجموه بالمروحيات ،مما �أدى �إلى استشهاده نتيجة قصف سيارته.
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أكني سارجتليك

عمره واحد و�أربعون عاماً ،وهو �أب لطفلين .وكان يعمل سائق سيارة �أجرة .قام بتعليق
العلم التركي على شرفة منزله عندما سمع ب�إغلاق الجسر بالدبابات ،وذهب لوحده �إلى
الجسر ليقاوم ذلك .غادر المنزل وهو يقول «لن �أعود �إلى المنزل ما لم يقل السيد الرئيس
عودوا ،ولن �أترك هذا الوطن للخونة» ،وبتاريخ  16تموز/يوليو وصل نب�أ استشهاده.
عاكف ألطاي

كان الشهيد عاكف �ألطاي شرطياً في قوات شرطة المهام الخاصة ويبلغ من العمر 51
عاماً ،متزوج ولديه ثلاث �أطفال .وكان عاكف �ألطاي منقولا ً لفترة مؤقتة من مديرية ال�أمن
في ولاية �إسبارطة �إلى رئاسة �إدارة المهام الخاصة في �أنقرة ،حيث استشهد في منطقة
غولباشي التي تعرضت في تلك الليلة لهجوم عنيف.
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عاكف اكبالكي

عمره ثلاث وستون عاماً ،وكان متقاعداً عن العمل في قطاع ال�إ نشاءات ،حيث �أنه ذهب
ل�أداء فريضة الحج بعد انتظار  8سنوات .وفي ليلة  15تموز/يوليو وبينما كان يقر�أ القر�آن
الكريم في منزله سمع بوقوع محاولة انقلابية ،فهرع مسرعاً �إلى �أمام المجمع الرئاسي،
ف�أصيب بجروح بليغة جراء قنبلة �ألقيت بالقرب منه ،واستشهد في المشفى.
عيل أليتاكن

كان الشهيد علي �أليتكان �إماماً ،ويبلغ من العمر  32عاماً ،وهو متزوج ولديه ولد واحد .وخرج من المنزل
فور سماعه بخبر الانقلاب الخائن .يتحدث شقيقه حمدي �أليتكان الذي يعمل في المجال الصحي عن تلك
الليلة كما يلي ،حيث �أنه كان يساعد الجرحى في تلك الليلة السوداء« :لدى ركوبنا السيارة قال لي �أخي:
يكفي شخص واحد من كل بيت ،ابق مع العائلة .فقلت له� :إن متنا سنموت سوية و�إن عدنا سنعود سوية.
وبعد ذلك انطلق �أخي بالسيارة وهو يقول� :إن متنا اليوم فسيكون هناك الكثيرون ممن يدعون لنا» .لقد وقف
ال�إ مام علي �أليتكان سداً منيعاً في وجه الخونة �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة واستشهد �إثر الرصاص
الذي �أطلقه الخونة.
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عيل أنار

كان المختار علي �أنار يبلغ من العمر  34عاماً ،متزوج ولديه ست �أولاد .وفور سماعه بشروع الخونة في القيام
بمحاولة انقلابية انطلق باتجاه كازان مصطحباً معه ابنه البالغ من العمر  15عاماً .ونادى جيرانه قائلاً« :نحن
ذاهبون للدفاع عن الدولة» .وقال لل�أشخاص الذين كانوا في جواره�« :أتينا �إلى هنا لنستشهد» .ونتيجة عدم
تفرق المجتمعين �أمام مدخل القطعة العسكرية �أطلق الانقلابيون الخونة النار على جموع الناس مما �أدى �إلى
استشهاد علي �أنار نتيجة �إصابته بطلق ناري في ر�أسه.
عيل إحسان الزيغ

كان علي �إحسان لازغي يبلغ من العمر ثلاث وخمسون عاماً ،متزوج ولديه �أربع �أولاد.
وبعد النداء الذي وجهه السيد الرئيس ليلة  15تموز/يوليو توجه مع ابنه �إلى المجمع
الرئاسي ،حيث كان ال�أب وابنه هدفاً للقنابل التي �أطلقها الانقلابيون الخونة ،فاستشهد
ال�أب لازغي وهو في طريقه �إلى المشفى ،و�أصبح الابن في عداد الجرحى ال�أبطال.
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عيل قارصيل

كان علي قارصلي يبلغ من العمر �أربعاً و�أربعين عاماً ،وهو متزوج ولديه ثلاث �أولاد.
ولدى مهاجمة �إرهابيو تنظيم غولن مبنى تركسات في غولباشي بغية قطع الاتصالات ،قاد
علي قارصلي سيارته باتجاه الخونة قاصداً مقاومتهم ،ولكنه استشهد �إثر �إطلاق الخونة
النار باتجاهه.
عيل دمحم فورال

كان علي محمد فورال يبلغ من العمر  42عاماً وهو من يوزغات ،ومتزوج ولديه ثلاث
�أولاد ،وكان قد تيتم وهو مازال طفلاً ،حيث واجه الكثير من الصعوبات خلال نش�أته.
وكان قد �أرسل ابنه �إلى الجيش الذي يعتبره جيشاً محمدياً ليؤدي واجبه الوطني .وقال في
تلك الليلة« :الرئيس ينادي� ،إن هذا الشعب وهذا الوطن لنا» .ونال شرف الشهادة �أمام
مجلس ال�أمة التركي الكبير.
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ألب أرسالن يازيج

كان عمره ثلاث و�أربعون عاماً ،ويعمل شرطياً في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في
غولباشي .وفي ليلة  15تموز/يوليو عاد �إلى مبنى الرئاسة بسرعة بعد �أن تلقى اتصالا ً في
الساعة  ،23.30وقال لزوجته التي كانت تحمم طفليهما�« :أنا ذاهب يا عائشة غول،
سامحيني» .واستشهد جراء قصف الانقلابيين الخونة.
ألبري قامياقيج

كان عمره ثلاثون عاماً ،ومتزوجاً ولديه شوق كبير �إلى الشهادة ،وكان حزيناً لعدم ضمه
�إلى قائمة ركاب سفينة ماوي مرمرة بسبب عدم وجود  �أماكن شاغرة .كانت زوجته قد
س�ألته قبل �أسبوع« :ما هو �أكثر شيء تتمنى الحصول عليه في هذه الحياة؟» ،وكانت
�إجابته�« :أريد من الله �أن ينعم علي بالشهادة» .نال شرف الشهادة �أمام المجمع الرئاسي
بعد �إلقاء القذيفة ال�أخيرة ،دون �أن يعلم بحمل زوجته.
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عسكري جوبان

كان عمر الشهيد عسكري جوبان ثلاث وخمسون عاماً .ومكان ولادته هو �أرغني الواقعة
في دياربكر .ومن �أقواله« :نحن جميعاً ننظر �إلى نفس ال ِقبلة .عن �أي تمييز يتحدثون.
فال�أكراد وال�أتراك واللاز والشركس سواسية» .توجه ابنه �إلى قيصيقلي وتوجه هو �إلى جسر
الشهداء على المضيق ،وهناك استشهد ليترك خلفه سبعة يتامى.
آيدن تشوبور

كان عمره سبع وعشرون عاماً ،وكان قد ترك الكلية الحربية في عام  2009نتيجة
الضغوطات التي مارسها عليه �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي .وفي تلك الليلة قال له والده:
«عد �إلى المنزل فوراً» ،ف�أجابه�« :إن لم �أفعل شيئاً اليوم من �أجل دولتي وعلمي ،فمتى
س�أفعل؟ سامحني يا والدي» ،واستشهد �إثر رصاصة �أطلقها الانقلابيون الخونة الذين
حرموه من تحقيق �أحلامه.
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أهيان لكش

كان عمر �أيهان كلش ثلاث وخمسون عاماً ،وهو من كيرشهير ،ومتزوج ولديه ولدان.
كان قد وهب كل عمره لضمان مستقبل ابنيه .وفي ليلة  15تموز /يوليو توجه �إلى
المجمع الرئاسي فور علمه بحدوث الانقلاب ،واستشهد برصاصة �أطلقها الانقلابيون
الخونة.
عائشة آياكتش

كانت عائشة تبلغ من العمر �أربعاً و�أربعين عاماً وهي حفيدة النساء اللواتي سطرن
الملاحم ،فسطرت هي ال�أخرى ملحمة .وكانت السيدة عائشة ربة منزل و�أم ل�أربع �أولاد.
وبعد النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية ،توجهت السيدة عائشة �إلى جسر مضيق
البوسفور ،واستشهدت هناك بين ذراعي زوجها بعد �إصابتها بطلقة دبابة في صدرها.

179

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

آيتكني كورو

كان �آيتكين كورو يبلغ من العمر ثلاث و�أربعون عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان .وبينما
كان يقوم ب�أداء وظيفته كرجل شرطة في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي،
استشهد جراء قصف الخونة المنتسبين لتنظيم غولن ال�إ رهابي ،حيث استطاعت زوجته
التعرف على جثته من خلال الخاتم الذي كان يضعه في �إصبعه.
باريش أفا

كان باريش �أفا يبلغ من العمر سبعاً وثلاثون عاماً .وفي تلك الليلة لف العلم على رقبته
وهرع مسرعاً �إلى جسر البوسفور .وكان �أعزباً وعاطلا ً عن العمل ،وكانت لديه �أحلام
عدة .ولكن �أحلامه بالزواج و العمل لم تتفوق على حبه للوطن �أبداً ،فذهب �إلى الجسر
حباً بالشهادة  ،ونال مراده واستشهد في تلك الليلة .وقام �أخوه باستلام جثته وتم دفنه في
مثواه ال�أخير في مقبرة زنجرلي كويو.
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بطال إلغون تاتش

كان بطال �إلغون تاتش يبلغ من العمر خمساً وثلاثون عاماً .وكما يقول الشاعر فقد كان
في «منتصف العمر» .لم يكتب له النصيب في الزواج .وكان بائعاً جوالا ً للكفتة .نال
الشهادة بينما كان يصلي صلاة الصبح مع �أصدقائه �أمام المجمع الرئاسي.

باتوهان أرغني

كان عمر باتوهان واحداً وعشرين عاماً ،وكان قد �أنهى خدمته العسكرية في قوات
الكوماندوس قبل شهرين فقط .وفي ليلة الانقلاب اصطحب �أصدقاءه �إلى جسر البوسفور
وهو يقول لهم« :هلموا بنا لنستشهد في هذه الليلة» .فاستشهد كما تمنى وارتقى �إلى
الجنة.

181

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

بيت اهلل يشيالي

كان بيت الله يشيلاي يبلغ الثانية والثلاثين من عمره ،وهو متزوج ولديه ولد واحد،
ويعمل عاملا ً عادياً في قطاع ال�إ نشاءات .وخلال المحاولة الانقلابية ناضل طوال الليل
بغية �إبطال مفعول الدبابات المتواجدة �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .واستشهد
نتيجة تعرضه لنيران كثيفة.
بريول ياووز

كان عمره واحداً و�أربعون عاماً ،متزوج ولديه ثلاث بنات ،وسبق له �أن �أصيب بجروح في
منطقة جيزرا خلال العمليات التي شنتها القوات المسلحة ضد تنظيم بي كا كا ال�إ رهابي،
وبعد �أن شفيت جروحه عاد والتحق بمهامه مجدداً .وفي ليلة  15تموز /يوليو كان قد
قال قبيل الهجوم الذي تعرضت له رئاسة �إدارة المهام الخاصة في غولباشي« :لا تبكوا �إذا
استشهدت .وكل ما �أتمناه هو �أن تدفنوني في �أربا « .واستشهد جراء قصف الانقلابيين
الخونة.
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براق جانتورك

كان عمر براق جانتورك ثلاثاً وعشرين عاماً ،وهو مازال في ربيع عمره ،كان يقيم في
تشانغالكوي مع عائلته التي تعود �أصولها �إلى �أرزينجان ،وكان له شقيق وشقيقة .وكان قد
شارك في امتحان انتقاء عناصر الشرطة ولكنه لم ينجح فيه بفارق ضئيل من العلامات .وفي
تشانغالكوي �أطلق الخونة الذين كانوا قد لبسوا الزي العسكري النار على الجانب ال�أيسر من
صدره مما �أدى �إلى استشهاده على الفور.
برهان أونر

كان برهان �أونر يبلغ الثانية وال�أربعين من العمر ،وهو من ولاية وان ،كان يعمل عاملا ً
عادياً في قطاع ال�إ نشاءات .لم يكن لديه منزل ولا سيارة ،ولكنه كان يملك قلباً كبيراً
يضحي به من �أجل وطنه .ودع رفيقة عمره لمدة ثمانية عشر عاماً وطلب منها السماح
وخرج �إلى الشارع ،واستشهد �إثر �إصابته بطلقة دبابة في جسر البوسفور.
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بولنت آيدن

كان الشهيد بولنت �آيدن �أحد عناصر مرافقة الفريق صالح زكي تشولاك قائد القوات البرية ،وهو صف ضابط اختصاص
مدفعية ،يبلغ من العمر سبعاً و�أربعين عاماً ،متزوج ولديه ولدان .استشهد على يد الخونة في الحادثة التي ذكرتها ل�أول
مرة وسائل ال�إ علام عندما قالت« :وقوع اشتباكات في رئاسة هيئة ال�أركان العامة» .وعلى الرغم من نيله حق التقاعد قبل
خمس �أعوام �إلا �أنه رفض ذلك قائلاً« :مازلت شاباً» ،وتابع عمله .من يعلم؟ ربما كان بانتظار نيل هذه المرتبة المشرفة.
بولنت اكرايل

كان ال�أصغر بين ثلاث �أشقاء لعائلة تنتمي لمالاطيا .كان يعمل محاسباً في شركة العائلة.
و�أصيب بجروح بليغة جراء �إصابته بالرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون الخونة �أمام المجمع
الرئاسي ،واستشهد في العناية المركزة.
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بولنت يورتساوان

كان عمره تسعاً وثلاثين عاماً ،متزوج ولديه بنتان ،وكان يعمل ضابطاً لدى رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في �أنقرة .وتمت دعوته �إلى الالتحاق بعمله ليلة  15تموز /يوليو.
فخرج من المنزل وهو يقول�« :إذا ما �أصبت فيجب �أن تبقوا مرفوعي الر�أس» .و�أصيب
بجروح بليغة جراء قصف مبنى شرطة المهام الخاصة ،ولكنه استشهد بعد �أن ناضل من
�أجل التشبث بالحياة طيلة ستة عشر يوماً.
جالل الدين إيبش

كان جلال الدين �إيبش �أحد قادة فرع حزب العدالة والتنمية في منطقة �ألتنداغ ،ويبلغ من العمر ثلاثاً
وخمسين عاماً ،وهو متزوج ولديه �أربع �أولاد .وفي ليلة  15تموز /يوليو ،وبناء على الدعوة التي وجهها
السيد رئيس الجمهورية قال لزوجته« :الوضع في الخارج سيء للغاية ،ال�أولاد �أمانة لديك» ،وقال لرفاقه في
الحزب« :هنالك حرب في الخارج .فلنتوض�أ ونخرج .فالاحتمال ال�أكبر �إما �أن نستشهد �أو نصاب» .وبعد
ذلك ذهب �إلى �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وعندما كان يحاول �إنقاذ �أحد الجنود من جموع الناس
الغاضبين �أصيب في ظهره برصاصة �أطلقها جندي انقلابي خائن مما �أدى �إلى استشهاده.
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مجال دمري

كانت �أصول جمال دمير من ولاية سامسون ،وكان عمره سبعاً وستون عاماً .وكان
في تلك الليلة معجباً جداً بالشهداء الذين سقطوا على جسر البوسفور ،ولكنه في نهاية
المطاف التحق �أيضاً بموكب الشهداء ،و�أطلق اسمه على �إحدى المدارس الثانوية في
تشاناك كالة.
جنكزي هاسبال

كان جنكيز هاسبال يبلغ من العمر خمساً وثلاثين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان ،وكان
يعمل نادلا ً في �إحدى المطاعم .وفي ليلة  15تموز /يوليو توجه �إلى جسر البوسفور ليواجه
المحاولة الانقلابية التي قام بها �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي .وهناك �أصيب بجروح
خطيرة بصدره ويده جراء الرصاص الذي �أطلقه الخونة ،واستشهد بعد صراع مع الموت
استغرق تسعة عشر يوماً.
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جنكزي بوالت

كان عمره واحداً و�أربعين عاماً ،متزوج ولديه ولد واحد ،وكان يعمل فني كهرباء.
وفي ليلة  15تموز /يوليو لم يستطع الجلوس في البيت بعد سماعه نداء السيد رئيس
الجمهورية في التلفاز ،فذهب ليتوض�أ .فقالت له والدته�« :أيتوجب عليك الذهاب؟».
ف�أجاب جنكيز بولات�« :إن لم نذهب نحن فمن الذي سيذهب؟» .وذهب �إلى مبنى
رئاسة هيئة ال�أركان العامة ليستشهد على يد الانقلابيين الخونة.
جنة ييغيت

كان عمرها ثلاثاً وعشرين عاماً وكانت ستنخطب بعد شهر ،ولكن النصيب جعلها من
�أصغر الشهيدات عمراً بدلا ً من �أن تلبس فستان الزفاف .وكان قد  مر على عملها كعنصر
شرطة � 10أشهر فقط ،ولكنها استشهدت نتيجة �إصابتها بقنبلة عنقودية في مركز شرطة
المهام الخاصة.
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مجعة داغ

كان جمعة داغ يبلغ من العمر تسعاً وثلاثين عاماً .وضع طفله البالغ من العمر ست
سنوات �أمانة لدى الجيران ،وشارك مع زوجته في مقاومة الانقلاب الخائن .واستشهد
بعدما انفصل ر�أسه عن جسده �إثر �إصابته بالرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون من الطائرة
المروحية �أمام المجمع الرئاسي .وكان استشهاده شبيهاً باستشهاد سيد الشهداء سيدنا
الحسين رضي الله عنه    .
جنيد بورصا

كان عمر جنيد سبعاً وثلاثين عاماً ،وهو من قيصري ،وكان ضابطاً في المديرية العامة
لل�أمن في �أنقرة ،وكان من �أوائل خريجي �أكاديمية الشرطة .واستشهد جراء قصف الخونة
لمديرية ال�أمن في �أنقرة وترك خلفه ابنته جيلان البالغة من العمر سبعة �أعوام وابنه كرم
الذي يبلغ الشهرين من عمره.
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تشاتني جان

في تلك الليلة خرج من منزله قائلا ً «�إنه القدر ،قد نذهب ولا نعود ،وقد أ �ستشهد»،
بعد �أن صلى ركعتين صلاة الشهادة .ذهب الشهيد تشاتين جان البالغ من العمر �أربعاً
وثلاثين عاماً �إلى جسر البوسفور برفقة زوجته .ونال شرف الشهادة بعد �أن استهدفه قناص
برصاصة في قلبه.
داوود قرة تشام

كان داوود قرة تشام  يبلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً وكان يعمل في بيع مستلزمات
مظلات الشرفات والشوادر .ذهب مع ابنه �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ليتصدى
للخونة .واستشهد بقذيفة دبابة تم شراؤها بالضرائب التي دفعها من �أجل الدفاع عن
الوطن ،وترك خلفه ابنين وزوجة تقول« :لقد فقدت زوجي ،ولكن لو �أعادت تلك الليلة
نفسها اليوم لن �أعارض زوجي �أيضاً ،ولن �أمنعه ،وس�أرسله كما �أرسلته في تلك الليلة،
وكنت س�أذهب معه �أيضاً».
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دامات سازان

كانت دامات سازان تبلغ من العمر واحداً وثلاثون عاماً ،متزوجة و�أماً لولد واحد .وقبل استشهادها
بخمس دقائق اتصلت بزوجها وقالت له سنذهب ل�أداء مهامنا في مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وقال
هاكان سازان �أن زوجته استشهدت جراء القنبلة الثانية التي انفجرت ،و�أوضح �أنها «كانت تعمل في
وظيفة تحبها ،وكانت تتمنى �أن تكون الشهادة من نصيبها ،وحدث �أن كان من نصيبها .وكانت تقول
ذلك على الدوام لزملاء العمل عندها».
دورسون آجار

كان دورسون �آجار يبلغ الرابعة وال�أربعين من عمره ،ومتزوجاً ولديه بنتان ،ومدير شعبة
التدريب في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة ،وكان على ر�أس عمله في �أنقرة في ليلة
 15تموز /يوليو ،حيث استشهد جراء القصف الذي شنه الخونة بعد منتصف الليل.
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أديب زنغني

كان عمره خمساً و�أربعين عاماً ،ومتزوجاً ولديه ولدان .وعندما علم ب�إلغاء ال�إ جازات ليلة
 15تموز /يوليو ،توجه �إلى مكان عمله في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة .ولدى
تواجده في مكان عمله قال لصديقه الذي كان يكلمه« :تم تجهيزنا من �أجل مهمة ما
ضمن وحدة يبلغ تعدادها  50عنصراً� ،أظن �أن قادتنا سيرسلوننا �إلى مكان ما» .ولكنه
استشهد في تلك اللحظة جراء قذيفة �ألقاها الخونة فوق المبنى.
أمني غونر

كان �أمين غونر يبلغ السابعة وال�أربعين من عمره ،ومتزوجاً ولديه طفلة عمرها �أربع
سنوات .في تلك الليلة ق ِدم �إلى المبنى الرئيسي لحزب العدالة والتنمية لمواجهة
الانقلابيين الخونة ،و َه ّم ليسيطر على دبابة كان يقودها �أحد الانقلابيين ،وبقي يقاوم طيلة
 4كيلومترات وهو معلق بالدبابة ،ولكنه استشهد جراء انكسار ر�أسه .تتحدث زوجته
�إلكنور غونر عن ابنته وهي تقول عنه «والدي البطل».
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أمراه صاغاز

كان �أمراه صاغاز يبلغ من العمر سبعاً وعشرين عاماً ،وكان يعمل في قطاع النسيج ،ولم
يكن قد مضى على زواجه سوى عاماً واحداً ،وزوجته كانت حاملا ً في شهرها السادس.
واستشهد على يد الخونة �أمام ثكنة المدفعية في �أسنلار ،وترك خلفه زوجة حاملاً .وكان
قد �أطلق على طفلته التي لم تلد بعد اسم  حراء نور.
أمراه صابا

كان �أمراه صابا يبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً .كتب منشوراً على حسابه في وسائل التواصل
الاجتماعي يقول فيها «سيدي رئيس الجمهورية! كل �أبناء ال�أناضول طوع �أمرك وهم بانتظار
تعليماتك» ومن ثم خرج من منزله .استشهد �إثر �إطلاق الجنود الانقلابيين النار على ر�أسه وهو
يحاول منع �إقلاع الطائرات الحربية في قيادة القاعدة الرئيسية الرابعة للطائرات الحربية.
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أنغني تيلباتش

كان �أنغين الذي يبلغ من العمر ستة عشر عاماً �أحد ال�أبناء الخمسة ل�أسرة من منطقة
بوتورغة في مالاطيا .واستشهد في تلك الليلة الغادرة في �إسطنبول .واستطاع والداه
التعرف على جثة ابنهما بعد ثلاث �أيام عبر فحص الحمض النووي  .DNAمع �أن �أنغين
فيما لو كان بقي على قيد الحياة ،كان سيرعى والده ووالدته العاجزين طوال الحياة.
أردم ديكر

�أردم ديكر من ولاية توكات وكان يبلغ من العمر ثلاثون عاماً ،متزوج ولديه ولد واحد.
وفي ليلة  15تموز /يوليو هرع �إلى الخارج فور سماعه بحدوث المحاولة الانقلابية
الخائنة .استشهد على يد الانقلابيين الخونة في مطار صبيحة غوكتشن بينما كان يحاول
مساعدة عناصر الشرطة المصابين.
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أرهان دورال

كان عمره �أربعاً وثلاثون عاماً ،متزوج ولديه ولد واحد .وكان معروفاً في محيطه ب�أنه «�إنسان متمسك جد ًا
بوطنه وشعبه» .وكان الجميع يعلم مدى حبه للسيد رئيس الجمهورية .كان يتكلم هاتفياً مع صهره يوكسل
�أوزدمير فقال له« :علينا �أن نفعل كل ما بوسعنا من �أجل الوطن ومن �أجل علمنا ومستقبلنا و�أولادنا .فلو
�أجلنا هذا الموضوع �إلى الصباح فسيكون حينها كل شيء قد انتهى» .واستشهد جراء استهدافه من قبل
الانقلابيين في مفترق طريق رئاسة هيئة ال�أركان العامة ،وكان يردد النشيد الوطني عند استشهاده.
أرهان دوندار

حب الوطن لم يعترف بالعراقيل .لقد كان �أرهان دوندار البالغ من العمر واحداً وعشرين
عاماً ،من الصم والبكم .وعقب النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية ،توجه بداية
�إلى مطار �أتاتورك ،وبعد ذلك دخل في مواجهة مع الانقلابيين في منطقة سلطان غازي.
وكان �أرهان دوندار الولد الوحيد ل�أسرته ،حيث استشهد في المشفى �إثر �إصابته بجروح
جراء الرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون الخونة.
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أراكن آر

كان �أركان �آر يبلغ من العمر �أربعاً و�أربعين عاماً وهو من ولاية تشانكيري ،ويعمل في مجال بيع قطع التبديل في المنطقة
الصناعية في �أنقرة .حمل والدته المصابة بالشلل على ظهره على مدى �أحد عشر عاماً ورعى والده المصاب بمرض
الزهايمر خير رعاية .وفي تلك الليلة وبينما كان عائداً �إلى منزله ر�أى مبنى جهاز الاستخبارات الوطنية وهو يتعرض
للقصف .فهرع مسرعاً �إلى المجمع الرئاسي وعمل على عرقلة الدبابات .ودافع �أركان �آر عن وطنه حتى الرمق ال�أخير من
حياته في مواجهة �إرهابيي غولن ،وكان �آخر جملة نطقها هي« :الله �أكبر! هذا الوطن لم تكسبوه �أنتم حتى نتركه لكم».
أراكن باال

كان عمر �أركان بالا اثنين وخمسين عاماً ،ولديه ثلاث �أولاد .عمل مدرب تايكواندو
لسنوات طويلة ،وكان رجلا ً مرناً يعمل في صالة يملكها .وقبل وقوع الانقلاب بليلتين
كان قد كتب على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي« :هل ستكون الشهادة من
نصيبنا؟» .ذهب في بادئ ال�أمر �إلى مبنى فرع حزب العدالة والتنمية في سوتلوجا ،ولكنه
نال شرف الشهادة في ساعات مت�أخرة من الليل في ساراتش خانة.
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أراكن يغيت

كان �أركان يغيت يبلغ خمساً وثلاثين عاماً وهو متزوج ولديه ولدان .كان قد �أطلق على
ابنه اسم رجب طيب لحبه الشديد للسيد رئيس الجمهورية .وفي الوقت الذي استشهد
فيه �أركان يغيت �أمام المجمع الرئاسي �أصيب شقيقه التو�أم فولكان يغيت بجروح.

أرول إجنا

كان �أرول �إنجا يبلغ من العمر سبعاً و�أربعين عاماً ولديه ابنان ،واستشهد وهو على ر�أس
عمله في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي .و�أثبت ابنه �أحمد البالغ من
العمر �أربعة عشر عاماً وابنه �آردا البالغ من العمر تسعة �أعوام عبر الب�أس الذي �أبدياه �أنهما
ابنين بطلين ل�أب بطل.
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أرول أولتشوق

�أرول �أولتشوق من مواليد ولاية تشوروم عام  ،1962وكان يعمل في مجال الدعاية وال�إ علان منذ
عام  .1994وكان رفيق درب السيد رئيس الجمهورية وسارا جنباً �إلى جنب ل�أعوام طويلة ،حتى
�أنه �أطلق على ابنه اسم طيب ،وكما قال السيد رئيس الجمهورية فقد كان رجل قضية بكل معنى
الكلمة .واستشهد �أرول البالغ من العمر �أربعاً وخمسين عاماً في سبيل القضية التي وهب سنين
عمره لها وهو يقاوم الخونة الذين �أغلقوا جسر البوسفور.
أيوب أوغوز

استشهد �أيوب �أوغوز البالغ من العمر خمساً و�أربعين عاماً جراء قيام الخونة بقصف رئاسة
�إدارة شرطة المهام الخاصة بالطائرات الحربية اف  .16وكان �أيوب �أوغوز طيلة اثنين
وعشرين عاماً من حياته المهنية قد كافح ال�إ رهابيين الخونة في ثلاث دول واثني عشر
مدينة .استشهد وترك خلفه ولدين.
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خفر الدين ياووز

في ليلة المحاولة الانقلابية وفور سماع فخر الدين ياووز البالغ من العمر ستاً وثلاثين عاماً
ببيان الانقلاب المزور هرع مسرعاً �إلى مبنى هيئة ال�إ ذاعة والتلفزيون  TRTفي منطقة
حربية .وكانت تلك الليلة تصادف الذكرى العاشرة لزواجه ،ولكنه استشهد على يد
الانقلابيين الخونة .وطالبت زوجته الموريتانية ال�أصل تنفيذ عقوبة ال�إ عدام بالخونة.
فاروق دمري

كان فاروق دمير يبلغ من العمر تسعاً و�أ ربعين عاماً ،وكان قد عمل لسنوات طويلة في
مناطق تواجد ال�إ رهابيين زارعاً الرعب في قلوب ال�أعداء بوصفه قناصاً .كما �أن زوجته
سمرا دمير تعمل مثله في سلك الشرطة ،وكان قد تحدث معها هاتفياً قبل بضعة ثواني
من قصف رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي .استشهد وترك خلفه ولدين
يتيمين �أحدهما في الثالثة عشر وال�آخر في التاسعة عشر من عمره.
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فاحت دالغيتش

كان فاتح دالغيتش يعمل في مديرية ال�أمن في منطقة شيرناق ولكنه كان متواجداً في
�إسطنبول في تلك الليلة لقضاء �إجازته .فذهب �إلى قيادة مركز شرطة صابانجي في
تشانغالكوي لمساعدة زملائه عناصر الشرطة .واستشهد فاتح الذي كان يبلغ من العمر
ستاً وعشرين عاماً برصاص �أطلقه عليه الخونة .لقد ساند فاتح دالغيتش زملاءه في تلك
الليلة دون هوادة حتى سقط شهيداً جميلا ً في سبيل وطنه.
فاحت اكلو

كان فاتح كالو يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً ،وكان قد جمد دراسته ليتجهز
للالتحاق بالخدمة العسكرية بعد خمس عشر يوماً رغبة منه في الاشتباك مع الخونة،
ولكن الخونة كانوا قد �أتوا �إليه في بيش تابه .وعندما سمع والدته تقول «الخونة سيعدمون
طيب �أردوغان مثلما �أعدموا مندرس» ،انعكست العاصفة التي هبت في داخله على لسانه
فقال« :لا �أملك مدفعاً ولا بارودة ،ولكني �أملك روحاً س�أهبها لوطني».
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فاحت ساطر

كان فاتح ساطر الذي يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاماً شاباً شجاعاً من ريزا .وكان
الابن ال�أصغر ل�أسرة لديها ثلاث �أولاد .استشهد �إثر �إطلاق النار عليه من قبل الانقلابيين
الخونة �أمام مبنى بورصة �إسطنبول .رحل وترك خلفه العلم التركي الذي كان معلقاً برقبته.

فاضل غورس

كان فاضل غورس يبلغ من العمر ستاً وعشرين عاماً وهو متزوج ،وكان يعمل مصمم غرافيك.
هرع �إلى الشارع فور سماعه النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية .استشهد �إثر سقوطه
من جسر صحية في �أنقرة نتيجة مضايقته من قبل دبابات الانقلابيين الخونة.
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فرياميل فرهات اكيا

كان عمره ثمان وعشرين عاماً وهو متزوج ومن ولاية توكات ويعمل في سلك الشرطة.
استشهد في ليلة  15تموز/يوليو جراء مهاجمة �إرهابيي غولن على مركز العمليات الخاصة في
غولباشي .وصادف �أن استشهد في يوم عيد ميلاد والدته التي كان يحبها �أكثر من نفسه.

فريدي يوردوساوان

كان فيردي يبلغ من العمر ستاً وعشرين عاماً وهو من منطقة بافرا في ولاية سامسون .كان قد ذهب
�إلى موقع الغزوة مع صديقه حكمت بايسال بواسطة دراجة نارية .وكان النداء الذي وجهه القائد
العام بمثابة مفتاح فتح �أبواب الشهادة �أمام الصديقين .فانطلقا باتجاه المطار ،وفي نهاية المطاف
استشهدا معاً و�أصبحا من جيران النبي صلى الله عليه وسلم .استشهد فيردي على جسر البوسفور.
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فرهات كوتش

كان فرهات كوتش يبلغ التاسعة والعشرين من عمره ،ويعمل في سلك الشرطة ،وهو من
توكات .نال شرف الشهادة خلال الهجوم الثاني الذي تعرضت له رئاسة �إدارة شرطة
المهام الخاصة .تتحدث زوجته عنه وتقول مستخدمة عباراته« :طالما �أننا �أتينا �إلى هذا
العالم فعلينا �أن نفعل شيئاً .فلا يجوز �أن نرحل و�أيدينا فارغة».
فوزي باشاران

يقول شقيقه ال�أكبر �أنه تطوع في شرطة المهام الخاصة ليكون حامياً للمظلومين وسيفاً
مسلطاً على رقاب الظالمين .وكان فوزي الذي اختار هذه المهنة المشرفة يبلغ من العمر
واحداً وثلاثين عاماً وكان يتحضر للزواج بتاريخ � 13آب�/أغسطس� .أصيب بجروح جراء
قنبلة �ألقاها الخونة ،فتم نقله �إلى المشفى ،ولكنه استشهد بتاريخ  18تموز/يوليو في
المشفى الذي يعالج فيه.
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فرات بولوط

كان فرات يبلغ الثلاثين من عمره ،وال�أصغر من بين ثلاث �أشقاء ،ويعمل عنصراً في سلك
الشرطة .وكان جده قد استشهد في حرب الاستقلال ،فنال هو �أيضاً شرف الشهادة
كجده ،فاستشهد برصاص الخونة �أمام رئاسة هيئة ال�أركان العامة ،وترك خلفه رفيقة دربه
لثماني سنوات وابنته الوحيدة بشرى ذات السنوات الخمسة.
فكرت متني أوزتورك

كان فكرت متين �أوزتورك يبلغ الخمسين من العمر ،ويعمل مدير �أمن من الفئة الثالثة،
وكان قد حارب ال�إ رهابيين في كل من جيزرا وسيلوبي وشيرناك وسور .وخلال خدمته
في ولاية تشوروم كان قد عمل مفاوضاً مع ال�أشخاص الذين يحاولون الانتحار ،واستطاع
�أن ُيع ِدل خمسة عشر شخصاً عن قرار الانتحار .وفي تلك الليلة استشهد في رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي.

203

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

فؤاد بوزقورت

كان فؤاد بوزقورت يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاماً ،ويعمل سائقاً لل�آليات الثقيلة العاملة
في مجال ال�إ نشاءات .وعلى الرغم من �إصابته بجروح �إلا �أنه لم يتخل عن المقاومة،
فاستشهد بنيران �أطلقتها الطائرات المروحية بينما كان يواجه الخونة مع صديقه �أمام مبنى
مجلس ال�أمة التركي الكبير.
غوكهان أسان

كان غوكهان البالغ من العمر ستاً وثلاثين عاماً يحتل المرتبة الثانية بين �أشقائه السبعة.
وكان قد تم تعيينه حديثاً في كركلارايلي ،وكان قد قدم �إلى �إسطنبول لقضاء ال�إ جازة قبل
الالتحاق بمهامه .ولدى سماعه ب�أوامر القائد العام خرج جميع �أفراد العائلة �إلى الشارع.
ولكنه استشهد �إثر �إصابته برصاص غادر في ظهره.
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غوكهان يلدرم

كان غوكهان يلدرم يبلغ من العمر �أربعاً وثلاثين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولد واحد .وفي
ليلة  15تموز/يوليو �أتى �إلى �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة بناء على النداء الذي
وجهه السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،حيث استشهد هناك �إثر �إصابته بنيران �أطلقتها
طائرة مروحية.
غولشاه غولر

كانت في الرابعة والعشرين من عمرها ،تركت دراسة السنة ال�أخيرة من اختصاص تعليم
الرسم ،ودخلت �إلى سلك شرطة المهام الخاصة ،بعد نيلها المرتبة ال�أولى في الامتحان.
استشهدت ليلة  15تموز/يوليو في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة التي كانت تعمل
فيها كمعاونة ضابط.
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هااكن غولشان

وهو �أحد الشهداء الثلاث الذين سقطوا من نفس العائلة .بعد النداء الذي وجهه السيد رئيس
الجمهورية �أتى هو وشقيقه ال�أكبر وابن عمه من كيزيلجاحمام ل�إ عطاء درس في الديمقراطية.
وظلوا مواظبين على نوبة الحراسة من �أجل عدم تسليم الوطن للخونة والوقوف في وجه ال�أعداء
وعدم �إسكات صوت ال�آذان ،ولكنهم استشهدوا جميعاً �إثر �إصابتهم بقنبلة �أطلقها الخونة عليهم.
هااكن أونوير

وكان هاكان يبلغ السابعة والثلاثين من عمره وهو من نيغدا ،ويعمل فني صيدلاني ،وهو متزوج
ولديه ولدان .واستشهد �أمام مديرية ال�أمن في �أنقرة في الساعة الواحدة تقريباً �إثر �إصابته بالنيران
التي �أطلقتها طائرة حربية من طراز �إف  .16وفي ليلة  15تموز/يوليو نال هاكان �أونوير مرتبة
الشهادة وبذلك تحققت الدعوات التي كان يطلب من الجميع �أن يدعو له بها.
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هااكن يوروملاز

كان هاكان يورولماز يبلغ الثامنة والعشرين من عمره ،وهو من ولاية كيريك كاله ويعمل مدير شعبة في
شرطة المهام الخاصة .وصادف �أن كان يوم وفاته في نفس يوم ميلاده .قالت له والدته :لا تذهب،
ولكنه �أبى �إلا �أن يذهب كال�أسود ويلتحق بعمله ،وكان يؤدي عمله وقلبه مفعم بحب الوطن وهو يقول
«لا مفر من الموت في مهنتنا» .استشهد في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي.
حيق أراس

كان حقي �أراس متزوجاً ولديه ولد واحد .هرع مسرعاً �إلى الجبهة القائمة في شارع
الوطن بعد النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية .لم يستطع التغلب على سرطان
الرئة الذي �أصيب به منذ مدة ،ولكنه استطاع التغلب في تلك الليلة على سرطان
ال�إ رهاب .استشهد حقي �أراس وهو يبلغ من العمر ستاً و�أربعين عاماً.
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خليل هاموريان

كان خليل هاموريان يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره ،و�أحد عناصر شرطة المهام الخاصة
الذين تمت دعوتهم �إلى الالتحاق بمهامهم على وجه السرعة .استشهد خليل في
غولباشي ،وكان قد خطط منذ ال�آن لكيفية دراسة ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات،
حيث �أنه كان يرغب ب�أن يدرس ابنه في �أنقرة.
خليل إشيالر

كان شهيدنا يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً ويخطط للذهاب ل�أداء خدمة العلم بعد
ثلاث �أشهر .وعلى الرغم من ممانعة والدته �إلا �أنه لبى نداء السيد رئيس الجمهورية ونزل
�إلى الميادين بدافع من حب الوطن .استشهد �أمام مبنى مديرية ال�أمن في �أنقرة �إثر �إصابته
بشظية قذيفة �أطلقها الانقلابيون الخونة.
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خليل إبراهمي يلدرم

شهيدنا البطل خليل �إبراهيم يلدرم كان في الخامسة عشر من عمره ،وكان �أصغر ال�أبطال سناً ممن حققوا
انتصار ال�إ رادة الشعبية في تلك الليلة .وعلى الرغم من صغر سنه �إلا �أنه كان يعمل في �إحدى معارض
السيارات ويساعد �أسرته ،وكان يملك قلباً كبيراً ،وعندما سمع نداء السيد رئيس الجمهورية خرج �إلى
الشارع .استشهد �أمام مبنى مديرية ال�أمن في بيرم باشا وهو في هذا السن ،ليتبو�أ مرتبة الشهادة التي تعتبر
ثاني �أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة.
خليل قنطريج

كان خليل قنطرجي يبلغ السابعة والثلاثين من عمره ،وكان �أحد الذين تعرضوا للظلم في
مرحلة  28شباط/فبراير .وكان متزوجاً ولديه ثلاث �أولاد .وكان رجلا ً فعالا ً ومحباً للخير،
وكان قد �أطلق قبل مماته حملة تبرعات لبناء دار لل�أيتام .استشهد وهو يحاول تحرير
مخفر تشانغالكوي من الانقلابيين.
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خالد غولسار

كان عمره �أربعاً وعشرين عاماً ،وكان �أكبر �أشقائه العشرة ويعيش معهم .في ليلة 15
تموز/يوليو تمت دعوته �إلى رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة التي كان يعمل فيها
عنصر شرطة� .أصيب بجروح بليغة في الهجوم ال�أول الذي شنه الانقلابيون الخونة على
غولباشي ،ولكنه استشهد في المشفى الذي نقل �إليه.
خالد يشار مينا

كان الشهيد خالد الذي يبلغ الثامنة والعشرين من عمره ،يؤدي مهامه وهو مدفوع
بحب الوطن .ففي تلك الليلة استشهد وهو يقاوم الخونة في ثكنة قيادة اللواء  66مشاة
ميكانيك .وكان الشهيد يردد على الدوام« :لو سال دمي �ألف مرة ل�أردت الشهادة
مجدداً» .وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعواته ،فنال مرتبة الشهادة.
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حسن ألنت

كان الشهيد حسن �ألتن البالغ من العمر واحداً وستين عاماً ،عضواً في مجلس �إدارة فرع حزب العدالة والتنمية في
منطقة ماماك ،وكان متزوجاً ولديه ثلاث �أولاد .وفي حدود الساعة  22.30 - 22.00تجمع كافة �أعضاء الحزب
في شارع ماماك بغية �إيقاف الدبابات .فصعد حسن �إلى �إحدى الدبابات محاولا ً منعها من العبور ،وفي تلك
اللحظة فتح �أحد الجنود الانقلابيين غطاء الدبابة و�أطلق عليه النار ،حيث قال حينها «لقد �أطلق �أحد الجنود النار
علي و�أصبحت جريحاً ،وس�أصبح شهيداً بمشيئة الله» .وفي ساعات الليل ازدادت حالته خطورة حتى استشهد.
حسن غوهلان

كان حسن غولهان يبلغ السادسة وال�أربعين من العمر ،وهو متزوج ولديه ولدان ،وكان يعمل
عنصر مرافقة وحماية لطورغوت �أرسلان رئيس �إدارة مكافحة ال�إ رهاب .وفي تلك الليلة
استشهد �أمام مبنى مديرية ال�أمن في �أنقرة جراء مهاجمة �إرهابيي غولن الخونة لمبنى المديرية.
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حسن اكيا

كان عمر حسن كايا سبعاً و�أربعين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان وهو من ولاية سيواس
ويعمل في قطاع ال�إ نشاءات .هرع مسرعاً �إلى جسر السلطان محمد الفاتح فور سماعه
بحدوث المحاولة الانقلابية .استشهد �إثر �إصابته بالرصاص الذي �أطلقه الخونة فوق الجسر.

حسن يملاز

كان حسن يلماز يبلغ من العمر ثلاثاً و�أربعين عاماً ،وفور سماعه بالنداء الذي وجهه السيد
رئيس الجمهورية توجه مع ابنته التي تبلغ السادسة عشر من عمرها �إلى القاعدة الجوية الرئيسية
الرابعة .كان قد وقع فوق ابنته عقب �إطلاق النار عليه ،ومن ثم فارق الحياة واستشهد.
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حمكت بايصال

كان حكمت بايصال يبلغ من العمر ثلاثاً وعشرين عاماً ،وفي تلك الليلة توجه �إلى مطار
�أتاتورك لمواجهة الخونة .وعقب صد الانقلابيين والقضاء على المحاولة الانقلابية قرر هو
وصديقه العودة �إلى المنزل في حي سلطان غازي بواسطة دراجة نارية ،وفي طريق العودة
استشهد �إثر تعرضهما لحادث سير �أليم.
خورشيد أوزل

كان خورشيد �أوزل البالغ من العمر �أربعاً و�أربعين عاماً ،عنصراً في شرطة المهام الخاصة،
وكان يخطط ل�إ حالة نفسه �إلى التقاعد .ولكنه استشهد �إثر الغارة الجوية التي تعرضت لها
مديرية ال�أمن في منطقة غولباشي ،تاركاً خلفه ثلاثة �أيتام.
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حسني غورال

كان حسين غورال من مواليد عام  ،1990ويعمل عنصراً في رئاسة �إدارة شرطة المهام
الخاصة في غولباشي ،وهو من ولاية �إلازيغ .استشهد �إثر �إصابته جراء الهجوم ال�أول الذي
تعرضت له رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة ،حيث كانت زوجته حاملا ً في شهرها
الثالث والنصف.
حسني غونتكني

كان حسين في السابعة وال�أربعين من عمره ،ويعمل لحاماً .وفور علمه بوقوع المحاولة
الانقلابية توجه �إلى مبنى مديرية ال�أمن ،حاله كحال الكثيرين منا ،ولكنه استشهد على يد
الانقلابيين الخونة.
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حسني اكلاكن

كان في الخامسة وال�أربعين من عمره ويعمل عنصراً في سلك الشرطة .وفي ليلة 15
تموز/يوليو حاول صد المحاولة الانقلابية بوضع الشاحنات و�آليات مكافحة الشغب �أمام
مبنى مديرية ال�أمن في �أنقرة .استشهد حسين كالكان �إثر �إصابته بطلق ناري.

حسني كيصا

كان حسين كيصا يبلغ من العمر تسعاً وعشرين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولد واحد .وكان
قد �أعطى زوجته منذ مدة علماً تركياً ،طالباً منها تغطيته به �إذا ما توفي .وعند شعوره
بالخطر المحدق بالوطن توجه �إلى مطار �أتاتورك لاستقبال القائد العام �أردوغان ولحمايته.
استشهد على يد الخونة �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي.
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إبراهمي أتاش

كان �إبراهيم �أتاش يبلغ الثلاثين من العمر ،وهو متزوج ولديه ولدان ويعمل في قطاع الموبيليا .وعندما سمع
�إبراهيم �أتاش بوقوع المحاولة الانقلابية �أراد النزول �إلى الشارع ولكن زوجته �أقفلت باب المنزل ومنعته
من ذلك .فلج�أ �إبراهيم �إثر ذلك �إلى القوة لفتح الباب وذهب دون تردد للدفاع عن وطنه .التقى �أتاش مع
ثلاث من �أبناء عمه وذهبوا جميعاً �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .لم يصب �أتاش ب�أي �أذى جراء
قصف الطائرة المروحية ،ولكنه �أصيب بشظية في رقبته جراء قنبلة فجرها الخونة.
إبراهمي يملاز

كان �إبراهيم يلماز في الخامسة والعشرين من عمره ،وكان قد �أكمل حفظ القر�آن الكريم في
السادسة من عمره .وكان �إماماً في �إحدى القرى ،ويعلم حفظة القر�آن الكريم .وكان قد �أتى
�إلى �إسطنبول قبيل  15تموز /يوليو برفقة زوجته وابنته ذات الشهور الثمانية ،لزيارة محبيه.
استشهد حافظ القر�آن الكريم �إبراهيم يلماز �أمام مبنى بلدية �إسطنبول الكبرى في ساراتش خانه.
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إحسان يلدز

كان �إحسان يلدز يبلغ من العمر واحداً و�أربعين عاماً ،وهو من ولاية طرابزون ،متزوج
ولديه ثلاث بنات .كان يعمل عامل لحام ويقبض الحد ال�أدنى من ال�أجور .وعندما سمع
بوقوع المحاولة الانقلابية ضاق به منزله الكائن في سلطان بيلي .استشهد وهو ذاهب في
طريقه لاستقبال السيد رئيس الجمهورية في مطار �أتاتورك.
إهلان وارانك

كان �إلهان وارانك يبلغ من العمر خمساً و�أربعين عاماً ،ويعمل �أستاذاً جامعياً في جامعة يلدز التقنية،
وهو الشقيق ال�أكبر لمصطفى وارانك كبير مستشاري السيد رئيس الجمهورية .وكان �إلهان شخصاً
مثالياً ولديه العديد من المشاريع .وفور سماعه بوقوع المحاولة الانقلابية ذهب �إلى ساراتش خانه.
وبعد قليل رن هاتفه ،فرد على الهاتف �أحد المواطنين المتواجدين في مكان الحادث ،وقال�« :إن
صاحب هذا الهاتف رجل طيب جداً وقد �أصيب قبل قليل» ،معلناً بذلك نب�أ استشهاده.
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إمساعيل اكييك

كان �إسماعيل كاييك يبلغ الخامسة والخمسين من العمر ،وهو متزوج ولديه ولدان .في
ليلة  15تموز /يوليو وفور سماعه بوقوع محاولة انقلابية خرج من منزله وتوجه �إلى جسر
كاغتخانه لصد الانقلابيين� .أصيب كاييك بنوبة قلبية جراء الذعر الذي �أصيب به نتيجة
قيام الانقلابيين الخونة بالتدخل من �أجل تفريق الشعب ،نقل على �إثرها �إلى المشفى.
وبعد صراع مرير من �أجل الحياة استمر ثمانية عشر يوماً ،استشهد كاييك في المشفى.
إمساعيل كيفال

كان �إسماعيل كيفال يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً ،و يعمل نادلا ً ليرعى والدته
وشقيقته .ولدى سماعه بوقوع المحاولة الانقلابية توجه �إلى جسر السلطان محمد
الفاتح .استشهد نتيجة �إصابة ر�أسه بسبطانة الدبابة التي صعد على ظهرها وهو يحاول
�إيقاف الانقلابيين الخونة.
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عزت أوزاكن

كان عمره ثلاثاً وثلاثين عاماً ،ومقيماً في �أنقرة ويعمل كوافيراً نسائياً .وكان يحب السيد
رئيس الجمهورية حباً جماً .طلب السماح من زوجته التي اتصلت به في الساعة 00.36
�أطلق الخونة عليه �أربعة رصاصات �أصابت صدره وكتفه وشريانه ال�أبهر ،فاستشهد تاركاً
وراءه ثلاثة �أيتام.
جادويد مريوين

كانت قيوده مغربية وقلبه تركياً .وكان عاشقاً لتركيا يتقن خمس لغات .وفي تلك الليلة لم
يرض باحتلال البلد الذي يحبه فخرج �إلى الجبهات .وقاوم الخونة في تقسيم ،واستقبل
الشهادة بعيداً عن بلاده ،على هذه ال�أراضي التي قال عنها �أنها وطنه .لم يتلق نب�أ حمل
زوجته ،ولكن خبر استشهاده وصل �إلى زوجته في تلك الليلة.
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قادر سيفري

كان قادر سيفري يبلغ من العمر اثنين و�أربعين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان .واجه
الانقلابيين الخونة لينقذ عناصر الشرطة المحتجزين في المخفر� .أصابت طلقة �أطلقتها
بارودة حربية الجانب ال�أيمن من صدره ،ولم يتم التمكن من نقله �إلى المشفى بسبب
�إغلاق الطرق ،ولم يتم �إسعافه فاستشهد و�أصبح جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مكال أكيش

تخرج كمال �أكشي من قسم الميكانيك وقبل شهرين فقط كان قد �أنهى خدمته العسكرية،
وكان يعيش مع عائلته في �أوسكودار ويبحث عن عمل .وهو ال�أخ ال�أكبر من بين �أربع �أخوة.
اتصل بوالدته هاتفيا وقال لها« :سامحيني يا �أمي� .إن ما يجري شيء لم تعهديه من قبل».
عندما �أطلق النار على جسر الشهداء في البوسفور ،انبطح الجميع على ال�أرض ما عدا كمال،
فقد ظل واقفاً شامخ الر�أس وواصل مسيره باتجاه الرصاص المنهمر .وهناك استشهد.
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مكال طوصون

كان كمال طوصون يبلغ الثالثة والخمسين من عمره ،وكان قد �أمضى ثمان وعشرين عاماً
وهو يعمل في سلك الشرطة .وكان في السنوات الخمسة عشر ال�أخيرة من حياته المهنية
في عداد فريق الدراجين المرافقين للسيد رئيس الجمهورية .توجه �إلى جسر البوسفور
برفقة مدير شعبة شرطة المهام الخاصة بغية �إبعاد الدبابات التي �أغلقت الجسر .استشهد
نتيجة طلقة �أطلقها القناصون �أصابت عينه اليمنى.
كوكسال اكرميل

كان الشهيد كوكسال كارميل في الحادية والخمسين من عمره ،ولديه خمسة �أولاد.
هرع مسرعاً �إلى جسر البوسفور فور سماعه بوقوع المحاولة الانقلابية وهو يقول« :لن
�أستطيع التخلي عن هذه المرتبة السامية .علي الذهاب من �أجل وطني» .استشهد جراء
طلقة �أصابته على الجسر.
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كوكسال اكشاليت

كان عمره تسعاً و�أربعين عاماً ،ويعمل عنصراً في سلك الشرطة .وكان يقول لدى قراءته
«لنر! هل سيخصصون لنا هكذا زاوية؟»� .أصيب بجروح �إثر القنبلة
�أخبار الشهداءَ :
ال�أولى التي �ألقيت على المجمع الرئاسي ،ومن ثم نال مرتبة الشهادة تاركاً خلفه ولداً
يتيماً عمره �أربع سنوات ونصف.
كربا دوغاناي

ولدت كبرا دوغاناي في قيصري في عام  ،1993وتبلغ من العمر ثلاثاً وعشرين عاماً ،وكانت
تعمل معاون ضابط في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي .وعلى الرغم من �أنها
لم تكن تعمل في تلك الليلة  �إلا �أنها توجهت الى مكان عملها برفقة زميلتها جنا يغيت التي
استشهدت معها .استشهدت خلال الهجمة الثانية �أثناء ذهابها لجلب الذخيرة.
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لقامن بيتشييجن

كان لقمان يبلغ الخامسة والعشرين من العمر ،وهو من طرابزون .علم لقمان بنب�أ وقوع
المحاولة الانقلابية عندما كان يتابع ال�أمور المتعلقة بدفن شقيقته التي توفيت قبل يوم
واحد من  15تموز /يوليو ،فذهب مع شقيقه �إلى قاعدة �أقنجي الجوية الرئيسية الرابعة في
كهرمان كازان ،فاستشهد هناك �إثر �إصابته برصاصة �أطلقت عليه من طائرة مروحية.
لقامن أوكتاي

كان لقمان �أوكتاي في الثانية والخمسين من عمره ،وهو يعمل معلماً في مجال الكهرباء،
وعندما سمع �أن الوطن في خطر اتصل ب�أقاربه وقال لهم�« :أنا ذاهب للدفاع عن الوطن،
ف�إذا لم �أعد فاعلموا �أني استشهدت» .استشهد على يد الانقلابيين الخونة فوق الجسر.
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لطيف غولشان

كان �أحد ال�أفراد الثلاثة الذين استشهدوا من عائلة غولشان �أمام المجمع الرئاسي ،ويبلغ
من العمر ثلاثاً وستين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان .وفي تلك الليلة ناوب مع �أبناء
عمه حتى الصباح لكي لا يبقى �أولاده و�أحفاده بلا وطن .نال مرتبة الشهادة �إثر قصف
الانقلابيين الخونة.
ماهر أياباك

كان في السابعة عشر من عمره ،طفلا ً في مقتبل العمر ولكن قلبه مفعم بحب الوطن،
وهو من ولاية بيتليس .لدى سماعه بنب�أ وقوع المحاولة الانقلابية من والده ،هرع مسرعاً
�إلى مطار �أتاتورك لاستقبال القائد العام �أردوغان .وكان يعمل في محل الحلويات الذي
يملكه والده ،ويحلم ب�أن يصبح تاجراً عندما يكبر .وكان قد تعلم اللغتين العربية وال�ألمانية
ب�إمكانياته الذاتية .وكان نصيبه �أن يستشهد كرمى لوطنه.
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محمود جوشكونصو

كان محمود يبلغ من العمر ثلاثاً و�أربعين عاماً وهو من غيراصون ،وكان قد تزوج منذ
ثلاثة �أعوام فقط .وعلى الرغم من �أن لديه طفلا ً يبلغ من العمر خمسة �أشهر� ،إلا �أنه نزل
مسرعاً �إلى الشارع فور سماعه بنداء السيد رئيس الجمهورية .وكان محمود يحب السيد
رئيس الجمهورية حباً جماً لدرجة �أنه كان يقول عنه «والدي» .وكان في طريقه �إلى
المطار لاستقبال السيد رئيس الجمهورية ،ولكنه استشهد �إثر �إطلاق الخونة النار عليه.
محمود إيشيت

كان محمود �إيشيت في الرابعة وال�أربعين من عمره ولديه ست �أولاد ،وكان راكباً دراجته
النارية في مظاهرة منددة نظمت خلال المحاولة الانقلابية التي شرع بتنفيذها �أعداء
الديمقراطية ليلة  15تموز /يوليو ،حيث �أصيب بحجرة �أدت �إلى استشهاده.

225

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

مدد إيكزيجايل

كان مدد في الخامسة والثلاثين من عمره ،متزوح ولديه ولدان ،وقد منعه حب الوطن
والشعب من البقاء في المنزل الذي خرج منه مع حماه الذي كان يعمل سائق شاحنة في
بلدية سنجان واستدعي �إلى عمله .واستشهد وهو يطلق �أنفاسه ال�أخيرة في الطريق المؤدية
�إلى المجمع الرئاسي.
دمحم عاكف صاجنار

كان شهيدنا محمد عاكف يبلغ من العمر خمساً و�أربعين عاماً ،وكان مكان عمله في
جيزرا .وعلى الرغم من وجوده في �أنقرة لقضاء فترة الراحة �إلا �أنه توجه �إلى رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي دون �أن يودع �أسرته ل�أن القضية قضية وطن .وهناك
استشهد مخلفاً وراءه ابناً وابنتين.
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دمحم عيل كيليتش

كان محمد علي في الثالثة والعشرين من عمره ،وهو عمود ال�أساس في منزله ،فكان
مكلفاً برعاية والدته المسنة ووالده المصاب بمرض السرطان وشقيقه المجند .و�إضافة �إلى
ذلك كان يدرس الهندسة ،وكان يحب السيد رئيس الجمهورية حباً كثيراً .وعندما سمع
بوقوع المحاولة الانقلابية جمع �أصدقاءه في الحي وتوجهوا جميعاً �إلى الجسر� .أصيب
بطلقة واحدة من قناص خائن ف�أردته �أرضاً واستشهد.
دمحم تشاتني

كان محمد تشاتين في الثامنة والثلاثين من عمره ،متزوج ولديه ولدان .وفي لية  15تموز /يوليو
�أوكل مهمة حماية السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان .وصل �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي �إلى
الفندق الذي كان يقيم فيه السيد الرئيس في مرمريس وذلك بعد مغادرته بفترة وجيزة ،وهاجموا
الفندق بثلاث طائرات مروحية .واستشهد محمد تشاتين في الاشتباك الذي اندلع عقب
الهجوم ،وهو الذي كان قد اشترى منزلا ً جديداً بمدخراته وكان يتجهز للانتقال �إلى السكن فيه.
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دمحم دمري

ولد محمد دمير في عام  1984وهو عنصر في سلك الشرطة .استشهد في رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة التي كان يعمل فيها مراقباً لمحركات الطائرات المروحية وصيانتها.
وعلى الرغم من �أنه لم يكن لديه عمل في تلك الليلة �إلا �أنه ذهب �إلى عمله ليجهز
الطائرات المروحية مع زملائه.
دمحم غودار

كان لدى محمد غودار الذي يعمل في مجال �إدارة ال�أعمال ،ثلاثة �أولاد و�أربعة أ �حفاد.
وعندما سمع بوقوع المحاولة الانقلابية ذهب �إلى شارع الوطن وهو يقول للعاملين لديه:
«�إذا لم نتمسك بوطننا في هذه الليلة فمتى سنتمسك؟» .انضم محمد غودار �إلى جموع
الناس الذين عرقلوا هبوط الطائرة المروحية ،و�أصيب بكتفه ور�أسه بالنيران التي �أطلقتها
تلك الطائرة ،فاستشهد في مكان الحادث على الفور.
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دمحم غولشان

كان عمره واحداً وستين عاماً و�أباً لولدين .وكان قبل وفاته يقول« :يجب �أن يكون وفاة
المرء �أيضاً مشرفاً ليشعر ال�أحياء بالفخر» .وحدث �أن مات كما كان يحلم �أن يموت.
حيث استشهد هو و�أخوه وابن �أخيه جراء قنبلة سقطت على المجمع الرئاسي.

دمحم اكرا أصالن

كان محمد يبلغ من العمر تسعاً وثلاثين عاماً ،وهو ابن ل�أسرة لديها ولدان ،متزوج
ولديه ثلاث �أولاد ،ويعمل في شركة خاصة .كان قد قال ل�أحد �أصدقائه الذاهبين ل�أداء
العمرة« :ادع لي بالشهادة في الكعبة» .فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعواته ،حيث �أنه
استشهد مع اثنين من �أصدقائه فوق جسر البوسفور.
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دمحم اكراجاتيليك

ولد محمد في عام  ،1984وهو متزوج ولديه ولدان .استشهد على ر�أس عمله جراء
الهجوم الذي تعرضت له رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي.

دمحم كوجااكيا

ولد محمد كوجاكايا في �أنقرة في عام  ،1994واستشهد في الساعة  00.00تقريباً جراء
�إصابته في الهجوم الغادر الذي وقع �أمام رئاسة هيئة ال�أركان العامة وذلك قبل ثلاثة �أيام
من عيد ميلاده ،وكان يعمل عنصر �أمن.
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دمحم أوروتش

كان للتو�أم البالغ من العمر خمساً وعشرين عاماً القدر نفسه ،حيث استشهدا سوية في
تلك الليلة نتيجة هجوم الانقلابيين الخونة .ولم يتم التعرف على جثتيهما �إلا عبر ال�أرقام
المتسلسلة لمسدسيهما.

دمحم شفيق شفقاتيل أوغلو

كان محمد شفيق يبلغ من العمر تسعاً و�أربعين عاماً ولديه ثلاث �أولاد ،وكان يعمل مصلح �أدوات
كهربائية .سمع بالتطورات عبر اتصال تلقاه من ال�أقارب .وعندما فتح التلفاز سمع نداء السيد رئيس
الجمهورية ،فتوجه مع زوجته وابنه �إلى مطار �أتاتورك .التقى ابنه عمر شفقاتلي �أوغلو بخاله �أمام
مديرية ال�أمن ،وعندما ر�أى الدبابات وهي تحطم السيارات اتصل بوالده ،فعلم باستشهاده عندما
س�أله الشخص الذي رد على الهاتف« :ماذا تقرب الشخص المتوفي؟».
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دمحم شانغول

كان محمد شانغول من مواليد �أنقرة  .1986خرج �إلى الشارع بناء على نداء السيد رئيس
الجمهورية ،واستشهد �إثر �إطلاق النار من الجو �أمام رئاسة هيئة ال�أركان العامة.

دمحم شوكت أوزون

كان محمد شوكت متزوجاً ولديه ولد واحد ،واستشهد حباً بالشهادة وهو يدافع عن
بورصة �إسطنبول .تقول زوجته« :لقد ر�أيت جثته ،وكان يبتسم» .ووري الثرى في مسقط
ر�أسه �إلازيغ.
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دمحم يملاز

كان محمد يلماز يبلغ الرابعة وال�أربعين من عمره ،ويعمل مصمماً غرافيكياً ،وهو متزوج
ولديه ولدان .كان مسلماً مرهف القلب لدرجة �أنه كان يرغب بالذهاب �إلى الشيشان
وغزة ليستشهد هناك من شدة حزنه عليهما .ولكن شاءت له ال�أقدار �أن يستشهد في تلك
الليلة فوق جسر البوسفور.
مرييتش عملدار

كان ميريتش علمدار نائب مدير في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة ،ويبلغ من العمر 44
عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان ،وكان يعمل بصفة مدير �أمن من الفئة الثانية .واستشهد في
رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة التي قصفت خلال المحاولة الانقلابية الخائنة في  15تموز.
�أما والده الذي يخضع للعلاج ل�إ صابته بمرض الانسداد الرئوي المزمن ،فقد وافته المنية في
المشفى قبل �أن يصله نب�أ استشهاد ابنه    .
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مسعود أجو

ولد مسعود �أجو في عام  .1960وبعد سماعه نداء السيد رئيس الجمهورية توجه �إلى
ساحة كيزيلاي فاستشهد هناك على يد الانقلابيين الخونة .وكان مسعود �أجو يعمل في
صناعة ال�أحذية ولديه �أربعة اولاد.

مسعود ياغان

كان مسعود ياغان من مواليد �أنقرة  .1984لبى نداء السيد رئيس الجمهورية وخرج من
المنزل برفقة زوجته وشقيقه ووالده .استشهد �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .وكان
يعمل سائقاً ليرعى �أسرته و�أولاده الثلاثة.
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ماتا سارتباش

كان ماتا سارتباش يبلغ من العمر تسعاً و�أربعين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولدان .وكان
مختاراً لحي �أجي باغدم و�أحد �أقرباء السيد بينالي يلدرم رئيس الوزراء .استشهد على يد
الخونة الذين كانوا يحاولون السيطرة على مبنى الاتصالات.

متني أرسالن

كان متين �أرسلان يعمل عاملا ً في قطاع ال�إ نشاءات وهو من ولاية كارابوك .وفي تلك
الليلة خرج �إلى الشارع مثله مثل ال�أبطال ال�آخرين ،يسعى �إلى الشهادة .فنال مراده
واستشهد برصاص الخونة �أمام مبنى بلدية �إسطنبول الكبرى .وكان متين �أرسلان �أعزباً،
وكان والده ووالدته المتقاعدين يعيشان في كارابوك ،فعاد �إلى مسقط ر�أسه شهيداً.
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جميب أريغان

كان عمره اثنين وثلاثين عاماً ،وتلقى علاج سرطان القولون الذي عانى منه ل�أكثر من
�أربعة �أعوام حتى شفي منه قبل ستة �أشهر .نزل �إلى الشارع تلبية لنداء السيد رئيس
الجمهورية ،فاستشهد �أمام مبنى رئاسة ال�أركان العامة.

دمحم أمبار

كان محمد �أمبار يبلغ من العمر تسعاً وثلاثين عاماً وهو متزوج ولديه ولدان .وفي تلك
الليلة اتصل بجميع �أقاربه فرداً فرداً ،ودعاهم �إلى النزول �إلى الشوارع والساحات .استشهد
فوق الجسر �إثر �إصابته بثلاث طلقات وهو يقاوم الانقلابيين الخونة.
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دمحم أوغوز كيليتش

كان محمد �أوغوز يبلغ السادسة والعشرين من عمره ،وهو متزوج .وفي يداية  2016قدم طلب تعيينه
في جنوب شرق تركيا لمحبته الشديدة لوطنه ،وتم تعيينه في ولاية وان بناء على ذلك ،وكان يعد ال�أيام
ليذهب �إلى هناك ويباشر مهامه .وفي بداية ال�أمر لم يرغب تصويب البندقية على الجنود ،ولكن الذين كان
يواجههم لم يكونوا جنوداً ،بل هم خائنون لوطنهم� .أصيب محمد بجروح خطيرة بر�أسه في الاشتباكات
التي اندلعت ،وبعد مدة وجيزة استشهد في مكان الحادث.
دمحم عيل أكصو

كان محمد علي �أكصو يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر ،وهو متزوج ولديه ولدان .وفور
سماعه بالنب�أ خرج من المنزل وهو يقول« :من يدري! قد تكون الشهادة من نصيبي».
وبينما كان يصد الدبابات بصدره كال�أبطال ،قاد الخونة �إحدى الدبابات باتجاهه فدهسته
و�أدت �إلى استشهاده.
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دمحم فضيل دمري

كان محمد فضلي دمير يبلغ الحادية وال�أربعين من العمر ،وهو متزوج ولديه ابنتان .وفور
سماعه بوقوع المحاولة الانقلابية طلب السماح من زوجته ،وتوجه �إلى مبنى الاتصالات
في �أجي باغدم .استشهد نتيجة �إطلاق الخونة النار على سيارته.

دمحم يالتشني

كان محمد يالتشين شاباً يبلغ الاثنين والعشرين عاماً من العمر .وكان هو �أيضاً يؤمن بعدم
وجود مستقبل من دون وجود وطن ،فهرع مسرعاً �إلى �أمام المجمع الرئاسي .وعندما كان
يتكلم مع والده بالهاتف تعرض لقصف الخونة ،فاستشهد دون �أن يتمكن من وداع والده.
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حمرم كرم يلدز

كان محرم كرم يلدز يبلغ من العمر تسعاً وعشرين عاماً .نزل �إلى الشارع فور سماعه نداء
السيد الرئيس وهو يطلق التكبيرات� .أصيب بر�أسه وهو يصد الانقلابيين الخونة فوق جسر
شهداء  15يوليو/تموز ،مما �أسفر ذلك عن استشهاده هناك .وعلم والده باستشهاد ابنه
عندما قام شخص �آخر بالرد على هاتفه.
حمسن كرياميتيش

فور الطلب منه الالتحاق بالعمل ،استودع زوجته سيدا الحامل في شهرها الثامن �أمانة
لدى الجيران ،و�أسرع متوجهاً �إلى عمله .وكان محسن قد نجح في هذا السن المبكر من
تبو�أ منصب معاون ضابط ،ولكنه نال مرتبة الشهادة قبل �أن تكتمل فرحته ويباشر عمله.
وبعد خمسة �أسابيع من استشهاده �أنجبت زوجته طفلة �أسمتها كوكتشا.
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مراد أكدمري

كان مراد �أكدمير يبلغ من العمر سبعاً وعشرين عاماً ،وهو متزوج ولديه ولد واحد .وكان
يشغل مطعماً مع والده في �أناضولي هيسار .وفي تلك الليلة خرج من المنزل وهو يقول:
«الرئيس ينادينا  يا والدتي� .أنا ذاهب ل�أستشهد»� .أصابه الخونة في تشانغالكوي بجروح
بليغة ،واستشهد وهو يخضع لعملية جراحية.
مراد آلاكن

تمت دعوته �إلى الالتحاق بعمله في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي
في �أنقرة ،فتعرض مع ست من �أصدقائه لقصف الانقلابيين الخونة ،مما �أسفر عن
استشهادهم جميعاً .وكان الشهيد مراد �آلكان يبلغ من العمر اثنين و�أربعين عاماً وهو
متزوج ولديه ولدان.
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مراد دمرييج

على الرغم من كونه �أباً لطفلين �إلا �أنه خرج �إلى الشارع فور سماعه نداء رئيس
الجمهورية ،وهو يقول�« :إن لم �أخرج �أنا ،ولم يخرج غيري ،ف�إننا لن نستطيع النوم غداً،
وستعم الفوضى البلاد .يجب علي �إنقاذ الوطن» .سقط مراد دميرجي شهيداً �إثر �إصابته
برصاصة في ر�أسه وهو يقاوم الانقلابيين �أمام مبنى .TRT
مراد إلليك

كان عنصراً في شرطة المهام الخاصة ،ولم يكن يؤدي مهامه لكونها وظيفته فقط ،بل
ل�أنه كان يحبها بشغف .مراد �إلليك ،الشاب ذو الخمسة والعشرين عاماً كان يحضر هو
وحبيبته لحفل خطوبتهم بعد شهرين ،ولكنه سقط شهيداً جراء القصف الذي تعرض له
مبنى رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة.
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مراد إييجن

كان مراد �إينجي �أباً ل�أربع فتيات وله من العمر  42عاماً ،لبى نداء السيد الرئيس رجب
طيب �أردوغان ،وخرج مسرعاً �إلى الشارع ،واستشهد �إثر �إصابته برصاصة �أطلقتها �إحدى
المروحيات في كيزيلاي.

مراد كوجاتورك

كان عمره  35عاماً وهو مطلق وله ثلاثة �أولاد ،ويعمل في �إنتاج ال�أحذية .وقبل أ �ربعة
�أشهر ذهب �إلى جبل التركمان طالباً الشهادة ،وفي تلك الليلة توض�أ وقال لابنه وهو يخرج
من البيت« ،كن في �أمان الله» ،ونال مرتبة الشهادة في سراج خانه.
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مراد مرتل

في ليلة الـ  15من تموز تصدى مراد مرتل ذو ال�أربعين عاماً لمرتزقة تنظيم غولن ال�إ رهابي
الذين كانوا  يحاولون السيطرة على بناء (ترك تيليكوم) الواقع في شارع �آجي بادم في
قاضي كوي ولكنه نال الشهادة �إثر تعرضه لرصاصة �أطلقها الانقلابيون الخونة في ظهره.

مراد نائب أوغلو

كان عمره  40عاماً ويعمل تاجراً ،وهو الابن ال�أصغر لعائلة مكونة من � 5إخوة .وكان
متزوجاً منذ  12سنة ،وخلّف وراءه يتيمين اثنين .ذاق طعم الشهادة �أمام مبنى التيليكوم
في �آجي بادم �إثر �إصابته برصاص الانقلابيين.
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مصطىف أصالن

كان مصطفى �أصلان يبلغ من العمر  47عاماً ،وكان مكان عمله الرئيسي في مدينة توكات،
ولكنه انتدب �إلى �أنقرة لفترة مؤقتة .استشهد �إثر الهجوم الذي تعرضت له رئاسة �إدارة شرطة
المهام الخاصة في غولباشي .لم يصل جثمانه �إلى �أهله �إلا بعد مدة طويلة ،وعندما وصلتهم
نتائج فحص الحمض النووي ( )DNAلم يتمكنوا من التوصل �إلا �إلى ثلث جثمانه.
مصطىف أوجو

لم يكد مصطفى ذو الواحد والعشرين ربيعاً ينهي صلاته حتى ذهب �إلى كيزيلاي .نسي
�أن يقبل يد والدته ،ولكنه ما لبث �أن عاد وودعها .مصطفى �أوجو كان طالباً في السنة
الثانية في كلية الهندسة المدنية في جامعة غازي ،ونال الشهادة �أمام مبنى رئاسة هيئة
ال�أركان العامة �إثر �إصابته في قلبه بنيران �أطلقتها دبابات الانقلابيين.
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مصطىف جامباز

كان قد �أتى �إلى �إسطنبول بعد �أن قال« :لن �أكون جندياً في الجيش اليوناني» .مصطفى
جامباز من �أتراك تراكيا الغربية .وعندما سمع النداء الذي وجهه القائد العام ،توجه �إلى
ال�أصدقاء وال�أقارب عبر شبكة التواصل الاجتماعي قائلاً« :سنخرج �إلى الشوارع تلبية
لرغبة و�أوامر القائد العام» .خرج ومعه ابنه �إلى ساحة المعركة ،ونال شرف الشهادة �إثر
�إصابته برصاصتين �أطلقتا من بارودة حربية.
مصطىف ديرلكي

عندما سمع نداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،خرج �إلى الشارع وهو يقول�« :إن
لم نذهب اليوم فمتى سنذهب؟!» .مصطفى ديركلي ذو العشرين عاماً� ،أحد �أكثر �أبطالنا
شباباً ،حيث سقط شهيداً بين ذراعي زميله �إثر تعرضه لرصاص الخونة الانقلابيين الذين كانوا
يطلقون الرصاص على المواطنين في منافذ العبور السريع الم�أجور في منطقة �أورهانلي.
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أوزكور مصطىف اكراسااكل

سقط �أوزكور مصطفى كاراساكال ذو السبعة عشر ربيعاً � -أحد �أكثر �أبطالنا شباباً -شهيداً بعد
تعرضه لرصاص �أطلقتها �إحدى المروحيات �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة .استشهد
�أوزغور �أمام عيني �أبيه واثنين من �أخوته بعد  40دقيقة من �إصابته ،وهم ينتظرون سيارة ال�إ سعاف.

مصطىف اكمياكتيش

كان مصطفى كايماكتشي يبلغ من العمر  37عاماً وهو �أب لطفل واحد ،وكان يعمل في بلدية
�أوسكودار .توض�أ وخرج من منزله تلبية لنداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان .ذهب �إلى
جسر شهداء الخامس عشر من تموز ،وواجه الانقلابيين بكل شجاعة وبطولة ،ولكنه �أصيب
برصاصة في كتفه ،نال على �إثرها الشهادة مت�أثراً بجراحه �أثناء نقله �إلى المستشفى.
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مصطىف كوتشاك

من مواليد ولاية يوزغات عام  ،1982وسقط شهيداً عند الفجر نتيجة انفجار القنبلة
الملقاة �أمام المجمع الرئاسي.

مصطىف رسين

كان عمره  47عاماً وهو �أب لطفلتين .خدم بوظيفة قناص في جنوب شرق البلاد ،وواجه الموت
مرات عديدة .كان حلمه �أن يكون شهيداً ،وتحقق هذا الحلم بسقوطه شهيداً نتيجة تفجير مبنى
رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي �أثناء المحاولة الانقلابية .تحدث نوري �أونال عن
علاقة زميله الشهيد بابنته �إيلا التي تتلقى علاج سرطان الدم ،وقال« :بقي على علاج ابنته ذات
العشر سنوات سنة واحدة .لا يمكن ل�أب �أن يحب طفلته بهذا القدر ،لم �أ َر هذا القدر من الحب
بين �أب وابنته .ولكن ومع ال�أسف ،فرق الانقلابيون بينهما».
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مصطىف سوالك

الشهيد مصطفى سولاك من مواليد  .1973تلقى خبر محاولة الانقلاب عبر مكالمة
هاتفية �أيقظته من نومه ،وبدون �أن يفكر خرج مسرعاً �إلى الساحات ،وسقط شهيداً
برصاص الانقلابيين الخونة في بيش تبه.

مصطىف تاجميان

من مواليد هاتاي عام  ،1965كان يعمل مديراً لل�أمن من الفئة الثالثة في رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي في �أنقرة .ذهب مسرعاً ليكون على ر�أس عمله بعد
سقوط �أول قذيفة على مبنى الرئاسة .سقط شهيداً �إثر الهجوم الثاني الذي تعرضت له
رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة.
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مصطىف يامان

من مواليد بارتن عام  ،1985كان �إماماً في مسجد رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في
غولباشي في �أنقرة ،وعند وقوع الانفجار في مبنى الرئاسة خرج من منزله لمساعدة عناصر
الشرطة في المبنى ،حيث سقط شهيداً �إثر تعرضه ل�إ حدى هجمات الخونة ال�أعضاء في
تنظيم غولن ال�إ رهابي.
موتلو جان كيليتش

من مواليد �أنقرة عام  .1998لم يكمل عامه السابع عشر بعد وكان �أول مولود رزقت
به عائلته بعد حرمان دام ثمانية �أعوام .وكان يعمل نادلا ً في �إحدى المطاعم .نهض
بعد منتصف الليل من فراش المرض وذهب مع �أبيه للدفاع عن الوطن .واستشهد �إثر
تعرضه لرصاص الانقلابيين الخونة من �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي �أمام مجمع رئاسة
الجمهورية ،وهو �أصغر شهدائنا سناً.
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مظفر آيدوغدو

كان عمره  36عاماً وهو متزوج ولديه طفلة في الرابعة من عمرها .استشهد �إثر �إصابته
ب�أربع رصاصات ،وكان قد ذهب �إلى �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة لمقاومة
الانقلابيين تلبية لنداء السيد رئيس الجمهورية .وكانت �آخر كلماته« :اعتنوا ب�أولادي
جيداً ،عائلتي �أمانة في �أعناقكم».
منري آلاكن

كان منير رجل شرطة يبلغ من العمر  41عاماً ،وهو متزوج ولديه طفل واحد .كان قد لاحق
ال�إ رهابيين عدة سنوات في هكاري ،وفي نهاية المطاف وجدهم في �إسطنبول .سقط شهيداً
وهو يعمل على حماية مديرية �أمن ولاية �إسطنبول ،ووري الثرى في مقبرة الشهداء في
تيكيرداغ.
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منري مراد إرتكني

كان عمره  47عاماً وهو ابن لعائلة مكونة من � 10إخوة ،حيث كانت حياته مليئة
بالمصاعب ،ولكنه نذر نفسه لمحاربة ال�إ رهابيين كشرطي في المهام الخاصة .نال مرتبة
الشهادة �إثر التفجيرات التي وقعت في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي.

جنايت ساين

كان مهندساً مدنياً يبلغ عمره  63عاماً ولديه شركته الخاصة وكان يبني مسجداً في �آغري،
ويحلم بالشهادة ويطلبها في دعائه عقب كل صلاة .وفي تلك الليلة ذهب هو وصهره �إلى
هيئة ال�أركان العامة ،بينما ذهب ابنه �إلى المطار� .أصيب بعيار ناري �أمام مبنى رئاسة هيئة
ال�أركان العامة ،واستشهد في المستشفى .وبعدما سقط شهيداً وجدوا في جيبه الدعاء الذي
كان يقرؤه طلباً للشهادة.
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مجني هبادير دنزييج أوغلو

وهو من مدينة غيراسون ،وكان عاشقاً ل�أردوغان وعمره  50عاماً ،وهو متزوج ولديه ابنتان �إحداهن
في الثانية والعشرين وال�أخرى في التاسعة من العمر .وعندما بد�أت ال�أحداث في ليلة الانقلاب
اتصل هاتفياً بزوجته بينار دنيزجي �أوغلو وقال لها« :نحن نعرف هؤلاء الخونة ،نحن �أيضاً سنخرج
ولن ندع هؤلاء اللصوص يقسمون بلدنا ،فالتصويت في صناديق الاقتراع لا يكفي» .سقط شهيداً
�أمام مجمع رئاسة الجمهورية �إثر تعرضه لرصاص �أطلقته �إحدى المروحيات.
نديب جنكزي أاكر

كان عمره  40عاماً ،وقال المقربون منه �أنه بقي عازباً كي لا يترك خلفه �أحداً يبكي عليه .وفي
ليلة  15تموز �أوكلت �إليه مهمة حماية السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،فذهب هو والفريق
الذي معه �إلى الفندق الذي يقيم فيه السيد الرئيس في مرمريس .وكان الانقلابيون الخونة قد
مشطوا المكان واختبؤوا في محيطه ،وعندما اقترب الشهيد �أكار مع فريق الشرطة من المبنى،
ر�آهم الخونة ووجهوا فوهات بنادقهم �إليهم ،حيث استشهد �أكار في ذلك المكان على الفور.
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نيازي أرغوان

ولد عام  1990وكان موظفاً في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي .وسقط
شهيداً خلال المحاولة الانقلابية في ليلة  15تموز �إثر الهجوم الثاني الذي تعرض له مبنى
ال�إ دارة .وكان الشرطي الشهيد �أرغوان ينوي الزواج بعد �إنهاء مهمته.

أوغوزخان ياشار

كان عمره  23عاماً وعازباً ،ومن بين ال�أوائل الذين هرعوا �إلى �أمام مجمع رئاسة الجمهورية لمقاومة
الانقلابيين ،ونقل �إلى المستشفى �إثر تعرضه لجراح خطيرة في الر�أس نتيجة الانفجارات التي وقعت في
بيش تبه .واستشهد بعد مرور عشرين يوماً على �إصابته .وقال عنه السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان
تخليداً لذكراه« :كان عمره  23عاماً ،وقد كان غرسة طولها  ،1,95كان �أجمل غرسة في الدنيا ،ولكنه
بعد استشهاده ازداد جمالاً� ،أردت رؤية جماله في ثلاجة الجثث �أيضاً ،فذهبت �إلى هناك ،ور�أيت
جماله».
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أونور أنصار أيان أوغلو

كان �أونور ذو السبعة والعشرين عاماً قد عقد خطبته قبل شهرين من تاريخ استشهاده،
وكان يبني �أحلامه بالزواج بمن �أحب ،وفي ليلة  15تموز وعندما كان يحاول �إنقاذ �أحد
المواطنين في جسر الشهداء �أصيب برصاصتين� ،إحداها �أصابت رقبته وال�أخرى اخترقت
صدره ،فاستشهد هناك �إثر ذلك.
أونور كيليتش

كان شاباً محباً للسيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،وكان في الثالثة والعشرين من عمره،
ويعمل سائق تكسي .خرج من منزله وهو يقول لوالده�« :أبي ،لقد بد�أت الفوضى في
البلاد ،وهناك محاولة انقلاب� ،أنا ذاهب للدفاع عن الوطن� ،أرجو منك �أن تسامحني».
وسقط شهيداً على الجسر برصاص الانقلابيين الخونة.
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أورهان غويتان

كان عمره ستاً وثلاثون عاماً ومستثمراً لوكالة سفن ،ولم يكد �أورهون غويتان يسمع خبر
وقوع المحاولة الانقلابية حتى خرج مع �أخيه �إلى الشارع ،وكان من بين شهدائنا الذين
تم �إطلاق النار العشوائي على سياراتهم �أمام مبنى الترك تيليكوم في �آجي بادم� ،أما بالنسبة
ل�أخيه كنان فقد نال شرف ال�إ صابة بجروح.
عمثان أرسالن

عمره  56عاماً ،وهو عسكري متقاعد و�أب لطفلة وولدين .سمع بخبر المحاولة الانقلابية
واتخذ قراره مع جاره بالنزول الفوري �إلى الميدان ،فخرج من المنزل وهو يقول لزوجته
مناولاً �إياها مبلغاً من المال�« :إما �أن �أصبح شهيداً �أو جريحاً ،قد تحتاجين لهذا المبلغ».
�أصبح هدفاً لرصاص الخونة �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة حيث استشهد هناك.
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عمثان أوساهييب أوغلو

وهو من مواليد  ،1985وكان قد كبر وترعرع وهو يتيم ال�أب وال�أم ،وعندما كان في
الخامسة من عمره تبنّته �إحدى العوائل من جمعية رعاية ال�أطفال ،وبعد �أن عاش حياة
صعبة ،سقط شهيداً على يد �أعضاء تنظيم غولن ال�إ رهابي وهو لم يكمل عامه الحادي
والثلاثين بعد .خرج من المنزل ملبياً نداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،وسقط
شهيداً مع اثنين من �أصدقائه �أمام المجمع الرئاسي في بيش تبه.
عمثان يملاز

كان مقيماً في تشنغال كوي في �إسطنبول ،وعمره  36عاماً ،ولديه ثلاثة �أطفال ،وكان
راضياً عن رزقه القليل الذي يكسبه من دكان لبيع �أقمشة التنجيد ،وكان يقول�« :أين
نحن من الشهادة و�أين الشهادة منا؟ هل نليق بهذه المرتبة؟»� .أصيب في ر�أسه برصاصة
�أطلقتها بارودة حربية وهو يحاول مساعدة �أحد الجرحى في تشنغال كوي ،فسقط على
�إثرها شهيداً هناك.
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أوزان أوزين

عمل عنصراً في الشرطة ،وقد كان في عنفوان شبابه وله من العمر  23عاماً ،وكان قد
عقد خطوبته ،ويحضّ ر لحفل الزفاف .وقام بنقل العساكر الذين لجؤوا �إلى الشرطة وهم
يقولون« :نحن لسنا انقلابيين» ،بسيارة الشرطة ،ولكنه �أصيب برصاصة في الر�أس �أدت
�إلى استشهاده وهو يراقب ال�أحداث في منافذ العبور الم�أجورة في �أورهانلي.
معر جان أتشيك كوز

كان عمره واحداً وعشرين عاماً وهو طالب في كلية الحقوق ،وخرج �إلى الشارع
ملبياً نداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،ولكنه �أصيب في صدره متعرضاً لنيران
المروحيات �أمام مجمع رئاسة الجمهورية ،و�أثناء خضوعه لعملية جراحية استشهد في
المستشفى في مدينة �أنقرة التي كان قد �أتى �إليها من �أجل الدراسة.
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معر جان اكتار

كان عمره  33عاماً ،وكما تقول والدته فقد استشهد مت�أثراً برصاصة �أصابته �أمام مبنى بلدية ولاية
�إسطنبول وهو يقاوم الانقلابيين ،وكان بمثابة ال�أب الرؤوف بالنسبة ل�إ خوته ،حيث كان يعمل وهو
يدرس من �أجل تغطية نفقات دراسة �إخوته .دفن الشهيد عمر جان كاتار يوم ال�أحد  17تموز في
مقبرة الشهداء في �أدرنة كابي.
معر هالس دمري

كان عمر هالس دمير ذو الاثنين و�أربعين عاماً مساعداً �أول في قيادة القوات الخاصة .قال له الجنرال زكائي
�آك ساكالي وهو يوجه �إليه �أمر �إيقاف الانقلابيين« :يا بني! باسم الوطن والشعب س�أوكلك بمهمة تاريخية.
�إن العميد ترزي خائن لوطنه وانقلابي ،اقتله قبل �أن يدخل �إلى المقر .في نهاية هذه المهمة ستنال الشهادة.
�أنت تعلم �أننا نعمل معاً منذ عشرين عاماً� ،أطلب منك �أن تسامحني» .ومن دون تردد �أجاب« :سمعاً وطاعة
سيدي .بالنسبة لي �أنا �أسامحك ،و�أنت �أيضاً سامحني» .وفي تلك الليلة �أصبح محط فخر واعتزاز لجميع
�أبناء الوطن بعد �أن قتل العميد الانقلابي الخائن وذاق طعم الشهادة ،و�أخرج من جسده  30عياراً نارياً.
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معر إيبك

وهو من مواليد �أنقرة  .1982ذهب �إلى �أمام مبنى مديرية ال�أمن في �أنقرة لمواجهة انقلابيي
تنظيم غولن ال�إ رهابي ،حيث سقط شهيداً على يد الانقلابيين الخونة تاركاً خلفه تو�أماً
بعمر �أربعة �أشهر بعد انتظار دام ثماني سنوات.

معر تاكدمري

كان عمره عشرين عاماً ،ولم يبق على التحاقه بالخدمة ال�إ لزامية �إلا القليل ،وكان من بين
التسعة الذين انضموا �إلى قافلة الشهداء من مدينة كازان .في تلك الليلة كان يحضر حفل
زفاف ،وعندما سمع نداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،طلب ال�إ ذن من والده
للذهاب �إلى قاعدة �أكينجيلار ،وخرج من المنزل في الساعة  23.30وفيما بعد وصل نب�أ
استشهاده.
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أوندر غوزال

كان �أوندر يبلغ من العمر  46عاماً وهو �أب لثلاث بنات ،ومدير �أمن من الفئة الثانية ويعمل
معاون مدير دائرة في رئاسة �إدارة المهام الخاصة في �أنقرة ،وكانت خبرته في وظيفته
ورغبته في نيل الشهادة معروفة من قبل المحيطين به ،حيث دفنته والدته وهي تقول:
«كان ولدي يريد هذا ،ولدي لم يخن وطنه ،وكان يحب الوطن ،لقد نال ولدي مراده في
النهاية ،لقد استشهد ولدي».
أوزجان أوزسوي

كان متزوجاً ولديه طفل واحد .تعرض �أوزجان �أوزسوي ل�إ صابة بر�أسه وهو يقاوم الانقلابيين
الخونة في تنظيم غولن ال�إ رهابي �أمام مبنى القيادة العامة لقوات الدرك في بيش تبه ،واستمر
علاجه مدة �أربعة �أشهر في المستشفى ،حيث استشهد بتاريخ  12تشرين الثاني/نوفمبر.
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أوزغور غاجنر

كان عمره  31عاماً وهو متزوج وعنده ولدان .قالت له والدته ذي النورية غانجر« :لا تذهب
يا ولدي» ،فكان جوابه« :هذا الوضع يقتضي منا الذهاب يا �أمي» ،وتوجه باتجاه مجمع
رئاسة الجمهورية ،وعند صلاة الصبح استشهد �إثر انفجار قنبلة �ألقيت �أمام جامع الشعب.

أوزاكن أوزندي

يبلغ من العمر  55عاماً وهو متزوج و�أب لستة �أولاد ،ثلاث �إناث وثلاثة ذكور .وقبل
�أن يستشهد بحوالي ثلاثة �أشهر ضم حفيده ال�أول �إلى صدره و�أطلق عليه اسمه بنفسه.
استشهد �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة حيث كان يتصدى لدبابات الانقلابيين.
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رمضان كونوش

ذهب �إلى �أنقرة مع عائلته لقضاء ال�إ جازة .وبعد نداء السيد الرئيس قال لزوجته وابنته:
«اليوم يوم الشهادة� ،إن هذا نضال وطني� ،إن لم نمت اليوم فمتى سنموت؟» .واستشهد
�أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة نتيجة انفجار قذيفة �ألقتها مروحية تابعة للخونة
الانقلابيين ،وكان يبلغ من العمر  49عاماً .ترك خلفه زوجته وابنته اللتان تعرضتا لجراح
نتيجة انفجار نفس القذيفة.
رمضان ماشا

كان عمره  25عاماً وهو �أحد �أبطالنا الشباب ،حيث استشهد �أثناء الاحتجاجات التي
جرت بتاريخ  18تموز/يوليو .سقط شهيداً على جسر نورتبه �إثر �إصابته برصاص �إرهابيي
جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري (.)DHKP-C
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رمضان صاري اكيا

استشهد في المستشفى بعد شهر من �إصابته �أمام مبنى بلدية �إسطنبول الكبرى .وكان عمره
ثلاث  وخمسون عاماً .وبعد وفاته بقي الكلام الرزين الذي قاله ابنه ماثلا ً في ال�أذهان:
«نحن �أيضاً سنصل �إلى تلك المرتبة �إن شاء الله ،وسيكون موتنا بهذا الشكل �إن شاء الله.
�إنني لست حزيناً �أبداً ،بل على العكس �أنا سعيد ،لقد وجد �أفضل طريق للموت».
رجب بويوك

كان عمره  38عاماً وعائلته مكونة من خمسة �أخوة ،وكان يعيش مع �أمه و�أبيه� ،إذ �أنه
لم يكتب له النصيب في الزواج بعد .وعند سماعه بمحاولة الانقلاب ،هرع مسرعاً مع
�إخوته �إلى كيصكلي ،و�أصيب بالجهة اليسرى من صدره �أمام مدخل جسر البوسفور.
واستشهد في المستشفى عند �آذان الفجر.
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رجب غوندوز

ذهب رجب غوندوز ذو السبعة والعشرين عاماً �إلى جسر البوسفور وهو يقر�أ ال�أذكار،
وبينما كان يطلب السماح ممن حوله� ،أصيب بطلق ناري من سلاح حربي ،ونقل بعدها
�إلى المستشفى ،وهناك استشهد.

لوسر قابطاجني

كان عمره  33عاماً ،وصاحب مهنة حرة ،ينتظر �أجمل لحظات عمره ،ل�أنه كان سيذهب لطلب
الزواج من الفتاة التي �أحبها بتاريخ  16تموز/يوليو .وقام بتجهيز خاتم زواجه وباقات الورد و�أطباق
الشوكولا استعداداً لتلك المناسبة .ولكنه لم يكد يسمع ال�أخبار حتى هرع مسرعاً �إلى مبنى رئاسة
هيئة ال�أركان العامة .وقال في مواقع التواصل الاجتماعي وقد وضع الاستشهاد نصب عينيه« :لا قيمة
ل�أي انقلاب ونحن موجودون؟ علينا �ألا نسلم الوطن لهؤلاء الخونة� ،أخرجوا �إلى الشوارع»� .أصيب
ب�أربع رصاصات �أطلقها الانقلابيون الخونة ،رصاصتان في ذراعه ورصاصة في صدره و�أخرى في ر�أسه
مما �أدى �إلى استشهاده.
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رسمت لوسر برتشني

كان في ريعان شبابه ويبلغ من العمر  18ربيعاً .كان رستم رسول برتشين يقول:
«س�أذهب �إلى الجيش ل�أصبح ضابطاً و�ألقى الشهادة» .لقد لقي الشهادة التي كان يحلم
بها وهو في مقتبل شبابه ،بعد �أن �أصبح هدفاً لرصاص الانقلابيين الخونة في بيش تبه� .أما
فداء للوطن».
والده فقد قال وهو يدفنه« :لدي ستة �أولاد ،فليكونوا جميعهم ً
سعيد أرتورك

يبلغ العقيد سعيد �أرتورك من العمر  47عاماً ،وكان له دور كبير في منع قيادة لواء المدرعات السادس
والستين من دعم الانقلابيين .ولكنه سقط شهيداً هو وزملاؤه من عناصر الشرطة �أثناء الاشتباكات
التي اندلعت في اللواء .وقال عنه قادته تعليقاً على العمل الذي قام به في تلك الليلة« :لو لم يكن
سعيد موجوداً في تلك الليلة لكانت �إسطنبول غير موجودة اليوم» .ووجد على مكتبه هذه ال�أبيات:
«يا رب! �إن هذه العاصفة الهائجة هي الجيش التركي ،يا رب! هؤلاء هم الذين يموتون في سبيلك،
لكي يرتفع اسمك الكريم مع ال�آذان فانصره يا الله ل�أن هذا �آخر جيش للمسلمين».
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صاحل آليشاكن

كان صالح �آليشكان يبلغ من العمر  47عاماً ،وكان في مقدمة مواطنينا الذين ذاقوا طعم
الشهادة في ليلة  15تموز .وبعد �أن �أدى صالح �آليشكان صلاة العشاء في بايلاربايي ،اتجه
�إلى جسر شهداء الخامس عشر من تموز ،وشاءت ال�أقدار �أن يكون �أول الشهداء هناك.
صالح �آليشكان �أصيب برصاصة في صدره وسقط شهيداً على �إثرها تاركاً خلفه ثلاثة �أولاد.
مصد جان تورك

كان في العشرين من العمر .فقد �أباه و�أمه في مقتبل عمره .وذات يوم قال« :س�أصبح شهيداً
قبل �أن �أذهب ل�أداء الخدمة ال�إ لزامية»� .أصيب بجروح �أمام القاعدة الجوية الرابعة الرئيسية،
وسقط هناك شهيداً بعد �أن نزف طويلا ً بسبب منع سيارات ال�إ سعاف من الوصول �إليه.
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مصد أوصلو

كان الشهيد يعمل محاسباً ويبلغ من العمر ستاً وعشرون عاماً .توجه برفقة عدد من
�أعضاء التنظيم الشبابي التابع لفرع حزب العدالة والتنمية في �أوسكودار �إلى جسر شهداء
 15تموز لمقاومة الانقلابيين ،ولكنه نال مرتبة الشهادة في المستشفى بعد تعرضه
لرصاص الانقلابيين الخونة.
سادات قبالن

كان عمره  31عاماً ويعمل في البلدية .وبعد تغلبه على سرطان المعدة الذي �أصيب به وهو
طفل �أصيب بسرطان العظام في ال�أشهر الماضية .وتوجه سادات من مدينة طرابزون �إلى �أنقرة
للعلاج ،وفي ليلة  15تموز سمع بمحاولة الانقلاب من التلفاز ،فانطلق مسرعاً �إلى البرلمان
تلبية لنداء السيد رئيس الجمهورية ،ولكنه �أصيب برصاص الانقلابيين وسقط شهيداً.
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ساهار ياشار

استطاعت ساهار ياشار مساعدة ضابط الشرطة في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي �أن تقول لوالدها
�أثناء حديثها معه هاتفياً قبيل استشهادها بربع ساعة «س�أتصل بك لاحقاً» ،ل�أنها كانت تستعد لمواجهة الانقلابيين،
ولكنها كانت المكالمة ال�أخيرة بينهما .حيث �أقلعت طائرات حربية يقودها �إرهابيون ينتمون لتنظيم غولن ال�إ رهابي ،وهم
يرتدون البزة العسكرية ،من القاعدة الجوية الثامنة في دياربكر ،وقامت بقصف مبنى �إدارة شرطة المهام الخاصة ،مما
�أدى ذلك �إلى استشهاد ساهار ياشار التي قاومت الانقلابيين الخونة ،برفقة العشرات من زملائها        .
سلمي جانسزي

كان قدم سليم موضوعاً ضمن قالب جبس عندما سمع نداء السيد الرئيس رجب طيب
�أردوغان ،فلم يمنعه الجبس من النضال في سبيل الوطن .فقام بخلع الجبس ورميه.
�أصيب �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ،ونال مرتبة الشهادة في الساعة السادسة
والنصف صباحاً.
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رسدار غوك بايراك

كان  شرطياً يعمل في فرع مكافحة ال�إ رهاب في �إسطنبول .لقد سار سردار �إلى الشهادة
ووقف في وجه الخونة بكل شجاعة .ومن بين �أطفاله الثلاثة شارك �أصغرهم �آلبيران ذو
ال�أحد عشر عاماً في مراسم تشييع والده الشهيد وهو يرتدي الزي العسكري.

رسهات أوندار

كان الشهيد سرهات �أوندار يبلع من العمر  41عاماً ،وله اثنين من ال�أبناء .كان رئيساً لفرع منظمة
الهلال ال�أحمر التركي في منطقة «كوجوك �أسعد» ،وكان همه  مساعدة المظلومين ومد يد العون
للمحتاجين .ولد وترعرع في �ألمانيا وكان من مؤسسي «اتحاد الديمقراطيين ال�أتراك ال�أوربيين».
وخرج سرهات �إلى �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة لحماية الديمقراطية في بلده .و�أصبح هدفاً
للقنبلة التي رماها الانقلابيون �أمام المبنى ،فاستشهد مت�أثراً بالشظايا التي اخترقت جسده.
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رساكن غوك أر

كان متزوجاً وله �أربعة من ال�أولاد و  39عاماً من العمر .قدم استقالته من وظيفته كشرطي
في قوات المهام الخاصة بتاريخ � 25أيار/مايو  2016من �أجل التفرغ لافتتاح شركته
الخاصة .وفي ليلة  15تموز كان مع زملائه السابقين في مبنى رئاسة �إدارة شرطة المهام
الخاصة في غولباشي ،وشارك زملاءه نفس المصير واستشهد جراء قصف الانقلابيين
الخونة لمبنى ال�إ دارة بالطائرة الحربية .F16
ثروت آمصاز

وهو من مدينة غوموشهانه ،ويبلغ من العمر  44عاماً ولديه ثلاثة �أولاد .ذهب هو و�أخوه
�إلى جسر الشهداء و�أصيب هناك برصاص الخونة واستشهد في الساعة السادسة والنصف
صباحاً .وقد �أعطت عائلة الشهيد ثروت درساً للصديق والعدو بقولها« :نحن فخورون
ب�أن ابننا �أصبح شهيداً ،ونحن �أصلا ً لماذا نعيش .نحن �أيضاً سنلقى الشهادة ب�إذن الله».
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ساودا غونغور

كانت عزباء ولها من العمر  26عاماً� .أخبرت �أهلها مؤخراً بنيتها في الزواج .وفي ليلة 15
تموز استشهدت ساودا التي �أمضت حياتها وهي تحلم ب�أن تصبح شرطية ،في مبنى رئاسة
�إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي �إثر قصف المبنى من قبل الانقلابيين الخونة.

ساويغ يشيل يورت

كانت من بين المناضلات اللواتي رفعن في الساحات والميادين في ليلة  15تموز ،لواء «نانا
خاتون» التي كانت تترك رضيعها في المهد لكي تقوم بنقل الذخائر �إلى الجبهات .وقد
ذهبت ساوغي يشيل يورت التي تبلغ من العمر  50عاماً �إلى جسر شهداء  15تموز لتقف في
مواجهة الدبابات من دون خوف ،حيث سقطت هناك شهيدة برصاص الخونة.
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سيد أمحد تشاكري

كان سيد �أحمد البالغ من العمر خمساً وعشرين عاماً يعيش فرحة �إتمام العام ال�أول لزواجه،
حينما تلقى �أجمل هدية قبل وقوع المحاولة الانقلابية بـ  15يوماً ،حيث ُرزِقَ بمولوده ال�أول.
لقد استشهد سيد �أحمد دون �أن يضم ابنه �إلى صدره� ،إذ �أن زوجته كانت قد وضعت
مولودها في مدينة غازي عنتاب بعيداً عنه.
سعاد آكييجن

كان سعاد يبلغ من العمر  32عاماً ويعمل سباكاً .وعندما سمع خبر وقوع المحاولة الانقلابية
هرع �إلى �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ومعه مقلاعه لكي يتصدى لانقلابيي غولن
ال�أرهابيين� .أصيب جراء القذائف التي �ألقاها ال�إ رهابيون واستشهد بعد نقله �إلى مستشفى نومونة.
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سعاد آل أوغلو

كان عمره  42عاماً .ذهب بسيارته �إلى منطقة �أولوص ملبياً نداء السيد الرئيس رجب طيب
�أردوغان ،ومن هناك �أكمل مسيرته سيراً على ال�أقدام مع الحشود التي تسير تحت علم كبير
وهي تتقدم باتجاه رئاسة هيئة ال�أركان العامة و�أصوات التكبير ترافقهم� .أصيب سعاد �آل �أوغلو
بالرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون الخونة الذين �ألقوا بعد ذلك قنبلة �أدت �إلى استشهاده.
سلطان سلمي قره كوتش

كان سلطان سليم تاجراً عمره  42عاماً وهو من مدينة ريزة ،متزوج ولديه � 3أولاد .هرع �إلى
الشارع فور سماع ال�أخبار ،ثم عاد �إلى منزله لكي يتوض�أ ويطلب السماح من زوجته ،ثم
انطلق �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة للدفاع عن الديمقراطية� .أصيب البطل سلطان سليم
برصاص الانقلابيين الخونة مما �أدى �إلى استشهاده بعد �أن كان قد تغلب على ورم في دماغه.
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سومر دنزي

كان سومر دنيز يبلغ من العمر  42عاماً و�أباً لـ  2من ال�أولاد .وفي تلك الليلة �أصابه الخونة
بطلق ناري في قلبه �أمام المجمع الرئاسي .وكتب ابنه �أمير الذي يبلغ من العمر � 4أعوام
هذه الكلمات التي تدمي القلوب في رسالة وجهها لوالده�« :أبي العزيز ،لا يمكنك
تخمين مقدار اشتياقي لك .كنت ستخدعنا وتذهب حتى ولو كنا متواجدين في �أنقرة.
جميل �أنك لم تكن مصاباً ،ل�أنه كان من الممكن �أن لا ترى تلك الجنة الجميلة».
شانار دورسون

عمره  48عاماً وله  2من ال�أولاد .عند بدء المحاولة الانقلابية التي قام بها الخونة المنتسبون
�إلى تنظيم غولن ال�إ رهابي ،خرج شانار برفقة عمه ميكائيل دورسون وتوجه �إلى المجمع
الرئاسي وبسبب �إغلاق الطرق المؤدية �إلى هناك بالدبابات لم يتمكنا من الوصول �إليه.
وعندما ر�أى شانار تجمع �آلاف المواطنين في وجه الدبابات لم يستطع قلبه تحمل ال�أحداث
الجارية هناك و�أصيب ب�أزمة قلبية نقل على �إثرها �إلى المستشفى حيث استشهد هناك.
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شنول سامغان

كان شنول ساغمان يبلغ من العمر  43عاماً وهو متزوج و�أب لطفل واحد ،واستشهد
�إثر تعرضه للنيران التي �أطلقها الخونة المنتسبون �إلى تنظيم غولن ال�إ رهابي فوق جسر
البوسفور.

شيخموس دمري

كان عمره  28عاماً ،و�أكبر �أحلامه هو �أن يمتلك منزلاً .وفور سماعه بخبر الانقلاب ونداء
السيد رئيس الجمهورية ،خرج مع �أصدقائه �إلى الشارع .استشهد شيخموس وهو يقاوم
الانقلابيين على جسر البوسفور.
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شريين ديريل

كان عمره  33عاماً ويعمل سائق حافلة ،وكان يقول عن السيد رئيس الجمهورية «طيب
بابا» .قام بركن حافلته �أمام الدبابات لكي ينقذ عناصر شرطة المهام الخاصة المحاصرين
في منطقة �آجي بادم .وسقط شهيداً �إثر تعرضه لرصاص الانقلابيين .وكان يقول عنه
عناصر الشرطة في المستشفى« :لقد �أنقذ هذا الرجل الشجاع حياة سبعة من زملائنا».
شعيب سفر أوغلو

كان يبلغ من العمر  42عاماً ،متزوج وله � 3أولاد .وفي تلك الليلة المظلمة كان شعيب
سفر �أوغلو �أحد المتواجدين في الساحات والميادين مع قائدهم .وكان شعيب سفر �أوغلو
فداء للوطن
الذي استشهد �أمام مبنى بلدية سراج خانة ،يمتلك مطعماً ،ولكنه قدم روحه ً
الذي فضله على الخبز والعمل.
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شكري بايراقيج

كان شكري يبلغ من العمر  31عاماً ،وهو متزوج وله ابنة عمرها  6سنوات .وفي تلك
الليلة المظلمة وعندما كان عائداً �إلى منزله ر�أى الدبابات تسير بعكس السير ،فحاول
�إيقافهم ب�أن جعل من سيارته حاجزاً �أمام الدبابات التي يستخدمها الانقلابيون الخونة،
ولكن هذا لم يوقفهم فتابعوا مسيرهم وقاموا بدهسه مما �أدى �إلى استشهاده فوق جسر
تشاكماك في عمرانية.
حتسني غارالكي

كان عمره  39عاماً ويعمل سائق  تكسي ،متزوج ولديه طفل واحد .وعندما سمع بخبر
الانقلاب ،توجه مسرعاً �إلى مبنى بلدية �إسطنبول الكبرى وقاوم الانقلابيين الخونة .ولكنه
سقط شهيداً �إثر تعرضه لوابل الرصاص المنهمر في حي وزناجيلر.
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توحيد ّ
أكن

انضم توحيد �أكّان البالغ من العمر  60عاماً مع �أولاده الشجعان �إلى الحشود التي
تخوض النضال الشعبي .حيث سقط شهيداً عندما كان يتقدم ببسالة نحو الدبابات التي
يستخدمها الخونة �إثر تعرضه لوابل من الرصاص الكثيف ،ونال اثنان من �أبنائه شرف
ال�إ صابة بجروح.
تميور أكتامور

كان من �أرباب ال�أعمال الخاصة ويبلغ من العمر  36عاماً ،متزوج وله � 3أولاد .وفي ليلة
 15تموز خرج من منزله وهو يقول لزوجته «�أعطني قميصي ال�أبيض لكي �أرتديه ،ل�أنه
سيتلون بلون علمنا �إن سال الدم عليه» .سقط شهيداً �إثر تعرضه ل�إ طلاق الرصاص في
منافذ العبور الم�أجور.
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طولغا أجه بالني

كان يبلغ من العمر  27عاماً ،وهو مطلق وله  2من ال�أولاد .وكان ينوي الزواج مجدداً
وموعد زفافه بعد شهرين .ذهب هو وخطيبته سوية �إلى سراج خانة وشاءت ال�أقدار �أن
يستشهد هناك.

تورغوت سوالك

كان عمره  38عاماً ،متزوج وله  2من ال�أولاد ،ويعمل في سلك الشرطة .وكان في
ليلة المحاولة الانقلابية في  15تموز قائماً على ر�أس عمله في رئاسة �إدارة شرطة المهام
الخاصة في غولباشي وكانت �أخر كلماته «نحن حراس الدولة».
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توراكن تورمكان تكني

تبلغ الشهيدة توركان توركمان تكين  43عاماً من العمر وهي �أم لثلاثة �أولاد .عندما سمعت نداء السيد
الرئيس رجب طيب �أردوغان بضرورة «الخروج �إلى الميادين» ،جهزت نفسها على عجل ولم ترتدي
حذاءها حتى ،بل خرجت �إلى الشارع وهي ترتدي نعلا ً منزلياً وتنادي «هيا �أسرعوا من �أجل الوطن».
وتابعت طريقها سيراً �إلى مخفر سون دوراك في �أسنلر .كانت في طريقها �إلى المطار وهي لا تتوقف عن
الدعاء ،وفج�أة انقطعت ال�أنوار ودهستها دبابة يقودها �أحد الخونة فاستشهدت بين ذراعي زوجها.
أفق بايصان

كان الشهيد �أفق بايصان ذو الاثنين وال�أربعين عاماً متواجداً على ر�أس عمله كمدير  لل�أمن
في رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة .استشهد �إثر التفجير الثاني الذي استهدف مبنى
ال�إ دارة .يقول والده ب�أنه يشعر بالراحة وب�أن ابنه قد قام بوظيفته على �أكمل وجه.
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ُأ ُح ْد قادر إيشيك

كان �أ ُح ْد ذو السبعة عشر ربيعاً من عمره ،من ولاية تشانكيري ،يدرس لكي يكون مواطناً صالحاً يخدم بلاده.
انطلق مع والده سير�أ على ال�أقدام من حي �أكتابه في منطقة كتشي �أوران وسارا مدة ثلاث ساعات حتى وصلا
�إلى كيزيلاي مع طلوع الفجر ،ور�أوا الدبابات والسيارات المحطمة ،وعندها قال ال�أب لابنه« :هنالك مشكلة
فلنعد �أدراجنا �إلى المنزل» ،ولكن �أ ُحداً قال لوالده�« :إن كنا لا نريد �إتمام ما خرجنا ل�أجله ،لماذا �أتينا �إلى هنا
�إذاً؟» .سقط �أ ُحد شهيداً �أمام رئاسة هيئة ال�أركان العامة �إثر �إصابته بثلاثة �أعيرة نارية في ظهره.
أوميت تشوبان

الشهيد �أوميت تشوبان يبلغ من العمر  39عاماً ،متزوج وله ولدان .وكان يعمل مدرباً للسباحة في وزارة الشباب
والرياضة .سار �أوميت من بين الجموع المحتشدة �أمام المجمع الرئاسي و�أصبح في مقدمتهم ،وسقط هناك
شهيداً ليكون من �أوائل الشهداء الذين نالوا شرف الاستشهاد �أمام المجمع .قالت والدته عارفة تشوبان« :لقد
شاءت ال�أقدار �أن تكون �أسرتنا في ِعداد �أسر الشهداء ،ومهما شعرت بالحزن �إلا �أنني في نفس الوقت �أشعر
بالفخر والاعتزاز بهذا اللقب الذي منحه الله سبحانه وتعالى لولدي .ومازال لدي ولد وحفيد ،ومستعدة ل�أن
�أفديهما �أيضاً في سبيل الوطن».
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أوميت غودر

كان عمره  63عاماً ،وله � 5أولاد  ،وبعد �إحالته �إلى التقاعد عمل سائقاً لحافلة نقل طلاب .وعندما سمع
بخبر وقوع المحاولة الانقلابية خرج هو وزوجته توركان وابنه مرت جان ذو السبعة عشر عاماً وسلكوا
طريقهم نحو القاعدة الجوية الرئيسية الرابعة لمقاومة انقلابيي تنظيم غولن ال�إ رهابي� .أصيب عندما كان
يحاول منع طائرات الـ  F16من ال�إ قلاع ،واستشهد بعد مرور � 5أيام.
أوميت يوجلو

شاءت ال�أقدار ل�أوميت يولجو ذو العشرين عاماً �أن يستشهد في ربيع العمر .لقد هب مسرعاً
�إلى مبنى قوات التدخل السريع في بايرام باشا .و�أصبح هدفاً لرصاص الخونة عندما كان
يحاول نزع السلاح الموجه �إلى الشعب من يد �أحد الضباط الخونة.
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واحد اكجشي أوغلو

قال له الخونة الانقلابيون «لا تقترب و�إلا �أطلقنا النار عليك» ،فكان جوابه لهم وهو يفتح ياقة
قميصه�« :إن كنت رجلا ً فلتطلق� ،أنا لست مثلك خائناً لوطني� ،أنت خائن للوطن» .استشهد
واحد كاشجي �أوغلو ذو الواحد وال�أربعين عاماً في مطار صبيحة غوكتشن.

فارول طوسون

كان فارول طوسون شرطياً يعمل في فرع مكافحة ال�إ رهاب .حيث تم تعيينه في �أنقرة بعد
العمل لعدة سنوات في ولاية هكاري .وكان ينعم بعيشة هانئة ورغيدة مع زوجته وولديه.
وفي ليلة  51تموز عاد مبكراً �إلى المنزل وتناول طعام العشاء ،ولكنه علم بحدوث
الانقلاب عبر الاتصالات الهاتفية التي وردته ليلاً .فودع �أسرته وتوجه مسرعاً �إلى مكان
عمله في مديرية ال�أمن .واستشهد بنيران �أطلقتها الطائرات المروحية     .
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ويدات بارجغيج

خرج ويدات ذو الثمانية والعشرين عاماً تلبية لنداء السيد رئيس الجمهورية باتجاه مطار صبيحة
غوكتشن راكباً دراجته النارية ،وعندما ر�أى الطرق المؤدية �إلى المطار مغلقة عزم على البقاء
وعدم التخلي عن النضال في تلك الليلة .وعندما سمع خبر مداهمة الانقلابيين للقنوات
التلفزيونية توجه �إلى مبنى دوغان ميديا ولكنه استشهد وهو في طريقه �إلى هناك.
ويدات بويوك أوزتاش

ٍ
حادث �أليم قبل  4سنوات.
كان عمره  36عاماً ،ويعمل نجاراً .فقد زوجته وولديه نتيجة
سمع ويدات بويوك �أوزتاش بخبر محاولة الانقلاب وهو يتناول الطعام مع صديقه يوسف
تشيليك ،فخرج مسرعاً مع صديقه �إلى مبنى رئاسة ال�أركان العامة .استشهد نتيجة تعرضه
لل�إ صابة بنيران المروحية �أمام رئاسة ال�أركان العامة� .أما صديقه يوسف فقد نال الشهادة
بعد �أن �أصيب ونقل �إلى مستشفى نومونة.

284

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

وليد بكداش

وهو من ولاية ماردين وكان يبلغ من العمر 30عاماً ،يعمل في سلك الشرطة في قوات
المهام الخاصة .وفي تلك الليلة المظلمة سقط شهيداً في مكان عمله في رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي �إثر �إلقاء القذيفة الثانية على المبنى.

فولاكن جان ُأوز

ذهب مع �أصدقائه في الحي ومصطحباً معه �أخاه الصغير بلال �إلى �أمام مبنى مديرية ال�أمن
للدفاع عن الوطن وكان يقول« :فليكن ما يكون ،الرئيس ينادينا» .وبدون �أي خوف
صعد �إلى ظهر الدبابة و�أخرج منها الخائن الذي كان يقودها وهو يسحبه .استشهد �إثر
�إصابته بطلقة خرجت من مسدس �أحد الخونة.

285

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

فولاكن بيالجفي

كان فولكان يبلغ من العمر  36عاماً ،متزوج ولديه ولدان .عندما سمع ال�أخبار خرج هو و�أخوه وهو
يدعو الناس �إلى النزول �إلى الميادين بقوله «لا تنامي يا �أنقرة ،لا تنامي يا �أنقرة»� .أصيب بجروح نتيجة
تعرضه لوابل من الرصاص المنهمر على مجمع رئاسة الجمهورية .استشهد فولكان بيلافجي نتيجة
�إصابته بجروح بالغة �أحدها في كليته اليمنى وعدم التمكن من استخراج رصاصتين �أخريتين من جسده.
يعقوب كوزان

ذهب يعقوب كوزان ذو الاثنين وال�أربعين عاماً �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة للدفاع
عن الوطن ومواجهة الخونة .فاستشهد في مكان الحادثة نتيجة �إصابته بعيار ناري هناك.
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يعقوب سوروجو

سار حافظ القر�آن يعقوب سوروجو ذو التسعة والعشرين عاماً �إلى الشهادة وهو يقول
«علي �أن �أذهب� ،إنها مس�ألة وطن ،انتظريني سوف �أعود» .ذهب للقاء ربه بعد
لزوجته:
ّ
�إصابته بالرصاص الكثيف المتساقط على رئاسة �إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي.

يالتشني آران

كان يبلغ من العمر  36عاماً ،وهو متزوج ولديه � 5أولاد .استشهد �إثر �إطلاق الرصاص عليه
عندما كان يحاول �إيقاف تقدم دبابات الانقلابيين بواسطة الجرافة التابعة لبلدية ولاية �إسطنبول.
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ياسني هبادير يوجة

كان يعمل في سلك الشرطة ،ويبلغ من العمر 32عاماً .وعندما استدعوه ذهب مسرعاً �إلى
مكان عمله واستشهد نتيجة انفجار القنبلة التي �ألقاها الانقلابيون الخونة على رئاسة �إدارة
شرطة المهام الخاصة في غولباشي .ياسين بهادير الذي كان ينتظر مولوده الجديد ،قال
لزملائه قبل �أن يستشهد «سيكون اسم طفلي ياسين بهادر».
ياسني نايج آغار أوغلو

كان طالباً ويبلغ من العمر 22عاماً .كان قد �أتى �إلى �أنقرة لتقديم �آخر امتحان له �إذ �أنه
كان في السنة ال�أخيرة في كلية الحقوق .استشهد ياسين �أمام رئاسة هيئة ال�أركان العامة
�إثر �إصابته برصاص المروحيات .تخرج ياسين من كليته بعد استشهاده وسلمت وثيقة
تخرجه ل�أهله.
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ياسني يملاز

كان يبلغ من العمر 35عاماً ،وهو متزوج وله ابن واحد ،وكان يعمل في متجر في مدينة قهرمان
كازان ويعمل خياطاً كعمل �إضافي بعد عمله في المتجر .علم بال�أخبار عندما استيقظ من نومه
في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ،ومن دون تردد خرج �إلى الشارع للدفاع عن
وطنه وانضم �إلى قافلة الشهداء في مدينة كازان التي �أطلق عليها لقب قهرمان (البطل).
يلديز غورصوي

كانت تبلغ من العمر  42عاماً ،ولديها ولد واحد .وكانت تعمل مضيفة للشاي في �إحدى الشركات
الخاصة .وعلمت بمحاولة الانقلاب وهي تتابع التلفاز ،فخرجت من منزلها تلبية لنداء السيد الرئيس رجب
طيب �أردوغان �إلى رئاسة هيئة ال�أركان العامة وهي تقول�« :أماه� ،إما �أن �أعود �أو لا ،ساميحني» .و�أصيبت
بجراح في ر�أسها �إثر دخول شظية خلف �أذنها اليمنى �إثر �إلقاء قنبلة على المبنى .نقلت �إلى مستشفى
غازي وتلقت العلاج هناك ولكنها استشهدت بعد � 7أيام وهي تصارع من �أجل البقاء على قيد الحياة.
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يملاز أرجان

خرج الشهيد يلماز البـالغ من العمر  39عاماً �إلى كيسيكلي عند سماعه بخبر الانقلاب
وهو يقول «اليوم هو يومنا» .شوهد وهو يسعف الجرحى �إلى المستشفى بواسطة دراجته
النارية .سقط شهيداً �إثر �إصابته بالرصاص الذي �أطلقه الانقلابيون باتجاه الجسر الذي
سمي لاحقاً باسم �أبطالنا «جسر شهداء الخامس عشر من تموز».
يونس أمره أزار

خرج يونس �أمره البالغ من العمر  38عاماً �إلى مبنى مديرية ال�أمن في جادة الوطن تلبية
لنداء السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان وذلك من �أجل التصدي للمحاولة الانقلابية،
ومن ثم ذهب �إلى مبنى البلدية في سراج خانة .وخرج �أزار ذو القلب المفعم بحب
الوطن من بيته بعد �أن توض�أ وقر�أ سورة الماعون .واستشهد بعد �أن �أطلق عليه الانقلابيون
رصاصة اخترقت قلبه .حيث كانت هذه �آخر كلماته «�إن تغلبوا علينا في هذه الليلة
فسنبقى رهينة في �أيديهم مائة عام �أخرى».
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يونس أوغور

كان يونس ذو ال�أربعة والعشرين عاماً قد عقد خطبته قبل شهرين .وعندما بد�أت الخيانة
التحق بعمله .ولكنه استشهد جراء الغارات التي شنها الانقلابيون بالطائرات .ودفن في
�أضنة وسميت �إحدى المدارس في مدينة سيهان باسمه تخليداً لذكراه.

يوسف تشيليك

هرع �إلى الشارع فور سماعه بوقوع المحاولة الانقلابية ،وكان من �أول الذاهبين �إلى
مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة ،والتي ت�أتي في مقدمة ال�أماكن التي حاول تنظيم غولن
ال�إ رهابي احتلاله .ومن دون �أي تردد �أو خوف استلقى يوسف �أمام الدبابات ،واستشهد
على يد الانقلابيين الخونة.
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يوسف تشيليك

كان يوسف تشيليك البالغ من العمر  64عاماً� ،أب لـ � 3أولاد� ،أتى من �ألمانيا �إلى �أنقرة
لقضاء عطلة العيد .استشهد في المستشفى بعد �إصابته بجروح �أثناء مقاومته الباسلة فوق
الدبابة ضد الانقلابيين الخونة �أمام مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة.

يوسف أليتاش

كان يوسف �أليتاش من ولاية �أكسراي ،ويبلغ من العمر  36عاماً ،متزوج ولديه  2من
ال�أولاد ،ويعمل مدرساً .ذهب �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة للتصدي للانقلابيين
الخونة .واستشهد في الساعة الثانية و�أربعين دقيقة بعد منتصف الليل بعد �إصابته بنيران
المروحية التي كان يستخدمها ال�إ رهابيون.
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ظافر كويوجنو

كان يبلغ من العمر  45عاماً ولديه  2من ال�أولاد .وكان قد فقد والدته وهو في الرابعة من
عمره ،فقامت جدته برعايته .كانت وظيفته مدير �أمن من الفئة الثانية في شرطة المهام
الخاصة .استشهد نتيجة الانفجار الذي وقع رئاسة �إدارة القوات الخاصة في غولباشي.
عاش ظافر يتيم ال�أم ،وال�آن ترك  2من �أبنائه يتيمي ال�أب بسبب الانقلابيين الخونة.
زكريا بيمتاز

كان يبلغ من العمر  57عاماً ،وهو �أب لـ � 4أولاد .عندما سمع بخبر المحاولة الانقلابية
خرج راكباً دراجته الهوائية متجهاً �إلى مطار �أتاتورك وهو يقول «�إننا على وشك �أن نضيع
البلد» .استشهد وهو يحاول �إيقاف تقدم الدبابات.
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زينب صاغري

كانت شرطية تبلغ من العمر  37عاماً ،وعملت  3سنوات في السفارة التركية في الكويت ،ثم عادت بعدها �إلى
تركيا لتعمل في سلك الشرطة مدة  16عاماً .قدمت زينب صاغير من مكان عملها الرئيسي في مانيسا �إلى �أنقرة
في  1يوليو/تموز لتنضم كمدربة خبيرة �إلى الدورة ال�أساسية لشرطة المهام الخاصة .وكانت قد التحقت برئاسة
�إدارة شرطة المهام الخاصة في غولباشي .استشهدت �إثر الهجوم الذي شنه تنظيم غولن ال�إ رهابي.
ضياء إهلان داغداش

كان صف ضابط  يبلغ من العمر  31عاماً .وقبل حدوث المحاولة الانقلابية في ليلة  15تموز بـ � 4أيام
نقل من مكان عمله في �أرزنجان �إلى قيادة فوج الفرقة الموسيقية في الكلية الحربية في �أنقرة .وتلبي ًة لنداء
السيد الرئيس رجب طيب �أردوغان ،ذهب في ليلة الانقلاب �إلى مبنى رئاسة هيئة ال�أركان العامة مرتدياً
الزي المدني� .أصيب النقيب ضياء برصاصة في ر�أسه استشهد على �إثرها.
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امللحق رقم :1

امللحقات

الرسالة التي كتبها السيد رئيس الوزراء بخط يده لذوي الشهداء

«يا �أيها الشهيد ابن الشهيد! لا تطلب مني قبر ًا
فهذا هو النبي ينتظرك فاتح لك حضنه الرحيم».
*******
�أمانة شهدائنا القيمة
�أخوتي ال�أعزاء
باسم الشعب نعرب عن امتناننا لشهدائنا الذين خرجوا �إلى
الشوارع في ليلة  15تموز  2016وقاوموا المحاولة الانقلابية
الخائنة التي قام بها تنظيم غولن/التنظيم الموازي ال�إ رهابي،
وضحوا ب�أرواحهم من �أجل الشعب والوطن دون �أن يرف لهم
جفن حتى استشهدوا وحظوا بالبشارة التي وعدهم بها الله
سبحانه وتعالى في محكم تنزيله عندما قال« :ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل اللَّه �أموات بل �أحياء ولكن لا تشعرون» البقرة
( .)154ولن ننسى شهداءنا ال�أبرار �أبداً.
�إنكم �أمانة تركها لنا شهداؤنا ،ونرجوا �أن تكونوا واثقين من �أننا
سنقف �إلى جانبكم ولن نتخلى عنكم.
مع فائق احترامي ومحبتي.
بن علي يلدرم
رئيس الوزراء

300

تمــــوز
انتصار اإلرادة
الوطنيـــة
2016

امللحق رقم :2

الرسالة التي كتبها السيد رئيس الوزراء بخط يده �إلى الجرحى

�أخي الجريح�/أختي الجريحة:
لقد حملتم �أرواحكم على �أكفكم عندما وقفتم في وجه
المحاولة الانقلابية الخائنة التي قام بها تنظيم غولن/التنظيم
الموازي ال�إ رهابي في ليلة  51تموز ،وعرضتم �أنفسكم للخطر
من �أجل الوطن والشعب والعلم والدولة وال�آذان ،و�أحبطتم هذه
المحاولة الانقلابية المشؤومة.
�أخي العزيز�/أختي العزيزة
�إنكم �أبناء الوطن ال�أبطال الذين سطرتم �أسماءكم بحروف من
ذهب في تاريخ ديمقراطيتنا ،عندما �أثبتم �أنه عندما يتعلق ال�أمر
بالوطن ف�إن ما دونه يعتبر �أموراً فرعية.
وبهذه المناسبة �أتوجه �إليكم باسم الشعب ب�أطيب التهاني
القلبية ،و�أس�أل الله عز وجل �أن يمن عليكم بالشفاء العاجل
والعمر المديد.
مع فائق احترامي ومحبتي.
بن علي يلدرم
رئيس الوزراء
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