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المقاالت  -الدراسات

كلــمــة رئيــس التـحـــريــــر
رمـضـــان يـلـــدرم

مؤخ�را حلظات
عاش�ت الدول�ة الرتكي�ة
ً
مؤملة وس�اعات قاس�ية ختللتها مشاهد مرعبة
يف أثن�اء االنقلاب العس�كري الفاش�ل،
ال�ذي ه�دف منف�ذوه إىل تقوي�ض التجرب�ة
الديمقراطي�ة الصاع�دة يف البلاد وزعزع�ة
اس�تقرارها ،فضلاً عن إثارة الفتن والقالقل،
واإلطاح�ة بآم�ال الش�عب الرتك�ي احل�ر،
وقطع مس�اره املدين بقصد عرقلة هنضة تركيا
وعامليا ،بعد عقود
إقليميا
اجلديدة ،وصعودها
ًّ
ًّ
م�ن الوصاي�ة العس�كرية الس�لطوية عىل هذا
الشعب ،فتكت بمقدراته وأهدرت طاقاته.

فارتبكوا رغم انقضاضهم عىل املرافق احليوية
كالتلفزيون الرتكي الرس�مي "يت آر يت" الذي
س�افرا من قب�ل زم�رة إرهابية
ش�هد اقتحا ًما
ً
قرسا نبأ االنقالب،
من اجليش ،وأعلنت من�ه ً
ووضع الدولة الرتكية بكل مصاحلها وطاقاهتا
ِ
حت�ت الوصاية واحلكم اجلربي جم�د ًدا ،إال أن
صمود رئي�س أركان اجليش الرتكي خلويص
آكار وموقف�ه الصل�ب الراف�ض لالنقلاب
رغم إغراءات االنقالبيني وضغوطهم عليه-
أقلقه�م ،ودفعه�م إىل مس�اومته على روح�ه
لوضع بصم�ة املوافقة النهائية عىل االنقالب،
حت�ى تكتمل أركان حم�ور الشر -إال أنه أبى
ورف�ض خيان�ة واجبه العس�كري ومهمته يف
محاي�ة بل�ده ووطنه؛ رغ�م حماول�ة رأس الرش
فت�ح اهلل غولن التواصل معه اس�تجابة لدعوة
حمتجزي�ه االنقالبيين هب�دف إقناع�ه ،وظ�ل
نج�اه اهلل ،وأخرج�ه م�ن بين
صام�دً ا حت�ى ّ
أيدهيم ساملًا ،فرجعت األمور إىل نصاهبا شيئًا
فش�يئًا بخروج املاليني من الشعب الرتكي إىل
امليادين ،مطالبني باحلفاظ عىل اجليش الرتكي
ووحدته ،وتطهريه من اخلونة واملرتزقة بحزم
واقتدار .

مل تكن ليلة اجلمعة املوافقة للخامس عرش
م�ن مت�وز  2016ليل�ة عادي�ة كس�ابقاهتا ،بل
أضحت ش�اهدً ا عىل تاريخ أمة ّ
س�طر ش�عبها
أس�مى معاين التضحية والف�داء ،حينام وقف
أمام جمنزرات فئة باغية خانت العهد واألمانة،
وأرادت س�و ًءا بالوط�ن ،فاصط�ف اجلمي�ع
رجالاً ونس�اء وأطف�الاً
ً
وش�يوخا يف مواجهة
االنقالب العس�كري ال يعبؤون بيشء سوى
احلف�اظ على وطنه�م ،وس�لطتهم الرشعية،
وتلبي�ة ن�داء رئيس�هم رجب طي�ب أردوغان
الذي أطل عىل ش�عبه ليلة االنقالب اآلثم من
هاتف ن ّقال ،داع ًيا ش�عبه إىل التصدي ملؤامرة
وكان على رأس أهداف ماليني املواطنني
الكي�ان املوازي ،ورأس الفتن�ة فتح اهلل غولن الذي�ن احتش�دوا يف امليادين اس�تجاب ًة لدعوة
القابع يف الواليات املتحدة األمريكية.
الرئي�س الرتك�ي أردوغ�ان -تطهير الدول�ة
ولك�ن يف س�اعات قليلة تبدل�ت بوصلة الرتكية من االنقالبيني وأذناهبم ،ومن اجليوب
األح�داث ،عندم�ا وق�ف املواطن�ون أم�ام النائمة التي تس�عى للنهوض جم�د ًدا ومعاودة
الدباب�ات واملدرع�ات العس�كرية ،وأبط�أوا االنقلاب يف املس�تقبل؛ وذل�ك للحفاظ عىل
حركته�ا ،وتص�دوا لرصاص�ات االنقالبيني الرشعي�ة الت�ي حقق�ت ملواطنيه�ا إنج�ازات
بصدوره�م ،ال خيش�ون إال اهلل ال�ذي ض ّل�ل عج�ز عنه�ا اآلخ�رون ،م�ن أم�ن ورخ�اء
أعداءه�م اخلونة ،وأدخل الوه�ن يف قلوهبم ،اقتص�ادي ومتوضع إقليم�ي وعاملي -رفعت
ش�أن اجلمهورية الرتكي�ة
سياس�يا واقتصاد ًّيا
ًّ
 4رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة
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