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المواقف العربية تجاه محاولة االنقالب الفا�شلة في تركيا
بين المعار�ضة والترحيب
أحمد يوسف*
ملخص :تراوحت ردود األفعال العربية جتاه االنقالب الفاشل يف تركيا بني املعارضة
واإلشادة ،فقد أبدت بعض األنظمة العربية االستبدادية ابتهاجها باالنقالب ،وقد انعكست
هذه املواقف عىل بعض وسائل اإلعالم
وخصوصا املرصية .أما الرأي العام العريب ،وحتديدً ا
ً
االجتاهات اإلسالمية منه ،فقد أدانت املحاولة ،وأعربت عن رسورها بانتصار إرادة الشعب
الرتكي .حتاول هذه الورقة تسليط الضوء عىل املواقف املختلفة ،جتاه املحاولة االنقالبية
الفاشلة ،وتأكيد أن مصدر هذه املواقف هو من موقف بعض األنظمة العربية جتاه الرئيس
أردوغان وسياساته جتاه تلك البلدان ،وثان ًيا ،أن مواقف الشعوب تعود إىل النظرة اإلجيابية
جتاه تركيا أردوغان .فهناك إيامن بأن الرئيس أردوغان يدافع عن املظلومني من جهة ،ومن
جهة أخرى ،هناك إشادة من جانب اإلسالميني بالتجربة الناجحة للحكم الديمقراطي
الرشيد يف تركيا.
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ABSTRACT Reactions in the Arab world varied between opposing the failed coup
in Turkey and acclaiming it. Remarkably, the authoritarian Arab regimes were of the
most prominent ones who expressed their jubilation from the first hours of the coup. In
this paper we will try to shed light on all of these different positions, and to assert that
some of these positions have to do primarily with the stance of some Arab regimes on
President Erdoğan and his policies towards those countries, and second, it has to do
with the stance of the Arab peoples and their positive view for Turkey's Erdoğan.
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نناقش يف بداية هذا البحث مواقف املثقفني واملواقف الش�عبية :اإلسلامية والعلامنية ،ثم
ريا وس�ائل اإلعالم
املواق�ف الرس�مية لبعض ال�دول يف املنطقة :احلكوم�ات واألنظمة .وأخ ً
العربي�ة ،حيث غاب�ت املوضوعية ،وانحاز كثري من الوس�ائل لالنقالب بش�كل واضح ،مثل
معظ�م القنوات التلفزيونية املرصية ،والقنوات التي ُت َب ُّث م�ن دولة اإلمارات العربية املتحدة،
كقناتيَ العربية وسكاي نيوز .وسوف نناقش ً
أيضا وسائل اإلعالم العربية األخرى التي غطت
األحداث إىل حدّ ما بمهنية عالية وحيادية ،ومن َث ّم كسبت احرتام اجلمهور ،مثل قناة اجلزيرة.
وبرزت تناقضات يف بعض البلدان عىل مستوى الرأي العام ،مثل تونس وليبيا ،ولكن -بشكل
ع�ام– جاءت ردود األفعال يف الغالب مندِّ دة باالنقلاب ،ومؤ ّيدة للديمقراطية ،ومنحازة إىل
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

�أولاً  :المواقف ال�شعبية

عىل الرغم من اختالف ردود األفعال يف الشارع العريب ،إال أن الغالبية العظمى وقفت مع
غصت هبا الساحات
إرادة الش�عب الرتكي وحتدّ يه احلازم لالنقالب ،من خالل احلش�ود التي ّ
والشوارع حتى أخفق االنقالب.

ففي فلسطني ،كانت قلوب الناس متعلقة بأردوغان ،وأمىض الناس ليلتهم بمتابعة التغطية
اإلعالمي�ة لالنقلاب ،وكانوا يف غاي�ة القلق واخلوف م�ن أن ُيكتَب هلذا االنقلاب النجاح،
فيطي�ح بحكوم�ة أردوغ�ان ،وهذا يعني ع�ودة تركيا إىل حض�ن إرسائيل ،وفقْدَ الفلس�طينيني
احللي�ف اإلستراتيجي األهم يف املنطق�ة .وعندما بزغ ضوء الصباح عىل خرب فش�ل االنقالب
ُه ِرع اآلالف إىل املس�اجد والس�احات هيتفون للرئيس أردوغان ويوزعون احللوى؛ كان ذلك
اليوم بالنسبة هلم يو ًما مشهو ًدا ،وصفحة مضيئة يف تارخيهم.
ويف ليبي�ا الت�ي ال ت�زال تع�اين الرصاع�ات الداخلي�ة وحال�ة من االس�تقطاب الس�يايس،
انقس�م الش�ارع بين مؤ ّيد ومع�ارض لالنقالب ،وهيمن ه�ذا اخلطاب عىل جتمع�ات الليبيني
لتحرك
يف املقاهي الش�عبية ،فبينام أبدت بعض وس�ائل التواصل االجتامعية ردود فعل داعمة ّ
غرد العديد من الليبيني عىل ش�بكة تويرت
اجلي�ش الرتك�ي ،وتباكت عىل إخفاق هذه املحاولةّ -
1
بمعارضتهم القوية لالنقالبات العسكرية واحلكم العسكري .

واضحا أن هذا االنقسام يف املوقف الليبي مرجعه وجود اجتاهات موالية خلليفة حفرت،
كان
ً
ّ
اصطف ه�ؤالء خلف املوقف املرصي املعارض
وكل م�ن ي�دور يف فلكه من العلامنيني ،حيث
للرئيس أردوغان وحلزب العدالة والتنمية ...إن الشعب الليبي الذي نعرفه بتياراته اإلسالمية
واملحافظ�ة ل�ن حيتفي بانقالب عس�كري ،وهو الذي عان�ى طويلاً حكم العس�كر وقام بثورة
للتخل�ص منه ،لكن هذا االصطفاف س�يايس بالدرجة األوىل ال ع�ن قناعة ،فليبيا دولة يتطلع
شعبها إىل حماكاة التجربة الديمقراطية التي عليها تركيا..
ويف إط�ار التش�ويش وخلق تس�ويغات لالنقالب ،كت�ب حممود خلف ،أس�تاذ العلوم
السياس�ية يف ليبي�ا" :إن حم�اوالت االنقلاب املتك�ررة يف تركي�ا تعك�س هشاش�ة التجربة
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الديمقراطية ،وعدم نجاح النظام الس�يايس الرتكي يف حتييد املؤسس�ة العسكرية" .وأضاف
ىف منش�ور ل�ه يف احد مواقع التواص�ل املجتمعى أن آمال األوربيين واألمريكيني يف تغيري
احلكوم�ة الرتكي�ة احلالي�ة تتوق�ف على طبيع�ة املصال�ح املشتركة املس�تقبلية ،والرتتيبات
املحتملة لتحول تركيا إىل دولة علامنية أكثر ليربالية ،وإبعادها عن نظام الدول اإلسلامية،
وضامن اس�تقرار األمن يف أوربا .2

ويف الصوم�ال ،حي�ث تتمت�ع احلكوم�ة بعالق�ات جي�دة مع الرئي�س أردوغان ،ش�هدت
ريا عن س�عادهتم بإخفاق
العاصمة مقديش�و احتش�اد مجاهري غفرية خرجت إىل الش�وارع تعب ً
االنقالب ،مثلهم مثل احلركات اإلسالمية يف العديد من الدول العربية التي أقامت احتفاالت
خمتلفة للتعبري عن سعادهتا.
ويف لبن�ان كان�ت هن�اك ع�دة مسيرات تضامنية م�ع الرئيس أردوغ�ان نظمته�ا (اجلامعة
اإلسلامية) يف أكث�ر م�ن مدينة لبناني�ة ،وقد محل املش�اركون أعال ًم�ا لبنانية وتركي�ة ،ور ّددوا
هتافات تدين حماولة االنقالب يف تركيا.

أما يف السعودية وموريتانيا واجلزائر واملغرب ،فكانت قلوب الشارع مع ّلقة بمتابعة جمريات
املحاول�ة االنقالبي�ة طوال اللي�ل ،ويف الصباح تنفس�ت اجلامهري الصعداء ،وهذا ما ش�عرنا به
خالل متابعاتنا ملواقف تلك اجلامهري العربية وردود أفعاهلا عرب التغطيات الفضائية والرس�ائل
املتبادلة من خالل (الفيسبوك والتويرت).
ً
ورفضا للمحاولة
يف احلقيقة ،كانت املواقف الش�عبية يف أغلب ال�دول العربية أكثر طهارة
االنقالبي�ة ،إذ عّب�رّ ت ع�ن ارتياحها بإحباطه�ا ،وإن كان�ت تعبرياهتا بالفرح أخذت أش�كالاً
تفاوتت بني تبادل التهاين والتربيكات عرب وسائل التواصل االجتامعي ،أو من خالل جتمعات
ومسريات شاهدناها يف بعض املدن العربية.
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على الرغم من اختالف ردود الأفعال في رد فعل النخب العربية :انت�صار الديمقراطية
والس�يام ذات امليول اإلسلامية،
النخ�ب العربي�ة،
ال�شارع العربي� ،إال �أن الغالبية العظمى
ّ
وتحديه أعرب�ت ع�ن معارضته�ا الش�ديدة لالنقلاب ،وعدَّ تُ�ه
ّ
وقفت مع �إرادة ال�شعب التركي
ً
ً
صارخا للتجربة الديمقراطية الرائدة يف املنطقة.
انتهاكا
الحازم لالنق���ل���اب ،من خ���ل���ال الح�شود
فقد علق حممد الشنقيطي ،أستاذ األخالق السياسية
التي ّ
غ�صت بها ال�ساحات وال�شوارع حتى والدي�ن املق�ارن يف كلية الدراس�ات اإلسلامية يف قطر
قائًل�اً " :إن هذه الردود دليل على أن املنطقة كلها تعيش
�أخفق االنقالب.
مفاصل�ة كامل�ة ورصاع قيم كبرى ،بني معس�كر جيمع
املتمسكني
املؤمنني بقيم احلرية والكرامة وحق الش�عوب يف حكم نفس�ها ،ومعسكر جيمع كل
ّ
بالثورة املضا ّدة والدولة العميقة وبمنطق اإلقصاء والفساد واالستبداد".3

مشيرا إىل أن
وأض�اف" :إن ما حدث يف تركيا أتاح رؤية هذا الفرز اهلائل يف املعس�كرين،
ً
ما سماها الشماتة التي بدأ هبا املعادون حلقوق الشعوب حتولت إىل حرسة ،ورسعان ما حتولت
ربا ّ
أن ردود األفعال العربية ّبينت أن قلوب األحرار العرب مع تركيا
هبجتهم إىل إحراج" ،معت ً
والديمقراطية.4
هذا املوقف للش�نقيطي من أصدق التوصيفات ملا عليه حالة الرصاع يف املنطقة بني الش�عوب
وأنظمة االستبداد فيها ،فالدكتاتوريات العربية من خالل دوهلا العميقة ال تزال متسك بزمام األمور،
والشعوب التي م َّلت حكم العسكر ال تزال تدعم التجربة الديمقراطية يف تركيا ،ومن الطبيعي أن
تكون معادلتها هي الفرح لفشل االنقالب ،فيام معادلة تلك األنظمة هي التطبيل لنجاحه.

وق�د ال أختل�ف مع ما أش�ار إليه الس�يد مه�دي مربوك؛ أس�تاذ علم االجتماع ووزير
الثقاف�ة التونسي الس�ابق ،إىل ّ
كبيرا
أن العوام�ل الثقافي�ة والتارخيي�ة والديني�ة أ ّدت ً
دورا ً
يف حتدي�د املواق�ف العربي�ة جتاه حماولة االنقلاب الفاش�لة يف تركيا ،س�واء بالوقوف معها
أم ضده�ا ،إضاف�ة إىل موق�ف تركيا من اإلسلام الس�يايس وث�ورات الربيع الع�ريب ،فقد
عم َ�ق األلوان ،وبينَّ الثقافة
وصف حماولة االنقالب الفاش�لة يف تركي�ا بأهنا حافز كيميائي ّ
السياس�ية للبعض.
وأوضح أن املحاولة الفاشلة كشفت عن استقطاب حا ّد يف املنطقة العربية بني معسكرين:
معس�كر يدعم التجربة الرتكية وعملية التحول الديمقراطي ويرفض منطق االنقالب وحكم
العس�كر ،ومعس�كر آخر يدّ عي أنه يق�ف مع احلداث�ة والديمقراطية ،ولكن�ه يف الواقع يركب
صهوة الدبابة ويدعم اجليش عندما يكون اخلصم إسالمي.5

املهم فيما حدث برتكيا هو أن�ه ّأكد أمهية أن تصون الش�عوب
وي�رى مبروك أن "الدرس ّ
معتبرا أن املش�كلة يف النخ�ب العربية ه�ي أن ثقافتها السياس�ية
العربي�ة صنادي�ق االقتراع،
ً
6
معطوبة ،وتلوذ بالعسكر ،وتعتقد أهنم املالذ من اإلسالم السيايس" .
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نع�م؛ ربما كان اإلسلاميون يف املنطقة العربية غري قادرين عىل تس�ويق أنفس�هم بأهنم من
قائمني،
مح�اة الديمقراطية والدولة املدنية ،لكن مع ذلك بقي القلق والتوجس لدى العلامنيني ً
فأسهموا يف انتكاس حركة النهوض العريب ،واصطفوا ضد كل ما هو إسالمي ...وإذا وضعنا
املحاولة االنقالبية الفاشلة يف هذا السياق؛ أي أهنا حتركات باجتاه تغيري واقع اإلسالم السيايس
لرتكيا يف عهد أردوغان -أدركنا ملاذا وقفت النخب العلامنية يف العامل العريب إىل جانب األنظمة
الدكتاتورية يف تصفيقها للمحاولة االنقالبية.

أما املوقف الذي عكس قراءة س�ليمة للمش�هد فهو موقف الكاتب اإلسالمي السعودي؛
د .أمح�د ب�ن راش�د بن س�عيد ،الذي ق�ال" :إن الفائز واملنتصر احلقيقي من حماول�ة االنقالب
الفاش�لة ه�و الرئي�س أردوغان، واإلنج�ازات التارخيية حل�زب العدالة والتنمي�ة عىل مدى ما
يق�رب م�ن عقدين من الزم�ن ...أما العوامل األكثر أمهية يف فش�ل االنقلاب فهي أن احلكم
العس�كري منبوذ ومدعاة لالش�مئزاز يف تركيا .فتجربة االنقالب الدموي الوحيش يف سبتمرب
 1980الت�زال حي�ة يف أذهان ماليني من الش�عب الرتك�ي .والعامل احلاس�م اآلخر هو ثقافة
تعمقت من قبل حزب حزب العدالة والتنمية ،والتي جعلت األتراك يش�عرون
املواطن�ة الت�ي ّ
ً
مشتركا ،ومن أب�رز الدالئل عىل ذل�ك أن معظم
مصيرا
أهن�م يتش�اركون ويتقاس�مون بقوة
ً
األحزاب السياس�ية أدانت االنقالب ،كام أن أكثر من نصف القنوات التلفزيونية (غري املوالية
للح�زب احلاك�م) وقفت مع إرادة الش�عب بعيدً ا عن االنتامء احل�زيب .برصاحة ،كان الناس يف
ص�ف القي�ادة املخلصة هلم ،وتعلقت قلوهبم بالرئيس الذي مل َّ
يتخ�ل أبدً ا عن حقوقهم .اهنزم
االنقالب باحلب".7

ومن اجلدير بالذكر أن العديد من األحزاب التونسية مثل حزب النهضة ،واإلرادة ،والتيار
الديمقراطي -أصدرت بيانات ش�ديدة اللهجة ضد حماولة االنقالب الفاش�لة ،ودعت القوى
الديمقراطي�ة يف تون�س والعامل الع�ريب إىل أن ّ
حتذر من مس�ار االنقالب اخلطير ،وعبرّ ت عن
تضامنها الكامل مع الشعب الرتكي ورئيسه أردوغان.

وح�دت القلوب
والشيء ال�ذي أج�د نفيس
مضطرا إىل اإلش�ارة إليه هو أن مس�ألة تركيا ّ
ً
الفلس�طينية؛ إذ كانت تركيا أردوغان دائماً حلي ًفا داعماً قو ًّيا بالنس�بة لنا والتزال ،وبغض النظر
عن دولتنا الداخلية واالنقس�ام بني حركتي فتح ومحاس فقد دعمت تركيا الس�لطة الفلسطينية
يف األمم املتحدة من جهة ،وبذلت الكثري من الدعم الس�يايس واملايل واإلنس�اين يف قطاع غزة
والضف�ة الغربي�ة من جهة أخ�رى ،واتبعت سياس�ة متوازنة جت�اه نزاعاتنا الداخلي�ة؛ فلم متل
إىل جانب فلس�طيني عىل حس�اب اجلان�ب اآلخر ،ولكن حاول�ت دو ًما احلفاظ على التوازن
والس�يام أن تركيا بذلت جهو ًدا ملحوظة يف
يف تقديم املس�اعدة والدعم جلميع الفلس�طينيني،
ّ
س�عيها لرفع الظلم الواقع عىل الفلس�طينيني م�ن قبل االحتالل اإلرسائييل ،ه�ذا الظلم الذي
ساعد -لألسف -بعض من أهلنا عىل استمراره.
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أما اليس�اريون والليرباليون ،فقد بدت بينهم أقالم موضوعية ،وجاءت حتليالهتم يف إطار
دع�م الديمقراطي�ة ضد االنقالب .وأتن�اول هنا باختصار بع�ض ما كتبه الك َّتاب اليس�اريون
والليرباليون يف فلسطني الذين يستحقون التقدير واالحرتام -بموضوعية وباعتدال نسبي.

استخدم أكرم عطااهلل ،الشخصية اليسارية البارزة ،لغة العقل للرد عىل أولئك الذين كانوا
متحيزين ضد أردوغان، وتلك الفئة القليلة من الفلسطينيني التي احتفلت بمحاولة االنقالب.
تساءل عطا اهلل " :لو نجح االنقالب وسقط الرئيس الرتكي هل يمكن أن يتصور الفلسطينيون
ّ
وبغض النظر عن دعمه حلركة
أنه سينشأ هناك نظام قريب هلم مثل النظام احلايل؟ بالتأكيد ال،
محاس يف أثناء االنقس�ام الفلس�طيني ،وهو ما يثري الكثريين يف الس�احة الفلسطينية من خصوم
احلركة  ،لكن بديل أردوغا ن س�يكون أكثر س�و ًءا للقضية الفلسطينية وحلركة محاس ،وهذا ال
ينتظره الفلسطيني عندما يتذكر حكومات سابقة كانت يف أفضل حاالهتا حمايدة متا ًم ا جتاه امللف
قياس�ا برتكيا احلالية" .وأضاف" :لو نجح االنقالب يف
الفلس�طيني ،بل أكثر قر ًبا من إرسائيل ً
تركيا لكان ذلك خس�ارة لتجربة رائدة يف اإلسلام الس�يايس الوس�طي الذي نحاول أن ندفع
بأحزابنا اإلسالمية ،وخاصة حركة محاس لتقليده ،فهو عىل درجة من االعتدال الذي حتتاج أن
تتعلم منه أحزاب التطرف يف العامل العريب هذا القدر من الكفاءة يف إدارة الش�عوب ،وبمرونة
أيديولوجي�ة واجتامعي�ة متقدمة ،يراها كل من أتيح له زيارة ذلك البلد ،وس�يعرف أن أحزابنا
عندم�ا تنق�ل التجربة الرتكية س�تكون أوطاننا بخري ،جيد أن النموذج مل يس�قط ألن ذلك كان
سيو ّفر للمتطرفني ذخرية العناد واإلعجاب بنموذجهم الفريد!".8

ً
متصاحلا مع نفس�ه ،وقدّ م حتليلاً منس�جماً مع فهمه لدور
من الواضح أن أكرم عطااهلل كان
تركي�ا أردوغ�ان يف دعمه�ا للقضية الفلس�طينية ،ورغم انتامئه لليس�ار إال أن وطنيت�ه وإدراكه
مغاي�را ملا كان عليه الكثري من أنصار
للمواق�ف املتقدم�ة للرئيس أردوغان جعاله يأخذ موق ًفا
ً
هذا التيار خارج فلس�طني .وكذلك كان موقف الصحفي اليس�اري ه�اين حبيب ،الذي كتب
مستقر وصامد
قائلاً " :مما ال ش�ك فيه أن فش�ل االنقالب أكد أن النظام السيايس الرتكي نظام
ّ
وقوي ،وليس أدل عىل ذلك ،من الدور الذي لعبته أحزاب املعارضة ضد االنقالبيني ونزوهلا
ّ
إىل الش�ارع يف مواجهة معهم ،رغم خالفاهتم احلا ّدة واملعلنة مع أردوغان وسياس�اته ،وهو ما
ّ
سياسي ا قو ًّيا بدون معارضة قو ّية".9
يؤكد جمدّ ًدا أن ال نظام
ًّ

متوقع ا أن
الس�يد طالل عوكل ،الكاتب واملحلل الس�يايس اليساري ،كتب يقول" :مل يكن
ً
تك�ون تركي�ا أفضل لو أن االنقالبيني نجحوا يف إس�قاط نظام حكم العدال�ة والتنمية الرتكي،
فه�م إذا كانوا من أتباع الداعية فتح اهلل غولن الذي يعيش يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإن
النتيجة ستفيض إىل حرب أهلية ،وتدمري الكثري من اإلنجازات اهلا ّمة التي جعلت تركيا واحدة
م�ن ال�دول القوية عىل املس�توى العاملي .فوق ذلك ،ف�إن حصول غولن على احلامية والدعم
األمريكي كان سيذهب برتكيا بعيدً ا يف اخلضوع للسياسات واملصالح األمريكية".10
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وعبرّ الدبلومايس السابق والصحفي املخرضم عديل
صادق؛ املحس�وب عىل التيار الليربايل يف فلس�طني ،عن
مش�اعره بفش�ل االنقالب يف تغريدة له عىل الفيس�بوك،
بالق�ول" :مل أن�م حت�ى الفج�ر ليلة االنقلاب ،بخالف
ريا انقلاب بعض اجليش
الكثريين ...وق�د أزعجني كث ً
يف تركيا ،وأس�عدين فشله؛ ألن إرسائيل واالستخبارات
والعنرصيين األت�راك املعادي�ن للع�رب
األمريكي�ة
ُ
واملس�لمني -معشش�ون يف مؤسس�ة اجليش .لقد خفت
عىل ش�عب س�وريا املظلوم ا ُملدمى أن يستفردوا به متا ًما،
وأن خيسر وقف�ة تركيا اجلزئي�ة واحلذرة ،خفت عىل حل�ب ،خفت من ع�ودة الديكتاتوريات
الفاج�رة األعت�ى بكثري م�ن تفرد أردوغان .ومن ألط�اف املوىل ...هناك رتب عس�كرية أعىل،
وساس�ة ُدهاة ،جمهولون كان�وا ينتظرون نجاح االنقالب لكي يظه�روا .خمطئون هؤالء الذين
تعاطوا مع أنباء االنقالب بأحادية ضيقة دون أن يتأملوا املشهد كله".11

تركيا ّوحدت القلوب الفل�سطينية؛ �إذ كانت تركيا �أردوغا ن
دائ ًما ً
حليفا داع ًما قو ًّيا بالن�سبة لنا والتزال ،وبغ�ض النظر عن
دولتنا الداخلية واالنق�س�������ام بين حركتي فتح وحما�س فقد
دعمت تركيا ال�سلط�������ة الفل�سطينية في الأمم المتحدة من
جهة ،وبذل�������ت الكثير من الدعم ال�سيا�سي والمالي والإن�ساني
في قطاع غزة وال�ضفة الغربية من جهة �أخرى.

املهم فش�ل االنقالب ،وانترصت إرادة الش�عب ،وأثبتت أن زمن احلكومات االستبدادية
ّ
العس�كرية قد انتهى منذ فرتة طويلة .فمجرد دعوة عىل فيس تايم كانت كافية إليقاظ الش�ارع
الرتكي بأكمله .بالتأكيد ما رأيناه عىل شاشات التلفزة من صور حية أظهرت شجاعة وصالبة
غري مسبوقة لألجيال القادمة.
دروس�ا مما حدث يف الش�وارع والس�احات يف تركيا.
جي�ب على الفلس�طينيني أن يتعلموا
ً
كانت إرادة الش�عب أقوى من كل األس�لحة املروعة والدبابات القاتلة .إذا اس�تمر االنقس�ام
الفلس�طيني ،فالبد من اس�تخدام قوة الش�عب وحش�ده لوضع حدّ هلذا االنقس�ام ،واستعادة
وحدتنا اجلغرافية والوطنية.
أجلُ ،أريقت دماء كثرية يف تركيا فعلاً  ،ولكن جمرد فكرة احلاكم العس�كري اهنارت متا ًما،
واملواجهات التي شهدناها أثبتت أن هناك عالقة بني إرادة احلياة واستجابة القدر.

ثانيًا :المواقف الر�سمية:
ن�ددت الغالبية العظمى من ال�دول العربية ومنها :اململكة العربية الس�عودية ،والكويت،
وقط�ر ،والس�ودان ،ولبن�ان ،واملغرب ،والصوم�ال ،وجيب�ويت باالنقالب ،ورحبت بفش�له،
بدرجات متفاوتة بطبيعة احلال.
ففي حني رحبت دولة الكويت واململكة العربية السعودية باستعادة أردوغان حكم البالد،
نظرا للعالقات اخلاصة التي جتمع بني احلكومتني ،وذكرت وكالة األنباء
أظهرت قطر غبطتهاً ،
القطري�ة أن أمير قطر اتصل بأردوغا ن وه ّنأه عىل "موقف ش�عبه املشرف ،والوقوف يف وجه
ديمقراطيا".
االنقالب ،ودعم احلكومة املنتخبة
ًّ
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أم�ا املغرب ،فقد ذكرت وزارة الش�ؤون اخلارجي�ة أن "اململكة تدي�ن حماولة االنقالب يف
تركيا ،وتدعو إىل احلفاظ عىل النظام الدس�توري" .وكذلك السودان ،فقد أدان الرئيس البشري
علنًا االنقالب ،وأعرب عن "دعم بالده للرئيس أردوغان".

ويف الع�راق ،دعا وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري إىل "احلاجة حلامية مؤسس�ات الدولة"،
ومن جانبه أدان رئيس جملس النواب سليم اجلبوري "اهلجوم عىل جملس الشعب الرتكي".

ويف الصوم�ال ،أدان الرئيس حس�ن ش�يخ حممود االنقالب يف بيان ص�در عن مكتبه ،جاء
في�ه أن "احلكومة والش�عب الصومايل يقف�ان إىل جانب احلكومة الديمقراطية ،ويدينان بأش�د
العبارات االنقالب الفاشل" .وف ًقا للوكالة.

ويف لبن�ان ،ن�دد رئيس جمل�س الوزراء متام سلام باملحاول�ة االنقالبية ،وعبر عن موقف
حكومت�ه املنطل�ق من رفضها املبدئي لالس�تيالء عىل مقاليد احلكم يف أي بلد بالقوة املس�لحة،
واحلري�ص على احرتام التقالي�د الديمقراطية يف العمل الس�يايس ،أما الرئيس س�عد احلريري
فقد بارك للرئيس الرتكي والش�عب الرتكي انتصار املسار الديموقراطي عىل احلركة االنقالبية
العسكرية.

هذا وقد أدانت وزارة الشؤون اخلارجية الفلسطينية ً
أيضا االنقالب وأعربت عن تضامنها
مع الش�عب الرتك�ي ،وقالت يف بيان هل�ا :إن وزير اخلارجية الفلس�طيني املالكي اتصل بنظريه
الرتك�ي ،وه ّنأه عىل "انتص�ار الديمقراطية ،وهزيم�ة االنقالبيني ،وحماولتهم البائس�ة لزعزعة
وش�دد املالكي عىل أن "القيادة الفلسطينية حكومة وشع ًبا تدين
اس�تقرار اجلمهورية الرتكية"ّ ،
12
بأشد العبارات حماولة االنقالب اجلبانة اإلرهابية يف تركيا" .
ومما يؤس�ف له ،إن مرص كانت يف موقف مغاير ملوقف معظم الدول العربية ،التي أمجعت
عىل رفضها االنقالب والوقوف إىل جانب احلكومة والشعب الرتكيني ،فلم تصدر القاهرة أي
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تعليق رسمي عىل املحاولة االنقالبية الفاشلة؛ ويف وقت الحق من يوم السبت  16يوليو؛ أي
اليوم الذي أعقب املحاولة االنقالبية الفاشلة ،عرقل ممثل مرص يف جملس األمن الدويل إصدار
ديمقراطيا يف
بي�ان باس�م املجلس يدعو فيه كل األطراف إىل رضورة احترام احلكومة املنتخبة
ًّ
تركيا!

إن املوق�ف الع�ريب من حماول�ة االنقالب الفاش�لة كان متفاو ًت�ا ،ويمكن إمجال�ه يف النقاط
اآلتية :هناك دول رفضت املؤامرة ،وهناك من استنكرهتا ،وأخرى تو ّلتها وربام تآمرت.

ثال ًثا :توجهات و�سائل الإعالم
التحيز املثري لالش�مئزاز يف وس�ائل اإلعالم العربية الرس�مية
لعل أفضل تلخيص ملش�كلة
ّ
مهنيته".
واخلاص�ة يمكن أن نجده يف مقال بعنوان "انترصت تركي�ا ...وخرس (إعالم عر ّ
يب)" ّ
فقد أش�ار املقال إىل أن حماولة االنقالب يف تركيا جددت "املواجهة املبارشة" بني بعض وسائل
اإلعالم العربية ،وشعوب الربيع العريب .عىل سبيل املثال ،تعرضت بعض القنوات والصحف
واملواقع اإلخبارية ملوجة من االنتقادات الالذعة بسبب الترسع يف نرش أخبار كاذبة.13

هذا وقد أوردت تلك املقالة سلس�لة من التقارير التي تفتقر إىل املصداقية ،والتي أش�علت
وس�ائل التواص�ل االجتامعي .عىل س�بيل املثال ،قالت إح�دى القنوات اإلخباري�ة العربية إن
متوجها
الرئي�س الرتكي أردوغا ن طلب اللجوء الس�يايس إىل أملانيا ،بينما كان يف ذلك الوقت
ً
إىل إس�طنبول للوق�وف إىل جانب اجلامهير ،وأكدت قناة أخرى أن االنقلاب قد نجح و ّمتت
"استعادة الديمقراطية يف البالد من قبل اجليش".14

ال َّ
شك أن طريقة قناة "العربية" يف التغطية أثارت الكثري من النقد من طرف اجلامهري العربية،
مهنية،
وه�و م�ا دفع مديرها تركي الدخيل للرد عىل املنتقدين بأس�لوب بارد ،قائًل�اً  :إن القناة َّ
واكتف�ت بنق�ل اخلرب .ويف تغريدة له انتقد عرب حس�ابه يف تويرت قائًل�اً " :العربية نقلت األخبار
كما وردت عىل القنوات الرتكية ،مثل كل القن�وات" ،مضي ًفا" :مل نفرح باالنقالب ،وال فرحنا
بفش�له" ،وزاد "نحن قناة أخبار ،الفرح واحلزن ليس�ا وظيفتنا!" .وهذا الكالم استدعى الكثري
م�ن ال�ردود املنددة به وبقناة العربية ،والتي كان أغرب ما تكلمت به خالل تغطيتها لألحداث,
أن الش�عب الرتكي خرج اىل الش�وارع حمتفلاً بجنود االنقالب ،وجتمه�ر حول الدبابات يرفع
األعالم احتفاء هبم!

إن من اجلدير ذكره ،أنه بعد استعادة السلطات الرتكية سيطرهتا عىل البالد وفشل االنقالب،
ريا من وسائل
مل يدّ خر املنتقدون جهدً ا يف انتقاد وسائل اإلعالم عىل تويرت ،مؤكدين أن جز ًءا كب ً
اإلعلام العربية مت ّنى نجاح االنقالب ،واتهّ موا وس�ائل اإلعالم بمحاولة مس�اعدة االنقالب
عن طريق نرش أخبار كاذبة.
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وس� ّلط آخرون الضوء عىل أن بعض القنوات وقعت يف فخ االنقالب ،وأظهرت افتقارها
تارخييا لإلعالم
املهني�ة واحليادي�ة .وكتب ناقد عىل تويرت أن "حماولة االنقلاب كانت حد ًثا
ًّ
إىل َّ
العريب لوقفة من أجل إعادة النظر ومراجعة طبيعة عمله ،ومهنيته ،وحجم تسييسه".15

من ناحية أخرى ،ظهرت هاش�تاغات مبارشة بعد احلدث تش�كر قناة اجلزيرة عىل نزاهتها
ومصداقيته�ا ،وأش�ادت ً
أيض�ا بالتغطي�ة املهني�ة الت�ي مل تتوق�ف منذ بداي�ة األح�داث ،وف ًقا
لوصفها.
وأثارت وس�ائل اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومرص س�خري ًة وازدرا ًء بسبب
يسمى محلة (البصق عىل قناة
طريقة تعاملها مع االنقالب الفاش�ل يف تركيا .وأطلق نش�طاء ما ّ
ً
نش�اطا على تويرت ،بعد أن انتقد آالف الناس
العربي�ة) ،التي تصدرت قائمة االجتاهات األكثر
طريقة تغطيتها ملحاولة االنقالب.
أما بالنس�بة لقناة (س�كاي نيوز) ،فقد أثارت ً
أيضا موجة من الس�خرية واالس�تهجان بعد
بثّها عرشات األخبار الكاذبة ،ثم الرتاجع عنها .فاإلعالم الذي حيرتم نفس�ه يطرد أي صحفي
أخبارا كاذب�ة ،ومع ذلك فإن القناة نرشت عرشات األخب�ار الكاذبة خالل ليلة واحدة،
ينشر
ً
رسيعا كذهب�ا؛ ألن القناة تتلقى األخبار من أجهزة األم�ن اإلماراتية ،ال من وكاالت
ث�م تبينّ
ً
األنباء واملراسلني.16

وجاءت مجيع العناوين الرئيسة يف صحف مرص واإلمارات العربية املتحدة كانت" :اجليش
تولىّ السلطة يف تركيا" ،أو شيئًا من هذا القبيل ،يف حني أن صور مد ّبري االنقالب وهم رافعو
أيدهيم لالستسالم عىل جرس البوسفور وصلت للقراء قبل أن تصل الصحف التي طبعتها أبو
ظبي عىل نفقتها!

من ناحية أخرىّ ،
غطت وس�ائل إعالم النظام الس�وري احلادث بطريقة خاصة من خالل
القن�وات اإلخباري�ة ،واعتبرت االنقالب "ثورة ضد حك�م الرئيس أردوغ�ان ،العدو األول
للنظام السوري" ،معتربة أن أحد األسباب التي أدت إىل االنقالب هو سياسته املعادية لسوريا،
وبدأت كل القنوات اإلخبارية الرسمية للنظام السوري التعبري عن نشوهتا باالنقالب.17

يف احلقيقة ،مل يكن ُيتو َّقع من نظام بش�ار األس�د املعادي لرتكيا يف عهد أردوغان إال التغني
باملحاول�ة االنقالبي�ة والرتحيب هبا ،حيث إن معايريه يف احلكم مل تك�ن غري الرغبة يف االنتقام
مم�ن يطالب�ه بالرحيل عن س�وريا ،ويدعو إىل بناء نظ�ام ديمقراطي بدل ما ه�و قائم من الظلم
واالستبداد والديكتاتورية.
واضح�ا يف التغطيات اإلعالمية أن الدول العربية التي ليس�ت على خالف مع تركيا،
ب�دا
ً
مثل األردن واململكة العربية الس�عودية ،اعتمدت بشكل كامل عىل وكاالت األنباء والقنوات
العاملية.18
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وأدت حال�ة االصطف�اف يف املنطق�ة العربي�ة على
خلفي�ة ما جيري من رصاع�ات طائفي�ة إىل تباين واضح
يف املواق�ف ،وربما اعتق�دت بع�ض األنظم�ة أن نجاح
تارخيي�ا يف تركي�ا جعلها تترسع
االنقالب�ات العس�كرية
ًّ
م�ن خلال ووس�ائل إعالمه�ا للتطبي�ل للمحاول�ة
الفاشلة ،وكانت مرص واإلمارات مها األسوأ يف التقدير
والتهور.
ّ
باختص�ار ،أحدث�ت حماول�ة االنقلاب الفاش�لة يف
تركيا فوىض عارمة يف وس�ائل إعالم العامل بأرسه ،والتي
ريا ،وانقس�مت ح�ول حماولة االنقالب الفاش�لة،
أ ّدت فيه�ا وس�ائل اإلعلام العربية ً
دورا كب ً
بني وس�ائل اإلعالم الرس�مية التي دعمت االنقالب ،وأخرى وقفت بجوار الش�عب الرتكي
ومع الديمقراطية .لألس�ف ،كانت مواقف بعض وسائل اإلعالم العربية مشاهبة جدًّ ا ملواقف
وس�ائل إعالم الثورة املضا ّدة عندما وصل األمر إىل انقالب تركيا ،كام أهنا عملت بش�كل غري
وتعم�دت تضلي�ل الناس ،وأعط�ت رشعية للطغاة ،وه�ذا ّ
يدل على أن املواقف التي
مهن�يّ ،
أظهرهتا وسائل اإلعالم تعكس املواقف السياسية ألنظمتها املستبدة ،التي حتمل ضغينة عمياء
ضد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.19

لم يك�������ن ُي ّ َ
توقع م�������ن نظام ب�ش�������ار الأ�سد
المع�������ادي لتركيا في عه�������د �أردوغان �إال
التغني بالمحاولة االنقالبية والترحيب
بها ،حيث �إن معاييره في الحكم لم تكن
غي�������ر الرغبة في االنتق�������ام ممن يطالبه
بالرحيل عن �سوريا.

وق�د أظهرت الباحثة فيروز ملطاعي يف ورقتها عن "املعاجل�ة اإلعالمية ملحاولة االنقالب
العس�كري يف تركي�ا يف القنوات العربي�ة والغربية" ،التي قدمتها يف مؤمتر "اجليش والسياس�ة"
بالعاصم�ة القطري�ة الدوحة يف الثال�ث من أكتوب�ر  2016-الدور البارز الذي كان لوس�ائل
اإلعالم وش�بكات التواصل االجتامعي يف إحداث الفرق واإلس�هام يف إفش�ال االنقالب من
وهز مصداقية بعض تلك الوسائل يف العامل العريب .
ناحيةّ ،

الخاتمة :انت�صار الديمقراطية
كان اخلوف عىل التجربة الديمقراطية يف تركيا هو املش�هد الس�ائد يف معظم الدول العربية،
فرتكي�ا ه�ي البلد الذي ح ّقق انجازات اقتصادية
سياس�يا ،عىل عك�س العديد من
واس�تقرارا
ً
ًّ
األول .امتزجت خربهتا ببصامت الكثري من اإلسلاميني ً
وأيضا من
بل�دان املنطقة ،فه�ي البلد ّ
سياسيا يريدونه أن يسود يف مجيع أنحاء املنطقة.
نموذجا
املثقفني العلامنيني الذين رأوا فيها
ً
ًّ
نع�م فعلاً ؛ كانت هناك أنظمة عربية وجدت يف ه�ذا النموذج الديمقراطي هتديدً ا لبقائها،
ولذل�ك تآمرت ضده ،وه ّللت من خالل وس�ائل إعالمها لالنقالب ،ولكن ش�عوب املنطقة
عارضت بأغلبية ساحقة االنقالب.20

مم�ا ال ش�ك فيه ،أن إخفاق االنقلاب كان رضبة جلميع األنظمة الفاس�دة والقمعية .وكام
اللب�اد ،إن "املنترص احلقيقي ه�و الديمقراطية يف تركيا وأح�زاب املعارضة التي
ق�ال مصطفى ّ
رفضت االنقالب".
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المقاالت  -الدرا�سات

�أحمد يو�سف

م�ا ح�دث يف تركي�ا كان ح ًّقا ظاهرة تارخيية اس�تثنائية ،حيث انترصت إرادة ش�عب أعزل
حيا لف�رص التغيري واإلصالح يف
على اجلي�ش ،وف�ازت الديمقراطية ،وهو ما س�يبقي األمل ًّ
املس�تقبل ،وتركيا هي النموذج لش�عوب املنطقة يف إمكانيات تغلب العزيمة واإلرادة الشعبية
عىل جربوت العسكر.

إن املتاب�ع ملش�هد املحاولة االنقالبية الفاش�لة عىل قناعة أن "الش�عب الرتك�ي اليوم أعطى
درس�ا للع�امل -وللع�رب كذل�ك -أن ارادة احلي�اة يمكنها أن تصن�ع التغيري وحتف�ظ اإلنجاز،
ً
وتم إفش�ال ربيعهم ،ف�إن عليهم عدم اليأس
بالنهوض
جتربتهم
أخفقت
ق�د
الع�رب
كان
وإذا
َّ
والقنوط ،ومعاودة املحاولة من جديد ،بعيدً ا عن العنف ما أمكن ،وبتحقيق وحدة امليدان بني
اجلميع عىل قواس�م مشتركة ،وبتوافق وطني ،بحيث تتآكد معه الرغب�ة يف التغيري واإلصالح
لدى اجلميع".21

بعد املحاولة االنقالبية الفاش�لة يف تركيا ،تلقى املش�هد اإلعالمي العريب رضبة قوية أ ّثرت
املهنية واملوضوعية ،وأنه يف معظم
بش�كل كبري يف مصداقيته ،وكش�فته أمام العامل بأنه يفتقد إىل َّ
مؤسس�اته ال ي�زال يعيش حت�ت عباءة العس�كر واألجه�زة األمني�ة ،التي تبس�ط هيمنتها عىل
فضاءات الكلمة والصورة واحلدث يف منطقة الرشق األوسط.
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