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من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

كل العرب 
خرج العشرات من املواطنني 
ال����ع����رب ف����ي ال����ب����اد مّم���ن 
ضمن  تركيا  في  ت��واج��دوا 
منظمة،  سياحية  ج���والت 
في نهاية االسبوع املاضي 
يرفعون  وه���م  ل��ل��ش��وارع 
األعام التركية، وكانوا من 
بني املشاركني في املظاهرات 
والرئيس  لتركيا  ال��داع��م��ة 
رج�����ب ط���ي���ب أردوغ���������ان. 
وبالرغم من اخلطورة التي 
والتعلميات  تركيا  شهدتها 
ال���ت���ي ص�����درت ون���اش���دت 
الفنادق  في  السواح  ببقاء 
حفاظا على حياتهم، إال أنهم 
في  املشاركة  على  أص��ّروا 
االحتفاالت وقالوا: "شعرنا 
نصر  مهرجان  في  وكأننا 

حلزب العدالة واردوغان"، 
تركيا  "عاشت  هتفوا  كما 
واردوغ�����������������ان وع����اش����ت 

فلسطني".
  وق����ال س��ام��ر م��ص��اروة 
ع�����ارة:  واي  س���ك���ان  م����ن 
م��ا حصل  ك��ل  نتوقع  "ل��م 
محاولة  فقبل  ت��رك��ي��ا،  ف��ي 
نستجم  ك���ن���ا  االن�����ق�����اب 
ب���ش���ك���ل ع��������ادي، وخ����ال 
نشعر  بدأنا  الليل  ساعات 
بأن هناك حتركات غريبة، 
وبعد أن علمنا باألمر عدنا 
الى الفنادق كي ال نتعرض 
األجواء  ان  اذ  اع��ت��داء،  ألي 
ل����م ت���ك���ن ط��ب��ي��ع��ي��ة، وك���ل 
صراًخا  نسمع  كنا  الوقت 
وذوي اطاق نار". وتابع: 
"عندما علمنا بأن محاولة 
بدأنا  فشلت  ق��د  االن��ق��اب 
نخرج للشوارع واملشاركة 

م�����ع أع����������داد ك����ب����ي����رة من 
انطلقوا  الذين  املتظاهرين 
محاولة  ع��ل��ى  ل��اح��ت��ج��اج 
للرئيس  ودع��م��ا  االن��ق��اب 

اردوغان".
نحن  "اآلن  ق���ائ���ًا:  ون����ّوه 
شيء،  اي  م��ن  نتخوف  ال 
رحلتنا  ن��واص��ل  وس����وف 
ك���م���ا خ���ط���ط ل���ه���ا، واألم�����ر 
األهم بالنسبة لنا هو فشل 
محاولة االنقاب والرئيس 
اردوغ�����������ان س���ي���ب���ق���ى هو 
فهمت  انني  حتى  احل��اك��م، 
م��ن االت���راك بأنه ف��ي حال 
حصل االنقاب فإن تركيا 

ستشهد مجازر كبيرة".
نائل عيسى من سكان  أّما 
ك��ف��رق��اس��م ال����ذي ك���ان في 
تركيا فقال: "احلمد لله بأّن 
الرجال  م��ن  كبيرة  أع����داًدا 
وال����ن����س����اء خ�����رج�����وا ال���ى 

العشرات من عرب البالد الذين كانوا في تركيا شاركوا في املظاهرات املؤّيدة ألردوغان وهتفوا: عاشت فلسطني
اهانة للدميقراطية واستهانة بالشعب وسنحاسب كل من كان وراء  الفاشلة هي  التركي رجب طيب اردوغان: "محاولة االنقالب  *الرئيس 

محاولة االنقالب" *اعالن حالة الطوارئ ملدة ثالثة اشهر واعتقال اكثر من 8000 شخص ومطالبة امريكا بتسليم الداعية فتح الله غولن

االنقاب،  محاولة  ومنعوا  الشوارع 
حيث أن الغالبية الساحقة أعربت عن 
يبقى  وأن  ألردوغ��ان  الكبير  تأييدها 
تواجدنا  لي  انا وأصدقاء  في احلكم. 
في  وكأننا  وشعرنا  املتظاهرين  بني 

مهرجان نصر حلزب العدالة ورجب. 
نحن ال نشعر بأي خوف، وهذا احلدث 
تاريخيًا كوننا كنا  يعتبر  لنا  بالنسبة 

فيه دون أن نتوقعه".
وكانت تركيا قد شهدت مساء اجلمعة 

ان��ق��اب عسكري  م��ح��اول��ة  امل��اض��ي��ة 
السيطرة  القوات  واستعادت  فاشلة 
العاصمة  ف��ي  ال��ع��ش��رات  مقتل  ب��ع��د 
أن��ق��رة، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي شهدت فيه 
تباداًل كثيًفا إلطاق النيران املتبادلة، 
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أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان 
الشرطة في بيانها األربعاء أنه "مت 
صباح ي��وم االرب��ع��اء اس��ت��ام باغ 
كريات  بلدة  من  وذل��ك  الشرطة  في 
مفاده  الساحليه  املنطقة  في  حاييم 
ذات  معادية  كراهية  كتابات  معاينة 

ط��اب��ع ن����ازي امل��وج��ه��ة ب��ح��ق وضد 
وعلى ما يبدو أحد مديري االقسام 
ف��ي ص��ن��دوق ع��ي��ادة امل��رض��ى هناك 
وه�����و ط��ب��ي��ب ع���رب���ي م��خ��ت��ص من 
س��ك��ان إح���دى ال��ب��ل��دات ف��ي الشمال 
ه��ن��اك وذل���ك على جدران  وال��ع��ام��ل 
حيطان واجهة مبنى صندوق عيادة 
كاليت  حوليم  ك��وب��ات   - امل��رض��ى 

العامل فيها الطبيب والتي مت خطها 
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو خ��ال س��اع��ات ليلة 
الشرطة  وت���واص���ل  ه���ذا  االرب���ع���اء، 
كافة  في  والتحقيق  التحري  اعمال 
الصلة  ذات  واملابسات  التفاصيل 
لهذه  صحيح  باحلسبان  االخ��ذ  مع 
االجتاهات  من  عدد  االولية  املرحلة 

واملسارات"، وفقا للبيان.

كتابات معادية لطبيب عربي من الشمال على واجهة 
عيادة طبية في كريات حاييم

reuters :أردوغان في مطار أتاتورك في إسطنبول- تصوير

جانب من املواطنني من عرب الباد خال رفع األعام التركية في مظاهرة مؤّيدة للرئيس أردوغان

وبلغت األحداث ذروتها قرابة الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل، عندما صّرحت وكاالت األنباء أن املقاتات احلربية 
منفذو  استخدمها  تركية  طائرة  أسقطت  إف16  نوع  من 

االنقاب.
وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إسطنبول 
فيما سارعت وسائل االعام التركية إلى بث لقطات خنوع 
التركي  التلفزيون  وع��اود  احلكم.  على  املنقلبني  اجلنود 
ملزاولة عمله كاملعتاد فيما تلقى أردوغان دعًما شديًدا من 
الرئيس األمريكي باراك أوباما  عدة جهات وعلى رأسهم 
الرئيس  التركية دعم  إنه يتوجب على األح��زاب  الذي قال 

املنتخب وحكومته املنتخبة من قبل اجلمهور".
وصرحت وسائل االعام التركية أن "طائرة فجرت مبنى 
احلكومة ثم مت تبادل النيران في منطقة مباني احلكومة في 
أنقرة في محاولة إلسقاط أردوغان وعزله عن سدة احلكم، 

والذي اختير للمرة األولى في العام 2003". 
ولم يكن احلال أفضل في مدينة اسطنول السياحية التي 
مّرت في ليلة غير هادئة على االطاق فيما انتشرت قوات 

السير وفرضت حظر  املنطقة ومنعت حركة  الشرطة في 
الواصل  الكثيرين جتمهروا عند اجلسر  أن  التجول، علًما 
بني قارتي أوروبا وآسيا، وقام اجليش بإطاق الرصاص 

جتاه متظاهرين حاولوا اجتياز مضيق البوسفور.
وخاطب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "جماهيره 
وس��ك��ان ال��ب��اد ب��اس��ت��م��رار ال��ت��ظ��اه��ر ف��ي ك��اف��ة امليادين 
وال��ش��وارع". وج���اءت كلمة أردوغ���ان بعد ظ��ه��وره فجر 
السبت بني مؤيديه وأنصاره في اسطنبول. وقال: "محاولة 
االنقاب الفاشلة هي اهانة للدميقراطية واستهانة بالشعب 
وسنبدأ  االنقاب  محاولة  وراء  كان  من  كل  وسنحاسب 

مرحلة جديدة في محاكمة هؤالء اخلونة". 
هذا واعلن مجلس الوزراء التركي حالة الطوارئ في الباد 
ملدة ثاثة اشهر في الوقت الذي طالب فيه اردوغان امريكا 
الله غولن املتهم بالتخطيط  الداعية املعارض فتح  تسليمه 
حملاولة االنقاب. على صعيد اخر اعتقلت الشرطة التركية 
اكثر من 8000 شخص على ذمة التحقيق فيما فصلت ما 

يزيد عن 2500 قاض.
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