
بیان جامعة اسطنبول بخصوص محاولة االنقالب الفاشلة

إلي زمالئنا و شركائنا األكادیمیین

ًتحیة طیبة و سالما من هللا و رحمة،

تؤكد . 2015یوم الخامس عشر من یولیو التركي بمحاولة انقالب قامت مجموعات من الفرق المنشقة عن الجیش
صالبة لكن ".  دمةخ"لحركة فتح هللا جولن المعروفة بانتماء ھؤالء التصریحات و التحقیقات الرسمیة حتي اآلن 

. و أفشلتھعب التركي و حسم حكومتھ المنتخبة تصدت لھذا العدوان الغاشم على الدیمقراطیةإرادة الش

و القصر نقالبیون الدبابات و المروحیات و المقاتالت و المدفعیة الثقیلة وقاموا بقذف المباني الحكومیة االتخدم اس
التركي و قادة نقالبیون رئیس أركان الجیشكما اختطف اال. الرئاسي و البرلمان، رمز الدیمقراطیة التركیة الحدیثة

م الشعب التركي فور أن عل. انتیال الرئیس التركي رجب طیب أردوغو حاولوا اغفي الجیشأربعة أفرع رئیسیة
ًع غفیرة بمحض اختیارھم و إرادتھم دفاعا عن الدیمقراطیة و تأییدا وفي جمبھذه المحاولة اآلثمة خرجوا إلى الشوارع ً

في ذات الوقت وقفت قوات األمن التي تدین بالوالء للشعب في المقام األول و حكومتھ في المقام . لحكومتھم المنتخبة
لك تمكن الرئیس أردوغان بعد ذ. الثاني بجانب االنتفاضة الشعبیة ضد المنقلبین الذین شرعوا في قتل المدنیین العزل

ووجھ كلمة التي ساندت الحكومة الشرعیة بال ترددمن االتصال بأحد القنوات الفضائیة التابعة للمعارضة السیاسیة و
ًإلى الشعب معضضا مقاومتھم و مؤیدا إیاھم في من نجاح بالرغم .ھذا الخرق الفج لقیم الجمھوریة التركیةمواجھةً

قتیل من المواطنیین 250ن ط أكثر مغالیا؛ فقد سقھذه الھبة الشعبیة في دحر ھذا االنقالب إال أن ثمن ھذا النصر كان 
.أخریین3000حوالي وأصیب

و رسالتھا التعلیمیة المفتاح لقیم الحریةبر إن جامعة اسطنبول بمكانتھا المتمیزة في التاریخ الثقافي الثري لتركیا تعت
ثل فتاراثنا العثماني الذي یم. إننا نستلھم تلك الرؤیة من تراثنا العثماني و قیمنا الحداثیة. التعددیة و حق تقریر المصیر

ًارة اإلسالمیة الكالسیكیة كان دائما یثمن استقالل المؤسسات العلمیة كركن أساسي بدوره التجلي األخیر لزخم الحض
تكریس و تحضیض نا الجمھوریة الحدیثة تتماھي مع روح االستنارة الحداثیة في كما أن قیم. من أركان النظام المدني

إننا من باب التزامنا بھذه الرسالة و القیم المؤسسة لھا ندین و بشدة محاولة . االستقالل الفكري في المجال العام
دوجما أیدیولوجیة على الحریة الفكریة و محاولة دیماجوجیة لفرضعلىًاالنقالب التي نري فیھا تعدیا صارخا

اإلجراءات اإلسثنائیة التي اتخذتھا الحكومة في ھذه الحالة الطارئة على ثقة تامة أنكما أننا . الشعب التركي الحر
.ستظل في إطار احترام سیادة القانون

من أزرنا في ھذه نود أن نعرب عن شكرنا لكل أصدقائنا حول العالم الذین شدواو بمزید من االمتنان و العرفانإننا 
و األكادیمیین التركيفي السیاق نفسھ فإننا نرجوا من المجتمع األكادیمي الدولي أن یدعم الشعب. الظروف الصعبة

.قیم الحریة و الدیمقراطیةبمنھًو إیماناًاألتراك في صراعھما ضد أعداء الشعوب الحرة التزاما بمواثیقھ األخالقیة


