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  ٢٠١٦ يوليو/ تموز ١٥ بعد والعالم تركيا

  ملخص

  

بات يمثل حدثاً بارزاً في تاريخ تركيا المعاصرة،  ٢٠١٦تموز/ يوليو  ١٥من الواضح أن تاريخ 
وهو تاريخ المحاولة االنقالبية الفاشلة في البالد التي أدت إلى مقتل العشرات من المواطنين األتراك. 

واإلقليمية والدولية ورغم أن المحاولة تم إفشالها صبيحة اليوم التالي، غير أن تداعياتها الداخلية 
وانعكاساتها على السياسة الخارجية التركية ما زالت فاعلةً. وفي هذا السياق يأتي هذا الكتاب الذي يصدره 

  .  ٢٠١٦تموز/ يوليو  ١٥مركز دراسات الشرق األوسط ليسلط الضوء على "تركيا والعالم" بعد 

ي مركز دراسات الشرق  اعقدهالتي ة علميالمن األنشطة واألعمال  أربعةنتاج  هذا الكتابعد
 الدالالت :تركيا في االنقالب محاولة"ندوة  ا؛ أوله٢٠١٦خالل النصف الثاني من عام  األوسط في األردن

  ACT-حلقة عصف ذهني عقدها فريق األزمات العربي وثانيها ،٢٠١٦في تموز/ يوليو  "والتداعيات
وانعكاساتها على أزمات  ندوة "تحوالت السياسة الخارجية التركيةثالثها و التابع للمركز خالل الشهر نفسه،

السياسية الخارجية  أزمةوآخرها تقرير فريق األزمات العربي حول  ،٢٠١٦في آب/ أغسطس  المنطقة"
  .٢٠١٦في تشرين الثاني/ نوفمبر  التركية

تور شعبان كردش شارك في كتابة فصول هذا الكتاب عدد من المختصين األردنيين واألتراك؛ الدك
، واألستاذ محمد زاهد غول ORSAM - أنقرة في االستراتيجية للدراسات األوسط الشرق مركز مدير

التركية وحركات اإلسالم السياسي، والفريق المتقاعد الدكتور قاصد  - الباحث المهتم بالعالقات العربية
مركز دراسات الشرق األوسط، محمود الباحث االستراتيجي وعضو فريق األزمات العربي العامل في 

والدكتور عزت جرادات وزير التربية والتعليم األردني األسبق، كما شارك في النقاشات عدد من النواب 
األتراك الذين يمثلون مختلف األحزاب التركية ومجموعة من األكاديميين والسياسيين األردنيين، وأخيراً 

  احث واألكاديمي التركي.قام بمراجعة الكتاب الدكتور سمير صالحة الب

دالالت وتداعيات المحاولة االنقالبية ول "القسم األ ويتناول ،رئيسين الكتاب إلى قسمين ينقسم
الضوء على تلك الدالالت  تسلطتضمن ستة فصول يوفي تركيا  "٢٠١٦تموز/ يوليو  ١٥في  الفاشلة

 "،االنقالب الفاشلة: القصة والبيئة السياسيةمحاولة من الكتاب عنوان " األولويحمل الفصل . والتداعيات
 خصوصاً، وفي أجهزة الدولة التركيةويناقش هذا الفصل ثالث مسائل؛ األولى هي تغلغل حركة الخدمة 

غوالن  هارات رئيسة في النظام القضائي استغليتغيودستورية  عديالتحيث كان هناك ت ؛٢٠١٠منذ عام 
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تنفيذ من أجل لضغط على حزب العدالة والتنمية ول ،النظام القضائيمن الضغط والتأثير على  لخلق مزيد
النظام أعلى مستويات من النفوذ في  من الحصول على مزيد الحركة مكنالذي  هو األمرو ،هذه التغييرات

بحسب  ،أدركت جماعة غوالن. وتتمثل المسألة الثانية في قرار تنفيذ االنقالب، فقد القضائي في البالد
التي حصلت في جهاز  أن الوقت قد حان للقيام بانقالب عسكري بسبب عملية التطهيركاتب الفصل، 
ط حكومة العدالة والتنمية العتقال يتخطبشأن مسؤولي شرطة ل ووجود تسريبات، ٢٠١٢الشرطة عام 

أما المسألة  .نقالبالتنفيذ ا ارقركان  ، ومن هنايوليو/ تموز ١٦نصار حركة غوالن في الجيش يوم أ
عملية تطهير الشرطة موضحاً بأن  األخيرة التي يبحثها هذا الفصل، فهي إفشال االنقالب والسيطرة عليه،

كانت عامالً مهماً جداً في السيطرة على محاولة  ٢٠١٢عام  "الكيان الموازيما يسمى بـ"من عناصر 
  ، ولو لم تقم الحكومة بعملية تطهير الشرطة لكان من الصعب السيطرة على األمور.٢٠١٦االنقالب عام 

على  دالالت وتداعيات المحاولة االنقالبية سياسياً"عنوان  الكتابمن  صل الثانيحمل الفيو
على الوضع تداعيات االنقالب الفاشل ويستهل كاتب هذا الفصل الحديث عن  ،"قليميالمستوى المحلي واإل

هذه هي من قاد  حركة الخدمةمن الجيش مرتبطة ب ن مجموعة متمردةأعلى  مشدداً المحلي في تركيا،
 ساعات بضع قبل االنقالبية المحاولة كشفت قد التركية المخابرات إلى أنالكاتب  ينوهو .المحاولة االنقالبية

صدار أتاح اتخاذ إجراءات ساهمت بإفشال المحاولة عبر إا مبها م األركان هيئة وأعلمت من تنفيذها،
لى المواقف الدولية من المحاولة االنقالبية وتداعيات تلك إالكاتب تطرق ثم ي. أوامر عسكريةمجموعة 

بدعوة  مذكراً ،نغوالفيها التي يقيم  الواليات المتحدةعلى موقف  ويركزعب التركي، المواقف على الش
 جهاز بامتناع رئيس ستشهدي. كما تركيا في عسكري انقالبإلى  األمريكي الكونغرس في أعضاء

 علمٍ على أو اًضالع جهازه كان إذا ما حول سؤال على اإلجابة عن برينان جون األمريكية االستخبارات
كا في يربوجود دور ألم "قناعة الشعب التركي"على  اًمؤكد، تركيا في الفاشلة االنقالب بمحاولة مسبق

   في تركيا. كل االنقالبات العسكرية السابقةضلوعها في المحاولة و

التي بدت متفاوتةً  االنقالبمحاولة من حديث عن مواقف الدول العربية لبعد ذلك لالكاتب طلق نيو
 وتبعتها ،لالنقالب رفضها وأعلنت الدستورية الشرعية قطر أيدت إلى أن دولة يشيرو ،من وجهة نظره

 بعد إيجابياً العربية الدول مع تركيا عالقات تنعكس أن توقعيو .العربية الدول من وغيرها السعودية
 يزال ال القائمة التحديات من معتبراً أن الموقف الخليجي؛ التعاون مجلس دول وخصوصاً مع ،االنقالب
  العادلة. العربية القضايا صالح هو في التركي السياسي النظام وأن ثبات مشتركاً،

 "لمحاولة االنقالبالدالالت والتداعيات العسكرية " :بعنوان وهوالكتاب من  يشير الفصل الثالثو
تأييده و ،نهاية السبعينات من خالل البعد الديني الدعويمنذ في المؤسسة العسكرية  تغلغل غوالنإلى 
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وحول  .اختراق المؤسسة العسكرية مننه الذي مكّهو األمر و ،١٩٨٠عام  إيفرنالمعلن النقالب كنعان 
جملة من هذه الدالالت  الفصل دعديالدالالت التي انطوت عليها المحاولة االنقالبية من الناحية العسكرية 

والربط مستوى الضبط  تراجعو تأثر المؤسسة العسكرية بالصراعات والخالفات السياسية ومن أبرزها؛
في نفوذ وسيطرة الجيش التقليدية وتراجع هيبة و ،والسيطرة كبير في سلسلة القيادةالخلل وال ،العسكري

منظومة األمن في عمل منظومة االستخبارات العسكرية و ضحقصور وتواطؤ واو ،الدولة التركية
الشخصية للقادة خارج إطار تعدد المرجعيات القيادية واالرتباطات ضافة إلى باإل ،والمخابرات الوطنية

  .تراجع مستوى الثقة البينية للمرتبات والوحدات والصفوف العسكريةو ،سلسلة القيادة

 لجيش التركياليس الذي نفذ المحاولة  أن :أهمهافشل االنقالب سباب من أ عدداًذكر الكاتب يو
 ممثلةًرفض القيادة العليا العسكرية ، وكذلك جزء منه وإنما ،كما جرت العادة في االنقالبات السابقة كله،

عن الكشف المبكر بينهم، ثم التنسيق وضعف االنقالب المشاركين ب وتخبط ،برئيس األركان لهذه المحاولة
بأجهزة الشرطة الخاصة إلى  للجيش ممثلةًالقوى الموازية قوف عن و فضالً ،هاوالتحرك ضدالمحاولة 

   الحشد المضاد.سرعة  اً، وأخيرجانب السلطة الشرعية

صورة  ازاهتزيشير الفصل إلى  على الصعيد الوطني التركي محاولة االنقالبيةالتداعيات وعن 
 إلى ، وهو ما قد يؤديالعسكريةلمؤسسات األمنية والثقة بين ا تراجعالفجوة و عتوس، وجيشومكانة ال

 .على حساب العسكرية لمؤسسات األمينةاتوسيع مساحات عمل ونفوذ 

على المستويين المحلي واإلقليمي األزمة التركية يقراءة ف"من الكتاب بعنوان: الفصل الرابع ا أم "
ومن  االنقالب، فشل أسباب في يفصلكما  ،وبعد المحاولة أثناءقليمية الدولية واإل فعلالردود رصد في

والنداءات عبر  ،استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وومخاطبته الجماهير ردوغانإظهور  ؛بينها
. ويخلص الفصل الب في السيطرة على مفاصل الدولةفشل االنقو، لشعبي لالنقالبالرفض او، المساجد
 معالجة االختالفات الثقافية والعرقيةوتقييم فرصة للنظام لن فشل المحاولة االنقالبية يتيح الإلى أ

معالجة النتائج المعارضة وتأجيل الخالفات لتقارب مع ، والاألخيرةالمفتوحة في السنوات  واأليديولوجية
   .الجيش والقضاء بنهج توافقي اءبن إعادةفرصة  ما يوفر السلبية للمحاولة

التي الت ومناقشات الحضور والمشاركين ول فهو مداومن القسم األ وفيما يتعلق بالفصل الخامس
، ودعوة الحكومة يديولوجيةعن الحزبية واأل اًاء الجماعة الوطنية التركية بعيدركزت على ضرورة بن

عادة بناء إو ،وسيادة القانون ،ستثمار اللحمة الشعبية التي تلت االنقالب في تعزيز الديمقراطيةالتركية ال
   .التدخل في الحياة السياسيةعن  اًبعيد بصورة احترافيةحة التركية القوات المسل
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محاولة االنقالب في تركيا وتداعياتها ول عنوان "واألخير من القسم األ الفصل السادسويحمل 
بعض المالبسات  يبحثو ،شمع د. شعبان كرد لقاء فريق األزمات العربي ملخص وهو ،"اإلقليمية
 من بينها، والفاشلةتواجه تركيا على الساحتين العالمية واإلقليمية في ضوء محاولة االنقالب التي  السياسية

، وما هو الدور المتوقع أن تلعبه تركيا في وعالمياً وصورة تركيا إقليمياً دورفي المتوقعة  راتيالتغي
 ،للجيش سيطرة على القيادة العليالإلى ا بالسعي ويلخص الفصل أهداف المحاولة االنقالبيةالمنطقة والعالم. 

الدولة أصبحت تحت حكم  أن ثباتإل الرسمي تلفزيونال وكذلك السيطرة على ه،وإرسال األوامر لفروع
عنه كما جرت العادة في  إحالل نظام آخر بديالًو ،لغاء النظام السياسي الشرعيإوبالتالي  ،الجيش

   .االنقالبات السابقة

ن تحقيق يبينقالاال عدم استطاعة ؛أبرزهامن و، إلى جملة أسباب فشل االنقالبيعزو الفصل و
الشعب  أن فضالً عن ،لشرطة والقوات الخاصة بطريقة فعالةلالحكومة  مااستخدو ،الوحدة داخل الجيش

هذا على أهمية  الفصل شدد، يانعكاسات االنقالب بشأنو .نقالبل االافشإفي  حاسماً دوراًقد لعب التركي 
 حزب ة ضداألوضاع الدائرة في سوريا، والعمليات الحالي في ضوء من ناحية إقليمية، خصوصاًاالنقالب 

لعمليات الداخلية التي تنفذها تركيا، إلى اا باإلضافة ذالعراق، هشمال تركيا و في جنوبالكردستاني  العمال
لهذه الفصل توقع يوالمدى القصير والبعيد.  علىعلى الوضع األمني في تركيا  التأثيريزيد وهو ما 
 إلى تراجعٍسيؤدي  ما ومؤسسات الدولة عناصر الجيشبزعزع ثقة الحكومة تُ أن يةاالنقالب المحاولة
التوجهات السياسية  كبيرة علىانعكاسات أن يكون لها  يتوقع، كما هذه المؤسساتفي بيروقراطية  ملموسٍ

من المضامين االقتصادية، ال تخلو تداعيات هذه المحاولة كما . لتركيا على المستويين الداخلي والخارجي
من ويختم بأنه  غير أن الفصل .لالستثمار أو السياحةان غير آمن أن تركيا مكب قد تعتقد بعض الدولف

   .على الديمقراطية هحفاظمنافع مقاومة شعبها لالنقالب و ن تحصد تركياأال بد و مدىوجهة نظر بعيدة ال

 ،فصلين إلى وينقسم "التحوالت في السياسة الخارجية التركية"القسم الثاني من الكتاب ويتناول 
"، وهو في زمات المنطقةأوانعكاساتها على  تحوالت السياسة الخارجية التركية :"عنوانيحمل أولهما 

، تراكاألنواب ال أربعة منو ع نخبة من زمالء مركز دراسات الشرق األوسطمج األساس نتاج حوارٍ
حول مجريات المحاولة االنقالبية وانعكاساتها على مجمل  هميضاحاتإالنواب ومداخالت  تضمنيو

تحدثه  ما يمكن أنو ،ة والعسكرية واالقتصاديةيالسياس ةصعدتركيا والمنطقة على كافة األوضاع في األ
. قليميةتركية وعالقات تركيا الدولية واإلمن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السياسة الخارجية ال

النظام  مراجعات شاملة من قبل مماأفشل هذه المحاولة يفتح الباب  أن مداخالتهم إلىفي خلص النواب يو
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 تدعو، والتي من مداخالت وتساؤالت الحضور والمشاركين اًتضمن هذا الفصل عدديو .السياسي التركي
  .إجراء مراجعات لسياساتها الخارجيةفي مجملها الحكومة التركية إلى 

أزمة السياسة الخارجية التركية وانعكاساتها على العالقات العربية "أما الفصل الثاني بعنوان 
 الشرق دراسات مركز في العاملفهو تقرير لفريق األزمات العربي  "اإلقليمي تركيا ودورالتركية 
وأسبابها ودوافعها وانعكاساتها على العالقات العربية التركية  خلفيات األزمة وتوصيفهاتناول يو، األوسط

اتجاهات التحول في السياسة الخارجية التركية تناول يكما  .المنطقة السورية والعراقية واليمنيةوأزمات 
ومن بين هذه المحددات  الدور اإلقليمي لتركيا الذي يتيحه موقعها الجيوستراتيجيوها محدداتووانعكاساتها 

على مواقف  الفصلج عريو الوضع الدولي، الوضع اإلقليمي، العامل االقتصادي، والتحدي األمني
كية، يرالواليات المتحدة األممن  كلٍّاألطراف المعنية بالتحوالت في السياسة الخارجية التركية تجاه 

الظروف والمستجدات المحيطة ، ووإسرائيل والفلسطينيين مصر،والسعودية، وإيران، وروسيا، و
 .بالتحوالت

مواصلة تركيا  ،أبرزهابخصوص السياسة الخارجية التركية من التوصيات  بعددختتم الكتاب يو
سياسة االنفتاح والمضي في مسار تفكيك األزمات في عالقاتها مع األطراف اإلقليمية والدولية، وتوظيف 
ذلك في الدفع باتجاه استعادة االستقرار في المنطقة والخروج من حالة االضطراب والفوضى، والحرص 

دم العالقات مع طرف تها السياسية مع األطراف اإلقليمية والدولية، وعدم السماح بتقعلى التوازن في عالقا
وتجنّب التصعيد السياسي واإلعالمي واالبتعاد عن سياسة ردود األفعال في إدارة على حساب آخر، 

لحفاظ العالقات اإلقليمية والدولية، والحرص على تسوية الخالفات عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، وا
على الرصيد الشعبي وعلى الصورة اإليجابية للسياسات التركية تجاه شعوب المنطقة، حيث تحظى مواقفها 
بتأييد شعبي واسع في كثير من الدول العربية على خلفية انحيازها لصالح القضايا العربية واإلسالمية، 

ة حتى في ظل تطبيع العالقات مع والحرص على البقاء في مربع المناصرين والداعمين للقضية الفلسطيني
إسرائيل، واالهتمام بحمل مظلمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة وعدم التراجع عن الموقف 

طينية المشرف واألخالقي الذي تتبناه تركيا تجاه القضية الفلسطينية، حتى لو اختلفت معها الفصائل الفسل
 في بعض السياسات والمواقف.


