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 المقدمة 

شيد النظاـ الدولي عمى اثر الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي والغربي ، تغيرا في بنية ىذا النظاـ ،      
مف نظاـ ثنائي القطبية الى نظاـ احادي القطب ىيمنت عمى اثره الواليات  المتحدة االمريكية  عمى حقؿ 

العديد مف الفراغات  ظيورولية ، نتيجة العالقات الدولية ، كما اف ىذا التغير غير في سموكيات الفواعؿ الد
االستراتيجية وبالتحديد في النظاـ الجيوبوليتيكي ، خاص واف تفكؾ االتحاد السوفيتي نتج عنو ظيور وحدات 

 دولية جديدة ذات اىمية استراتيجية ، وفر لمقطب المييمف الفرصة لمييمنة عمى الوضع الدولي الجديد.

في بنية النظاـ الدولي االنطباع بتراجع االىمية االستراتيجية لبعض الدوؿ  لذا اعطى التغير الذي حدث    
الحميفة لمواليات المتحدة االمريكية ، والتي لعبت دورا ميما في الحرب الباردة ، ومف بيف ىذه الدوؿ تركيا التي 

راتيجي عامؿ صراع بيف كانت عضوا بارزا في حمؼ الناتو بقيادة الواليات المتحدة ، حيث كاف موقعيا الجيواست
القطبييف ، ومحاولة كؿ طرؼ الحتوائيا تحت لوائو ، ومع حسـ تركيا لتوجييا الغربي اصبحت جدار الصد 

  عمى منطقة الشرؽ االوسط واوروبا االوؿ في وجو الزحؼ الشيوعي 

االجندة االستراتيجية وعميو ساد االعتقاد بعد نياية الحرب الباردة ، اف اىمية الدور التركي ستتقمص مف      
بعد  ازدادةلمواليات المتحدة االمريكية لزواؿ الخطر الشيوعي، اال اف ساحات التوتر في مجاؿ العالقات الدولية 

يره تسارع االحداث عمى ظنياية الحرب الباردة ومف اىميا الساحات الجيوسياسية واالقتصادية ، وىذا ما ا
وما افرزتو مف تداعيات امنية  2001سبتمبر  11ج االولى ، واحداث الساحات الدولية ابتداء مف حرب الخمي

عمى الساحات الدولية ، وطفى عمى الشطح اىمية الحرب عمى االرىاب الذي طاؿ حتى القوى الكبرى ، فاصبح 
تي بالحرب االستباقية ال بدأتالتحدي االوؿ لمسياسة الخارجية االمريكية ، فانتيج القطب المييمف سياسة جديدة 

، كاف ليا انعكاسات عمى دوؿ الجوار خاصة تركيا الف ذلؾ شكؿ  2003نتج عنيا احتالؿ العراؽ في مارس 
 ليا تيديدا امنيا وقوميا .

 

 اوال: اىمية البحث

اف التغير الداخمي الذي حدث في تركيا بوصوؿ حزب اسالمي لمحكـ جاء عقب االزمة االقتصادية التي       
       والناتجة عف التراكمات السياسية التي خمفيا التعصب العمماني بمشاركة البيروقراطية ،2001عصؼ بتركيا في 
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العسكرية جراء تدخميا في الحياة السياسية بانتياجيا طريؽ االنقالبات العسكرية ، ىذه الحالة الغير مستقرة 
ب العدالة والتنمية الى سدة دفعت بالمجتمع التركي الى تغيير الواقع السياسي الداخمي ، وعجؿ بوصوؿ حز 

الحكـ ، اشر الى نياية مرحمة حكـ النخبة العممانية المتصمبة منذ تأسيس الجميورية التركية الحديثة ، مف خالؿ 
ىذه المتغيرات الداخمية الجديدة فتح النقاش حوؿ بروز اتجاه حداثي تمثؿ في وصوؿ نخبة اسالمية اصالحية 

 ما اثار الكثير مف النقاشات الفكرية حوؿ ما يعرؼ بالحداثة .تحت غطاء دولة عممانية ، وىو 

 ثانيا: مشكمة البحث

بداية ألحداث تحوالت عمى مستوى الداخؿ التركي ،  2001كانت االزمة الداخمية التي شيدتيا تركيا سنة     
 2002وبروز قيادتو جديدة عجمت برحيؿ النخبة العممانية التقميدية ، ظيور حزب العدالة والتنمية في انتخابات 

جديد لدى اشعب التركي في ظؿ السخط  كأحد ابرز المرشحيف لمفوز في ىذه االنتخابات بطرحو كبديؿ سياسي
 الشعبي مف االحزاب التقميدية . 

 ثالثا: اىداؼ البحث 

تظير االىداؼ العممية لمموضوع كوف ىذا البحث ضمف دراسات ومواضيع تحميؿ السياسة الخارجية      
العالقات الدولية ممثاًل باعتبارىا احد اىـ مجاالت دراسة العالقات الدولية ، فيي تيتـ بدراسة سموؾ احد فواعؿ 

 في سموؾ السياسة الخارجية التركية ، وعميو يتـ التركيز عمى مجموع قرارات السياسة الخارجية التركية .

 رابعا: فرضية البحث 

اف وصوؿ حزب العدالة والتنمية لمحكـ مع االصالحات السياسية والنيضة االقتصادية التي قاـ بيا والظروؼ 
دت في بروز تركيا عمى الساحة الدولية ، والحفاظ عمى الصبغة العممانية والقوة االقتصادية الخارجية عوامؿ ساع

 ساىما في محافظة تركيا عمى عالقاتيا الجيدة مع القوى الغربية .

 خامسا: منيج البحث 

لتركي تقضي الحاجة الستخداـ المنيج التاريخي إلبراز الصيرورة التاريخية لتطور النظاـ السياسي ا      
 وطبيعة الصراع الداخمي التركي بيف االسالمييف والعمانييف .
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 المبحث االول  

 السياسة الخارجية التركية تجاه الغرب والشرق االوسط 

 المطمب االوؿ 

 عالقة تركيا مع االتحاد االوربي وامريكا 

تضح في رؤية التي  حوؿ الشخصية التركية بمختمؼ ابعادىا وىو ما ردغافو تدور االىداؼ السياسية لال     
تواكب فئة عاـ عمى انشاء الجميورية التركية التي تشارؾ اوردغاف في اعدادىا مع قادة حزب العدالة والتنمية 

اىداؼ ىي دمقراطية متقدمة ، واقتصاد كبير ومجتمع قوي ، ومدف مدنية ذات بيئة  عدةوقد تضمنت الرؤية 
 .( 1)ظيفة ودولة رائدة ن
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 9،ص 1997، دار النيار ، بيروت ، محمد نور الديف ، قبعة وعمامة ، مدخؿ الى الحركات االسالمية في تركيا -1
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 تايد انضماـ تركيا في التحالفات ضمف االتحاد االوربي :-

اف اضماـ تركيا الى االتحاد سيؤدي الى فقداف اليوية االوربية وانياء حمميا بتحقيؽ  األوربييفيرى بعض     
معارضتو لفتح االقتصاد والسياسة النقدية الرئيس الفرنسي "نيكوال ساركوزي" مبررًا  ما أكدهالوحدة السياسية وىذا 

بقولو :) اف توسيع تركيا سيعزز مخاطر القضاء عمى االتحاد االوربي السياسي وىذا لف اقبؿ  25/6/2007في 
ولذلؾ فميس كؿ الدوؿ الحؽ باف تصح عصفا في االتحاد ومف البداية ال  الوربابو ، بحيف اف يكوف ىناؾ حدود 

 االتحاد االوربي(. يوجد مكاف لتشكيؿ داخؿ

في العالـ واروبا وتسعى الى اضافة بعد عسكري دفاعي الى  استثنائيففرنسا التي تؤمف بضرورة اداء دور    
تجربة البمقاف تتخوؼ اليوـ مف  تاالتحاد االوربي لكي يظؿ امف اوربا يعتمد عمى الواليات المتحدة كما اثبت

 ب منيا :وجود تركيا في االتحاد االوربي لعدة اسبا

قي البرلماف االوربي بعد المانيا حيث  2الى االتحاد االوربي ستصبح تركيا الدولة رقـ  انضماميافي حاؿ -1
مف القدرة التصويتية في البرلماف االوربي . ويتوقع اف تتجاوز  11الى 2يشكؿ  مقعدا ما 82ستسيطر عمى 

 كبيرا ضمف االتحاد االوربي والبرلماف . تأثيراوىذا يعني  2020تركيا لأللمانية في المقاعد في 

تحتضف اعداد كبيرة مف المياجريف االتراؾ  فألمانياالخوؼ مف امكانية تحالؼ كؿ مف المانيا وتركيا ، -2
الؼ الماني مف اصوؿ تركية ( كما انيا تدعـ وبقوة العضوية التركية في االتحاد فضال  600مميوف تركي و2,5)

لتركيا. ىذا مايعني وضع فرنسا في االتحاد سيكوف حرجًا. وىذا يعني عودة المخاوؼ  انيا الشريؾ االوربيعف 
الفرنسية مف المانيا وال سيما انيا قد عادة لتؤدي دورا سياسيًا وعسكريًا في الساحة الدولية وارسمت جنود الى 

 وافغانستاف . (1)الصوماؿ والبوسنة واليرسؾ 

ركيا وال سيما اف امريكا تدعـ بقوة انضماـ تركيا الى االتحاد وذلؾ الموقؼ االمريكي الداعـ لعضوية ت-3
وىذا بدوره يزيد مف مخاؼ فرنسا باف تصبح تركيا  (2)امنية عمى حد تعبيرىا ولعضويتيا في حمؼ الناتو  ألسباب

رنسي الذي يدعو اليد اليميف لمواليات المتحدة االمريكية في االتحاد االوربي ، فيذا ينعكس سمبيا عمى الموقؼ الف
بي صوتو بعيدا عف تاثير واشنطف . دائما الى استقاللية عف واشنطف واف يكوف لالتحاد االور 

___________________________ 

 .2007(ىانس ثارؾ ، سياسة الحذر االلماني ،مجمة بعميتيؾ ايترانجير الفرنسية ،1)

 1993، 74محمد خالد االزعر ، دوائر التحرؾ االقميمي لمسياسة التركية ، شؤوف عربية ،تصدر عف جامعة الدوؿ العربية ، القاىرة ،العدد (2)
  130،ص



5 
 

مف جية اخرى نرى اف اليوناف وقبرص مف اكثر الدوؿ المطالبة باستقالؿ السياسة الخارجية االوربية عف     
ؿ كذلؾ الى التفكير بمستقبؿ السياسة االوربية في حاؿ انضماـ دولة مثؿ تركيا تعد امريكا ما قد يدفع ىذه الدو 

 اسي ىو الواليات المتحدة االمريكية .. ويعد الداعـ االسألمريكاحميفة 

ومف ثـ ستفكر كؿ مف فرنسا وقبرص واليوناف طويال قبؿ القدوـ عمى قبوؿ تركيا في االتحاد وتدرس كؿ     
 ا وىذا بدوره سيضيؼ عقبة جديدة اماـ تركيا لالنضماـ الى االتحاد االوربي.موازيف القوى جيد

 -المشتركة لالتحاد االوربي في حاؿ انضماـ تركيا : واالمنية الراي العاـ التركي في السياسة الخارجية تأثير-

قومية ترفض ذ يتوقع اف يكوف سمبيا نظرا الى طبيعة الشعب التركي الذي يصر عمى وجود سياسات تركية ا
بتحديد اليدؼ التالي  ماستريختالثانية مف معاىدة  االعتراؼ بالسياسة االوربية فوؽ القومية . وتقضي المادة

 لالتحاد االوربي .

يؤكد االتحاد ىويتو عمى الصعيد الدولي وعمى االخص عند تطبيؽ سياسة خارجية امنية مشتركة تتضمف     
( ومف ثـ فيدؼ 1-7المادة رقـ ) ألحكاـبنية متقدمة سياسة الدفاع المشترؾ التي تؤدي الى دفاع مشترؾ طبقا 

ة صنع القرار مف الحكومات الوطنية االتحاد االوربي في مجاؿ السياسة الخارجية المشتركة ىو االنتقاؿ بعممي
ؽ القومية او ما يسعى اوربة السياسة الخارجية ، لمدوؿ االعضاء ، وىو ما يصعب الى مؤسسات االتحاد فو 

تطبيقو في تركيا التي تنخفض فييا نسبة مؤيدي اوربة السياسة الخارجية وال سيما اننا نتحدث عف دولة يؤدي 
 الجيش فييا الدور االساسي .

المتعمؽ  2007لمراي اجري في تركيا في تموز  استطالعاالذي تضمف  68فحسب المعيار االوربي رقـ       
% مف االتراؾ اف ىذا القرار يعود 53باالختيار بيف الحكومة الوطنية او االتحاد االوربي لمحاربة االرىاب قاؿ 

النسبة ىي االعمى بيف جميع الدوؿ  % عمى االتحاد االوربي وكانت43الى الحكومة الوطنية في حيف وافؽ 
 االوربية االعضاء في االتحاد .

 فحسب  (1)% 81، وبمجيكا 7.89% ، وىنغاريا 7.71% ، بينما بمغت في بريطانيا 85بينما بمغت في فرنسا 

_____________________________ 

  19،ص 1997ة ، بيروت ،عايدة العمي ، العرب والفرات بيف تركيا واسرائيؿ ، دار االفاؽ الجديد(1)
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وجو النظر التركية عمى الحكومة التركية اف تحارب وحيدة االرىاب وليس في اطار االتحاد االورب ويعود ىذا 
 .(1)الراي العاـ التركي لنظر الى معاناة الشعب التركي مف االرىاب

 -العالقات التركية االمريكية :

 الدولتيفالمتحدة االمريكية حساسة وخطرة .ففي الواقع اف العالقات بيف  الوالياتتعتبر العالقات التركية مع      
تمر بمرحمة حرجة رغـ استمرار الشراكة والتعاوف العسكري ورغـ كوف كال الدولتيف بالنسبة لبعض . مف المفيد 

حداث الجارية اردوغاف والذيف يفسروف اال ألسقاطاف نضع جانبًا وجية نظر الذيف يؤمنوف اف ىناؾ حربا عالمية 
ؤامرة ،فتمنياتيـ واحالميـ بالوصوؿ الى تركيا خالية مف اردوغاف وحزب العدالة والتنمية ال عمى اساس نظرية الم

تصؿ الى سقؼ السياسة التي يعدوف بيا باي شكؿ مف االشكاؿ .وىذا يشبو الكثير مف التوترات التي حدثت قي 
ىذا التوتر : اختالؼ المصالح ، واختالؼ القيـ ، اف اختالؼ  دوؿ الغرب . وىناؾ عامالف رئيسياف يقفاف خمؼ

بيف الحيف والخر يعبر اىـ  ألجمونظرة تركيا والواليات المتحدة لمشرؽ االوسط واختالؼ مصالحيـ بؿ وصراعيـ 
مرحمة  مف التي وضعت البمديف في قطب مختمؼ وابتدات (1)عامؿ حساس يقدي التوتر الحاصؿ بيف الدولتيف

حساسة جديدة واليوـ تعيش كال الدولتيف مشكمة في اليالؿ الكردي في سوريا والمنطقة االمنة وفي موضوع حزب 
االتحاد الديمقراطي تحديدا . فرفض الواليات المتحدة السريع القتراح المنطقة االمنة ودعميا لحزب االتحاد 

 . (2)يخالؼ اماؿ وسياسة تركيا  الديمقراطي في الجرب عمى داعش واعتبار شريكا ليا كاف

اف اختالؼ انظمة القيـ في العالقات بيف تركيا والغرب وخاصة امريكا ال يقؿ اىمية عف عامؿ اختالؼ      
مصالحيـ . وبالتالي فاف انعكاس ريادة اوردغاف لمواليات المتحدة االمريكية الى الخارج كاف يعطي رؤوس اقالـ 

ننا اف تعتبر نقد اوباما لحربو الصحافة في تركيا وفتحو لموضوع الحريات فييا واضحة عف ىذا الصراع . فيمك
اثناء المقاء فييا وطريقة انعكاس تصريحاتو عمى االعالـ التركي والغربي وتصريحات رئيس الجميورية في 

 الطائرة يمكف اف نعتبرىا جميعيا دالئؿ عمى ىذا الوضع .

 

_____________________________ 

 .85 -80،ص 1998، 133مريـ والسماني ، النظرة االمريكية االستراتيجية المياه في الشرؽ االوسط ، السياسة الدولية ، عدد (1)

 .2000، ص 2دور تركيا في الترتيبات االمنية االمريكية لمشرؽ االوسط، قضايا سياسية ، جامعة النيريف ،العدد بشيؿ محمد يسميـ ،  (2)
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ىناؾ فرؽ واضح في اراء اوباما واردوغاف حوؿ الديمقراطية ونظاـ القضاء ، وحرية الصحافة والتعبير      
( وكال القائديف يصرح  وحدود استخداـ ىوالء )وىذا يشبو السبب الرئيسي لمتوتر في السياسة الداخمية التركية اليـو

 .(1)يا اليـو يزيد مف ىذا الفرؽ بيذا القوؿ او الفرؽ بشكؿ عمني . وكؿ موقؼ سياسي يعاش في ترك

اال اف ىذا التوتر ال ينبع مف النقد الذي توجيو الواليات المتحدة او اوباما الرودغاف او تركيا او مف      
السياسة الداخمية التركية وحسب . فالنقد الذي يوجيو اوردغاف ايضا لمغرب يشكؿ الساؽ االخرى ليذا التوتر او 

 االختالؼ القيـ ىذا .

ىذه االنتقادات وصمت الى ذروة  الوضوح في المرحمة الثانية مف الربيع العربي فقد لمفرب والواليات المتحدة      
بحده . اف موقؼ تركيا مخالؼ ليـ تماما . وفي ىذه الفترة اخذ اردوغاف موضع المخالؼ لمغرب وممثؿ 

ياستو فقط بؿ في نظامو ايضا، فاتخذ موقفا معادية ليـ موجيا لسانو السياسي ضد الغرب ليس في سالحضارة ال
معاديا لنفس القيـ التي كاف يعتبرىا ايجابية في المرحمة االولى مف الربيع العربي. قبؿ قميؿ قمنا اف السبب 

 .(2)الرئيسي في السياسة الداخمية التركية ىو اختالؼ في القيـ ايضا

العاـ التركي حوؿ سؤاؿ بدور االتحاد االوربي في السياسة كؿ ذلؾ انعكس عمى الرغبة التركية برايو الراي       
 : (3) الدولية في السنوات القادمة الخمسيف .وتضمف االستبياف بثالثة مجاالت

% 56عمى النحو االتي  27الرغبة في اف يكوف لالتحاد جيشو الخاص فكانت االجابات في الدوؿ االعضاء -1
% 24% نعـ و32ي تركيا فكانت االجابات عمى النحو االتي ف% ال يعرفوف اما18% قالوا ال و26قالوا نعـ و

 .% ال يعمموف 44ال و

 

__________________________ 

 165، ص 233،العدد شباط ،الدوحة  5، السيطرة اـ البقاء ، مجمة الجزيرة ، العدد  نعـو تشومكي (1)

 .1971مارس 22، 1971وزارة الدفاع االمريكية  (2)

(3) Eurobarormeter 68,December 2007 turkey natinalreport Quest ion aa20a.4.p23  
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% نعـ و 61قالو  27الرغبة عمى اف يكوف االتحاد واحدًا مف القوى الدبموماسية القائدة ؼ العالـ االعضاء -2
% ال يعمموف وبالنتيجة 40% ال و18% نعـ 42% ال يعمموف ، اما في تركيا فكانت النسب 17% ال و22

ر السياس الخارجية المشتركة ومف خالؿ تحميؿ االرقاـ نجد بذور المعارضة التركية بيف االتراؾ حوؿ دو 
واحتماالت تاثير المصمحة القومية ولتعود القومي المتضخـ لدى االتراؾ في عممية صناعة السياسة الخارجية 
واالمنية المشتركة في االتحاد فالبد مف اداء كؿ مف االتحاد وتركيا اف يقوما بدور اساسي في االتراؾ حوؿ فوائد 

 لمشتركة .االندماج واىمية السياسات ا
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 المطمب الثاني 

 عالقة تركيا مع الشرؽ االوسط 

 -تركيا والثورة المصرية :

والمطالب  االحتجاجيةمنذ االياـ االولى لمثورة المصرية اتخذت تركيا موافؽ متحددة وعالية في دعـ الحركة      
الشعبية في افتراؽ واضح عف تركيا الحريصة عمى عالقات طيبة مع النظـ الحاكمة في الدوؿ العربية وعدـ 

استرشادًا ربما بنصائح داود اغمو باستستعار ثـ استثمار التطورات االجتماعية التدخؿ في شؤونيا الداخمية 
. فقد توالت التصريحات التركية  (1)ة في صنع القرار والسياسية التاريخية وعدـ الوقوؼ موقؼ المتفرج لممشارك

"رجب طيب اردوغاف" المطالبة لمنظاـ المصري بالتجاوب مع المطالب  آنذاؾخاصة مف رئيس الوزراء 
 . (2)الشعبية

ثـ طالب مبارؾ بالرحيؿ وبعبارات بعدت احيانا عف المغة الدبموماسية حيث ذكر الرئيس المصري بالموت 
. وبعد تنحي مبارؾ وخالؿ الحكـ المجمس العسكري حرصت تركيا (3)بعدـ التمسؾ بكرسي الحكـ ناصحًا اياه 

غؿ في الثالث مف اذار/مارس عبداهلل  آنذاؾ رئيسياعمى اف تكوف اوؿ دولة تزود مصر بعد الثورة بشخص 
اؽ ومف اي بعد اقؿ مف شير مف تنحي مبارؾ والتي حرصت خالليا عمى االجتماع بمختمؼ االطب 2011

رجؿ  250برفقة  2011الشييرة لالردوغاف لمصر في ايموؿ / سبتمبر  . ثـ جاءت الزيارة(4)ضمنيا شباب الثورة 
. كما وقعت تركيا مع مصر في اذار  (5)اعماؿ تركي والتي وقع خالليا عمى عشرة اتفاقيات اقتصادية 

____________________________ 

 .27، مصدر سبؽ ذكره ، ص اوغمو احمد داود (1)

 https://goo.gl/,mcyk:2011اردوغاف يطالب مبارؾ باالصغاء لمطالب الشعب ،روسيا اليـو ، اشباط /فبراير (2)

ذكر اردوغاف في حديث صحافي لو الرئيس المصري حسني مبارؾ بالموت قائاًل "نحف المسمميف سندفف في حفرة حجميا اليزيد عمى  (3)
 pttp://goo.gl/lnj54s،2011شباط 2، 2011شباط 2ظر :اردوغاف يطالب مبارؾ بخطوة مختمفة ، الجزيرة نت ، متريف مكعبيف ان

اذار /مارس 3(عبداهلل جوؿ اوؿ رئيس جميورية يزور مصر بعد تنحي مبارؾ مصرس4)
2011،http;//www.mosers.com.almeryoon/50811 

 http//goo.gl//hg4vha، 2015لعوائؽ ، مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،كانوف الثاني(سعيد الحاج تخارب التركي ،المصري لمنسياف وا5)
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اضافة الى  (1)اتفاقية "الرورو" البحرية لربط المؤانى التركية بمثيالتيا الخميجية عبر المصرية  2012مارس 
 2012ايداع تركيا مبمغ مميار دوالر كوديعة في البنؾ المركزي المصري عمى دفعتيف )تشريف االوؿ /اكتوبر 

وقد رد النظاـ في مصر   .(2)% مستحقة بعد خمس سنوات 1( بسعر فائدة تبمغ 2013وكانوف الثاني / يناير 
تخفيض مستوى العالقات الدبموماسية بيف البمديف باعالف السفير التركي في القاىرة شخصًا غير مرغوب فيو و 

وىو ماردت عميو تركيا بالمثؿ ثـ استضافت تركيا عمى ارضيا الكثير مف المصرييف  (3)لمستوى القائـ باالعماؿ 
رموز المعارضة المصرية وسمحت ليـ بانشاء وسائؿ اعالـ مناىضة لالنقالب الفاريف مف بالدىـ ومف بيف 

والمجمس الثوري المصري وعمميا ( 4)تشكيؿ كيانات سياسية مثؿ البرلماف المصري الموازي فضاًل عف السماح ب
 -ثمة عوامؿ عدة صاغت ىذا الموقؼ التركي الحادي وربما الوحيد مف االنقالب في مصر اىميا: (5)مف تركيا 

تدخالت لمجيش في الحياة  اوال: الواقع الخاص باالنقالبات العسكرية في تركيا وىي الدولة التي عانت مف اربعة
 السياسية اثناف منيا عمى شكؿ انقالبي مباشر.

واضافة  1997، 1980ثانيا: استمرار محاكمة الجنراالت والضباط المتيميف في المشاركة في االنقالب عاـ 
والمطرقة في الفترة التي حصؿ فييا  ضميف بالتخطيط لالنقالب عسكري ضمف قضيتي ارغنكوفنالى اولئؾ الم

 االنقالب في مصر .

مستيدفة بعد مصر في حاؿ استقر االمر لنظاـ االنقالب ثالثا: قناعة القيادة التركية باف تركيا قد تكوف 
خصوصا وانو تزامف مع احداث متنزه "جزي" في اسطنبوؿ والذي تحوؿ لمظاىرات واعماؿ شغب وفوضى في 

 ة .مختمؼ المدف التركي

_______________________________ 

،المختصر اب/اغسطس ،رسالة ماجستير منشورة خط مالحي جديد بيف مر وتركيا يزيد التبايف عمي بسيوني ،  (1)
2012،http//www.hlmkhtasr.com/hod/7m43  

 http://goo.gl/lofw1xk2d2ايموؿ/سبتمبر،30(تركيا تقرض مصر مميار دوالر، الجزيرة نت 2)

(3)Egyptexpels Turkish ambassador.turkayretaliates,rruters,23november 

نغتوف بوست عربي ،كانوف الثاني جمستي النواب االولى بالقاىرة ى (البرلماف المصري المعارض ينعقد في اسطنبوؿ بالتوازي مع4)
 2016http://goo.gllxxezrg/يناير 

اب /اعسطس 8(مصريوف مف اسطنبوؿ يتكمموف "المجمس الصوري المصري" استكماؿ اىداؼ يناير،تركيا بوست،5)
2014،http://www.turkey_post.net/p_2399 
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رابعا: االنسجاـ مع الموقؼ التركي التقميدي بدعـ خيارات الشعوب والتعامؿ مع االنظمة التي تفرزىا االنتخابات 
 غض النظر عف أيديولوجياتيا وخمفياتيا الفكرية .في البمداف المختمفة ب

احمد  آنذاؾفييا وزير الخارجية  رأىالتي بنتيا تركيا عمى شراكة اقميمية مع مصر بعد الثورة  اآلماؿخامسا: 
حصؿ االنباء التي ا وربما ىذا يفسر م (1)اسماه محمور الديمقراطية في المنطقة  استراتيجياداود اوغمو تحالفا 

حزيراف  30عف ارساؿ اردوغاف رئيس جياز استخباراتو حافاف قيداف الى الرئيس المصري في  تتأكدترددت ولـ 
 /يونيو لحذيره مف انقالب وشيؾ عميو .

سادسا: التناغـ مع الراي العاـ ومزاج الشارع التركي الذي رفض ما حدث في مصر وتعاطؼ مع الرئيس 
 سالميف بشكؿ عاـ وفي مقدمتيـ االخواف المسمموف .المعزوؿ مرس واال

وصؼ  يأتيسابعا: صعوبة تجاىؿ تركيا سمسمة انتياكات حقوؽ االنساف والتضيؽ عمى الحريات ومف ىنا 
. بيد اف عدة متغيرات دفعت فيما يبدو (2)اردوغاف فض اعتصامي رابعة العدوية والنيضة اكثر مف مرة بالمذبحة 

والمصالحة القطرية  لألركافر في موقفيا مف النظاـ القائـ في مصر في مقدمتيا ثنية النظ لإلعادةتركيا 
االسالمي في نيساف /ابريؿ وقرب موعد قمة منظمة النظاـ التعاوني  2016_المصرية في تشربف الثاني /ابريؿ 

 ما بيفبموماسيا بما يعني تواصؿ سياسيا ود التي يفترض اف تسمـ فييا مصر الرئاسة الدورية لتركيا 2016
عقد  بإمكانيةالبمديف وقد صدرت عدة تصريحات تركية تصب في ىذا االتجاه اىميا تصريح الرئيس التركي 

وتصريح وزير الخارجية مولود تشاوش اوغمو بعدـ ممانعة تركية في لقاءات اخرى  (3)لقاءات بيف وزارة البمديف 
 .(5)فضال عف توجيو تركيا لدعوة لمصر كدولة دوف تحديد اسـ لحضور القمة المذكورة  (4)مع الجانب المصري 

________________________________ 

  75،ص 11/1992محمد نور الديف ، دوائر تركيا الثالث شؤوف االوسط ، مركز الدراسات االستراتيجية ، بيروت ، العدد  (1)

 http://goo.gl/wyxygp،2013تشريف الثاني /نوفمبر 23موح باشارة رابعة ، الجزيرة نت، ازمة بيف مصر وتركيا واردوغاف ي (2)

 http://www.alauds.co.uk/?ps478358،1620باط/ فبراير اش7القدس العربي ،لتقي السيسي قبؿ االفراج عف مرسي،لف ااردوغاف:(3)

 22،ص 1997، 31بيروت ، العدد ، تركيا والشرؽ االوسط في التسعينات ، الدراسات الفمسطينية ، صبري سياري (4)

 http://goo.gl/lockjd،2016كانوف الثاني /يناير 15تركيا تدعو مصر لحضور القمة االسالمية ،سبوتنيؾ عربي،  (5)
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يف البمديف حمؿ االنقالب العسكري في تأجمت اكثر مف مرة ثـ الغيت بعد االنقالب في مصر وتراجع العالقات ب
 اخيارا سيئة لمعالقات  2013مصر في الثالث مف تموز /يوليو 

( وقد 1وىو ما عكس االىتماـ التركي الخاص بمصر بعد الثورة و ارىاصات محمور جديد يشكؿ في المنطقة )
الة والتنمية الحاكـ كضيؼ بمغ التعاوف التركي _المصري بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر حيف رعاه حزب العد

( ثـ رافعا في 2والذي القى خاللو كممة في الحضور )2012ايموؿ /سبتمبر  30شرؼ في مؤتمر الرابع في 
والذي تمظير  2012الشيؽ الواضح بينيما خالؿ العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة في تشريف الثاني /نوفمبر 

( ثـ الشيؽ السياسي 3واحمد داود اغموا لمقطاع وىو تحت القصؼ )في زيارة رئيسي وزراء البمديف ىشاـ قنديؿ 
( كما اعمف اردوغاف اكثر مف مرة نية زيارة قطاع عزة عبر مصر وىي الزيارة التي 4بينيما لتحقيؽ اليدنة )

ى الثنائية بيف البمديف اذ تميز الموقؼ التركي بسقؼ عاؿ وخطاب حاد تجاه النظاـ الجديد مف خالؿ االصرار عم
تسميتو بػ)االنقالب( ورفض اعطائو اي شرعية وتقصد النيؿ مف السيسي كشخص باالسـ والصفة في العديد مف 

( 5الخطابات و المقاءات وحرص اردوغاف عمى رفع شعارات رابعة بعد فض االعتصاـ في الميداف المذكور )
باعتباره شخصا غير  2013موؿ ورفض الرد عمى االتصاؿ محمد البرادعي نائب الرئيس المصري في تموز /اي

 ( حتى وصؿ االمر لرفض الجموس عمى تفس المائدة مع السيسي في االمـ المتحدة.6منتخب )
____________________________ 

(1)los angeles times ,Jeffery Fleishman , growing ties between eggpt,turkey maysighal hew region order ,October 
2012 :http://goo.gl/Brwcxr 

(2)Egyptian president morsiset to attend akp congress , hurriyet daily news, 21 sem ptmber 2012:http://goo.gl/l730jf. 

 http://goo.gl/rfsx5،2012نوفمبر 21(اوردغاف وزوجتو يجيشاف بالبكاء عمى ضحايا غزة ،العربية نت ،3)

يرفع شعار "رابعة" في خطاباتو الجماىيرية حتى اليـو لكنو ال يقصد بو شعار رابعة المصرية حصرا بؿ يستعممو كاشارة عمى رباعيتو  (مازاؿ اردوغاف4)
 http://goo.gl/4wglshالشييرة "شعب واحد ،عمـ واحد ،وطف واحد ، ودولة واحدة الخاصة بتركيا لكنو ال اف لمحمد مرسي نصيب . في شعار انظر :

 http://goo.gl/e4px7xتموز /يوليو ،24,19دوغاف يرفض محادثة محمد البرداعي واليعتبره ممثاًل شرعيا لمصر ، فرانس (ار 5)

  7( خورشيد دلي ، المناورات التركية االسرائيمية في المتوسط ، مجمة االوج ، العدد 6)
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 -السياسة الخارجية اتجاه ايران:

استراتيجي في المنطقة او كمصدر  كمنافستاريخيًا مثمت ايراف احد عناصر التيديد بالنسبة لتركيا ، سواء     
 لإلمبراطوريةلعدـ االستقرار.. بعيدًا عف التنافس المذىبي والثقافي التاريخي لمطرفيف باعتبار ايراف امتداد 

طورية العثمانية السنية فقد تاثرت الفرقة بيف البمديف االمبرا وريثةالصفوية الشيعية في المنطقة في مواجية تركيا 
 (.1بالتطورات تسارعي في المنطقة عمى مدار االعواـ التي تالت االطاحة بالنظاـ السياسي في الشرؽ )

وفي الوقت كانت فيو ايراف تحصد ثمار اخطاء السياسة االمريكية في المنطقة و تحد نفوذىا فوؽ مربعات     
السياسي مف مف جممة وقواىا  مبداىامواطئ قدـ مف خالؿ  إليجادية كانت تركيا تسعى بكؿ قوة الشطرنج العرب

جراء مالو انييار النظاـ  نشأتالناعـ مف جية اخرى بمعنى اذا كانت ايراف قد استغمت مالو الفراغ التي 
الحيا ، فاف انقرة قد حاولت السياسي في العراؽ وبالتالي انييار معادلة التوازف االستراتيجي في المنطقة لمص

العداء الرئيسي العربي بعد لطيراف ، كي تمد نفوذىا في بناء الحمفي دوف استشارة البمداف العربية كقوة  استغالؿ
 (.2تسعى لمييمنة عمى غرار البمداف )

لدور ليس فقط وكاف مف مصمحة الواليات العربية المتحدة االمريكية اف تشجع تركيا عمى القياـ بمثؿ ىذا ا     
اليراف قدر التوازف مع الثقؿ االيراني في المنطقة ، وانما ايضا كمحاولة لقياـ انقرة بدور ايجابي لجية عالقة 

في  ما عدىافي تنشيط سياسة اتجاه ايراف وقد  بدأت ايراف بالمجتمع الدولي قد التقطت تركيا ىذا الخط و
 مسعاىا 

اف ثمة ارضية مشتركة بيف الطرفيف تتمثؿ في الياجس الكردي والخوؼ مف تنامي نفوذ جزب االتحاد -
 في كال البمديف ، مما ادى الى التعاوف استراتيجي _امني كبير بيف الطرفيف . الدفاعالكردستاني بما ييدد 

ع الدولي دوف فقداف لييبتيا وىو االمر الثاني ىو رغبة طيراف في ايجاد نافذة محايدة تطؿ بيا عمى المجتم-
 توفره ليا عالقة جيدة مع انقرة .ماقد 

_________________________ 

 176دار الفكر ، بيروت ، ص،  يراني في اسيا الوسطى والقوقازعمار جناؿ ،التنافس التركي اال -1
 http://goo.gl/wyxygp،2013/نوفمبر تشريف الثاني 23ازمة بيف مصر وتركيا واردوغاف يموح باشارة رابعة ، الجزيرة نت،  -2
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العماؿ الكردستاني كمنظمة ارىابية ،ونظر  حزب البمديف اتفاؽ تعاوف امني والذي وصؼ بموجبو ووقع كال    
بشاف المسالة الكردية حجة  اف عضوية تركيا في الحمؼ شماؿ االطمسي وقد اتخذت طيراف مف مخاوؼ تركيا

مفيدة قد تضمف ليا عدـ انضماـ تركيا الى اي خطر اقتصادي ضدىا او الى تحالؼ مع الغرب في مالو بدوف 
 مواجية عسكرية بيف الواليات المتحدة االمريكية وايراف . 

 -محددات الموقف التركي من االزمة السورية :

بخصوص التطورات التي حدثت في تونس ومصر واظير الرئيس  ظير نوع مف التوافؽ بيف سوريا وتركيا     
االمور بيف البمديف المجريات  تأييدالسوري بشار االسد ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغاف تفيمًا بؿ 

-6نير العاصي  د الصداقة " عمىسالمذكوريف في اجتماعيا في مدينة حمب بعد وضع حجر االساس لبناء "
ي سورية انو خالؿ االجماع المذكور مع الرئيس فوذكر اردوغاف في تعميقاتو االولى عمى االحداث (1)2-2011

لالحتجاجات  تأييدىابشار االسد جاء عمى ذكر االصالحات في سورية واىمية ذلؾ . وقد عبرت تركيا عف 
صالح واف الرئيس بشار واالحداث االخيرة عمى انيا تعبير سياسي وسممي لممطالبة بالتغير الديمقراطي واال

االسد لديو سياسات اصالحية يجب اف توافؽ مع بؿ اف تكوف استجابة لممطالبة بالتغيير واف يكوف التعاطي مع 
ما بسبب ينطوي عمى مخاطر جدية لمنظاـ السياسي في سوريا كما لتركيا نفسيا  التأخيرالتظاىرات ايجابيا واف 

غرافي والسياسي والتداخؿ في البنى االثنية الخ . وقالت تركا انيا قدمت عنو االتراؾ مف عوامؿ الجوار الج تحدت
توى المطموب وبما اف االنور سنصائح بالتغيير ولكف االستجابة حسب تصريحات مختمفة ومتواترة لـ تكف بالم

المحمية تطورات عمى نجو ما بدا في الفترة الماضية فاف عمى النظاـ السياسي اف يستعجؿ االستجابة لممطالب 
والدولية بالتغيير السريع واال فاف ثمة احتماالت لحدوث تطورات ال تحمد عقباىا كما اف العنؼ لف يكوف مبررًا 

و طائفية او حدث المزيد مف العنؼ واف تركيا ستقوـ بما ينبغي في القياـ بو في حاؿ اندلعت اصطدامات اثنية ا
لى دولة فاشمة وتتعاطى تركيا مباشرة مع المعارضة السورية بدًا بيف القوى االمنية والمعارضة او تحولت سورية ا

مف دعوة المعارضة السورية االخواف المسمميف واطراؼ اخرى لمعمؿ انطالقًا نت تركيا ومتابعة نشاطيا عمى 
__________________________ 

ف سورية وتركيا بسبب االحتجاجات التي اندلعت في سورية ( اعمنت تركيا تأجيؿ بناء "سد الصداقة" عمى نير العاصي عمى الحدود ما  بي1)
اثر تأجيؿ طويؿ بسبب  2011-2-6وذكرت "مؤسسة اعماؿ المياه التركية " اف مشروع بناء السد يسير ببطيء بعد اف بدأت اشغالو في 
ستخدامو عمى األغراض الري وتجنب خالفات بشاف تفاصيؿ فنية وكاف البمداف اعمنا موافقتيما عمى اقامة السد وقرر الجانباف حصر ا

 الفيضانات .
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يطرح الموقؼ التركي مف االحداث في سورية اسئمة عديدة مف حيث طبيعتو مقربة مف الحدث في سورية .
ومحدداتو ، ولماذا يتخذ شكاًل انتقاديا حادًا؟ ولماذا يمارس االتراؾ ىذا القدر مف التدخؿ الصريح في اشاف 

 نياية حقبة التقارب او التحالؼ بيف البمديف . السوري ؟ وىؿ يعني ذلؾ 

 -الرئيسية التالية :مة ليذا الموضوع وذلؾ عمى المستويات ايمكف النظر في محددات ع

 البيئة الدولية : -أ

البيئة الدولية بطبيعة مواقؼ كؿ مف الواليات المتحدة واروبا وتوافؽ الموقؼ التركي معيا في  تأثيريتحدد     
قراءة الموضوع السوري . وتواصؿ تركيا التنسيؽ مع الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وغيرىا مف اجؿ 

سية واالمنية واالقتصادية واالعالمية تييئة ممؼ سورية لعرضو عمى مجمس االمف الدولي ومتابعة الضغوط السيا
لػ "اسقاطو " ويمكف تركيز تفاعالت تركيا عمى ىذا الصعيد في  ممنيجوعمى النظاـ السوري في اطار خطط 

 النقاط التالية :

جرت اتصاالت بيف رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغاف والرئيس االمريكي باراؾ اوباما بشاف -1
ف في الموضوع السوري واتفقا عمى القياـ بعمؿ مشترؾ في مجمس االمف . كما تناولت التنسيؽ بيف الجانبي

 ة لحماية المدنييف مف قمع النظاـ االتصاالت بيف اوباما واردوغاف مسالة اقامة منطقة حظر لميداف فوؽ سوري

 .(1)والعمؿ عمى تحرؾ دولي جاد في اتجاه مماثؿ لتحرؾ مجمس االمف الدولي تجاه ليبيا 

تعمؿ تركيا عمى صعيد المؤسسات الدولية مثؿ مفوضية الالجئيف ومفوضية حقوؽ االنساف لتكف مؤسسات -2
مساعدة اومشاركة بكيفية او اخرى ويمكف لتركيا اف تستعيف بيا ، وباألطراؼ االخرى لمتدخؿ في االزمة 

 السورية.

ربما  (2)مالذات امنة  ما يسمى إلقامةنشاط او تدخؿ تركي  ألييعد حمؼ الناتو الذراع العسكرية المحتممة -3
تكوف قاعدة انطالؽ او تييئة لمسار مشابو لمسيناريو الميبي وىنا يمكف اف يكوف تدخؿ حمؼ الناتو مباشرة في 

__________________________ 

  119، ص  2014، 302حدة العربية ،بيروت ،العدد احمد الرشيدي ، تركيا واالمف القومي ، المستقبؿ العربي ، مركز دراسات الو  (1)

 soner cagaptay,"Aturkish buffer zone in side Syria?hu:، تركيا العممانية  ، مقاؿ منشور عمى الرابط  محمد سنيفً  ( انظر2)
rriyet daily news,3-7-2011 
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عسكرية بناء عمى تفويض مف مجمس االمف وقد عبرت  بأعماؿحاؿ عدـ توافر مظمة دولية او حتى قياـ الناتو 
وزيرة الخارجية االمريكية ىيالري كمينتوف مف قمؽ بالدىا مف وجود قوات عسكرية سورية عمى حدود الناتو 

 .(1)وحذرت مف مواجيات بيف سورية وتركيا لف يكوف الناتو بعيد عنيا 

وعدـ اعتراض  (2)بشاف االزمة في سورية  2011اب /اغسطس 12يؤسس البياف الرئاسي لمجمس االمف في -4
 (3)روسيا ودوؿ لخرى عميو عمى تحوالت محتممة في المواقؼ الدولية وخاصة موقؼ روسيا تجاه االزمة السورية 

وبياف مف  (4)وقد اعقب ذلؾ تصريح لمرئيس الروسي "ميدفييرؼ " خذر فيو مف مصير حزيف لمرئيس السوري 
( طالب السمطات السورية بوقؼ العنؼ مشيرا الى اف موقؼ روسيا قد 2011-8-9وزارة الخارجية الروسية )

 يتغير اذا فشؿ الحوار واالصالح  .

( اف وزيرة ىيالري كمنتوف تحادثت 2011-8-8قاؿ المتحدث باسـ وزارة الخارجية االمريكية مارؾ تونر )-5
حمد داود اوغمو وطمبت منو نقؿ رسالة امريكية مفادىا اف عمى سورية اف تقيد فورا ىاتفيا مع نظيرىا التركي ا

 جنودىا الى ثكناتيـ واف تطمؽ سراح جميع المعتقميف  واجرى المسؤوؿ عف الممؼ السوري في وزارة الخارجية 

 

 

_____________________________ 

انو حمؿ رسالة الى الرئيس السوري بشار االسد باف عميو انياء ضد المتظاىريف واالستجابة لمطالب  قاؿ وزير الخارجية احمد داود اوغمو (1)
( وشبو رئيس todays zaman,9-8-2011الشعب و اال فانو سيواجو عزلو دولية ومصيرًا مشابيًا لنظاـ الرئيس الميبي معمر القذافي )

بالوضع في ليبيا وقاؿ فعمنا ما بوسعنا بشاف ليبيا لكننا لـ نسطيع تحقيؽ اي نتائج  الوزراء التركي رجبي طيب اردوغاف الموقؼ في سورية
 (.anadola angency ankra :17-8-2011واالف يحدث الموقؼ نفسو في سورية )

وات السورية ىناؾ طالبت وزبرة الخارجية االمريكية ىيالري كمينتوف سوريا بسحب قواتيا مف مناطؽ قرب الحدود مع تركيا الف وجود الق (2)
 سوؼ يؤدي الى تفاقـ اوضاع الالجئيف عمى الحدود السورية التركية.

 .2011-8-6وساـ كنعاف ومحمد ،بياف مجمس االمف بعيوف المعارضة والسمطة ، االخبار ، (3)

 .2011-8-5سامي كميب ، مسمحو سورية والموقؼ الروسي ، السفير ،  (4)
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( في انقرة سمسمة محادثات بشاف اخر التطورات في سورية والمنطقة 2011-8-8")االمريكية "فريد يريؾ ىوؼ
 (2011-8-9وذلؾ قبؿ يوـ واحد مف زيارة وزيرة الخارجية التركية احمد داود اغمو الى سورية )

الواليات المتحدة االمريكية واروبا بالتفاوض مع النظاـ السوري ، او عمى االقؿ نقؿ رسائؿ مختمفة       
 : (1)الطراؼ اليوا

بحث االميف العاـ لالمـ المتحدة "باف كي موف" مع وزير الخارجية التركي "احمد داود اوغمو" ىاتفيا -
المستجدات في سورية ،واخبر الوزير التركي االميف العاـ لالمـ المتحدة معمومات بشاف لقاءئو االخير في دمشؽ 

 .(2) 2011-8-9في 

تحت عنواف " التدخؿ االنساني " وقد كاف ذلؾ امكاف التدخؿ في االزمة السورية درست تركيا عمى نطاؽ واسع -
في صمب االتصاالت الياتفية التي تجري بيف الحكومة التركي رجب طيب اردوغاف والرئيس االمريكي باراؾ 

 .(3)اوباما 

 البيئة االقميمية :-2

المعنوي او السياسي في مجريات االمور  التأثيرتتحدد طبيعة السياسة التركية بشاف "المكانة" وقدرتيا عمى      
االقميمية ومحاولتيا اثبات  في سورية ليس فقط انطالؽ مف عالقتيا الجيدة معيا وانما ايضا انطالقًا مف مكانتيا

تركيا تصديره  ما تحاوؿاقؼ والسياسات وىذا ينسجـ مع المقرر والمرجح وربما الحاسـ في المو  لمتأثيرجدية قدرة 
او تيديد اقميمية  منافسةذلؾ في وجود ثالثة مصادر او ترويجو مف مكانة اقميمية او دولية نشطة وفعالة ويحدد 

والدولية  اإلقميميةفي الوضع االقميمي في السياسات  التأثيرتتمثؿ في ايراف والعرب واسرائيؿ ولكنيا متعاونة 
قوة اقميمية بعد ايراف التي لدييا وزف وقوة  تأتيفي االطراؼ جميعيا وقد تكوف تركيا  لمتأثيرسبب قوتيا وقابميتيا ب

 .(4)في سوريا ولكنيا تحاوؿ اف تكوف القوة االولى  تأثيرمعنوي وقدرة 

___________________________ 

 السفير ، مصدر سبؽ ذكره. (1)

(2)Anadoula agehcy,11-8-2011  

 .2011-8-15السفير، تركيا تموح مجددًا بتدخؿ عسكري، (3)

 "nihat ali ozcan,"turkey_syria_iran triangle is being redrawnانظر وقارف:  (4)
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 المبحث الثاني : االنقالب العسكري في تركيا

 المطمب االوؿ

 2016يوليو  15المحاولة االنقالبية التركية في 

ىي محاولة انقالب عسكري فاشمة لمجموعة مف الضباط  2016يوليو  15المحاولة االنقالبية التركية في      
و كاف قد دبرىا فصيؿ داخؿ القوات  (1)رئيس الوزراء التركي بف عمي يمدـر  تأكيدالقوات المسمحة التركية حسب 

برو االنقالب انشاء مجمس السمـ مف اجؿ اف تكوف الييئة الحاكمة في البالد مف المسمحة التركية واعمف مد
خالؿ بياف بث بعد سيطرتيـ عمى قناة تي ار تي الرسمية التركية والذي تضمف خاللو حظر التجوؿ ؼ انحاء 

ما مف نفذ البالد واغالؽ المطارات ، وحسب المصادر العسكرية التركية فاف قائدي القوات الجوية والبرية ى
االنقالب عمى الرئيس التركي رجب طيب اردغاف ، واف محـر كوساو ىو المستشار القانوني لرئيس االركاف ىو 

الرئيس ارودغاف في حديث لو عبر مواقع التواصؿ االجتماعي الناس لمنزوؿ  داعىمف خطط لالنقالب ، لقد 
وغاف فاف قسما مف الجنود اطمقوا النار عمى مجموعة الى الشوارع لصد محاولة االنقالب ووفقًا لوكالة انباء ارد

مف االشخاص مف حاولوا عبور جسر البوسفور احتجاجا عمى محاولة االنقالب مما اسفر عف وقوع اصابات ، 
وفي مدينة انقرة قصؼ مروحية تابعة لالنقالب مبنى البرلماف التركي في صباح السب كاف اردوغاف  قد وصؿ 

دولي وسط ترحيب شعبي واعمف عف انياء محاولة االنقالب وتحدث باف المتورطيف الى مطار اسطنبوؿ ال
، شيدت المدف التركية مظاىرات حاشدة دعمًا سيعاقبوف بغض النظر عف المؤسسات التي ينتموف الييا 

 34لمحكومة الشرعية ولمرئيس رجب طيب ارودغاف ، ورفضا لمحاولة االنقالب وحسب مواقع تركية قفد تـ عزؿ 
عسكريا ليـ عالقة بمحاولة االنقالب . وقتؿ نحو  754جنراالت واعتقؿ  5مف قيادات الجيش التركي بينيـ 

 .(2)شرطيا  12قتيال سقطوا في انقرة بينيـ  42ستيف شخصا وعشرات الجرحى وحسب النائب العاـ فاف 

___________________________ 

(1)mermaris.اطمع عميو بتاريخmanmaristo erdag anmcte liar ldu "erog anishtels werehitin. 16july 2016  

(2)malatyad'da askerilincenten poliskartardi malatyi polic recued form attempted. 
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حزبية وعسكرية وبرلمانية تركية وكذلؾ رفض قائد القوات البحرية  القت محاولة االنقالب رفضًا مف قيادات
اوغمو الذي قاؿ باف " تركيا جدار  التركية االميراؿ "بوسطانا وغمو" وزعيـ حزب الشعب الجميوري المعارض كمي

 .(1)عانت مف االنقالب ، واننا سندافع عف الديمقراطية "

، نظمت القوات المسمحة التركية ثالثة انقالبات عسكرية 1923عاـ منذ انشاء الدولة الحديثة في تركيا في     
عف طريؽ مذكرة عسكرية ، وقد اعتبر  1997( وتدخمت في عاـ 1980و  1971و 1960في )االعواـ 

الجيش نفسو الوصي عمى الدولة التركية العممانية المنشاة في عيد مصطفى كماؿ اتاتورؾ وجرت محاكمات في 
والتي تعتبر محاولة مف القادة المدنييف في تركيا تجت قيادة  2016محاولة االنقالب عاـ  السنوات التي سبقت

 الرئيس التركي رجب طيب اردوغاف لفرض الييمنة عمى الجيش .

احتجز عدد مف ضباط الجيش التركي رئيس االركاف التركي خموصي اكار ، حيث كاف مصيره مجيواًل وتـ     
توقؼ التمفاز التركي الرسمي عف البث بعد فترة مف اعالف االنقالب رسميًا، واعمف تحريره فيما بعد ، بينما 

عف توجو طيب اردوغاف مف انقرة الى الجيش التركي منع التجواؿ في كافة ارجاء تركيا وقد نقمت فناة الجزيرة 
ـ الخروج الى اسطنبوؿ ، وتـ اجراء مكالمة عبر برنامج فيس تايـ معو ، حيث طماف المواطنيف وطمب مني

 .(2)الشوارع والمطارات لرد االنقالب 

وسادت حالة مف الغموض بشاف الوضع في تركيا بعد انباء تحدثت عف محاولة لالنقالب العسكري في      
 البالد . وقد ذكر بياف منسوب لمجيش التركي انو تولى السمطة في البالد ، فيما اكد رئيس الوزراء بف عمي يمدـر

اف ىناؾ "محاولة غير شرعية تقوـ بيا مجموعة داخؿ الجيش " في وقت ذكرت فيو مصادر اعالمية اف جماعة 
 فتح اهلل غولف تقؼ وراء ىذه المحاولة االنقالبية .

واضاؼ بياف الجيش انو تولى السمطة "لمحفاظ عمى الديمقراطية" واف جميع العالقات الخارجية الحالية      
لكف مصدرًا بالرئاسة التركية قاؿ اف البياف الذي صدر باسـ القوات المسمحة لـ يكف مصرحا بو لمبالد ستستمر 

القناة  جيتو قاؿ رئيس الوزراء بف عمي يمدـر في تصريحات لمحطة اف تي في ومف مف قيادة الجيش التركي
 يادة واف الحكومة المنتخبة اف بعض االشخاص نفذو اعماال غير قانونية خارج اطار تسمسؿ القالتمفازية الخاصة 

_________________________ 
  www.wekebedya.comمحمد ابو مصطفى ، انقالب تركيا الفاشؿ ، مقاؿ منشور عمى الشبكة العنكبوتية ،  (1)
(2)the latest: parliament speaker sers ays lawmak er ssafe associated  10اطمع عميوjaly2016 

http://www.wekebedya.com/
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ىذا ،فيما افاد  يأتيالشعب التزاؿ في موقع السمطة وىذه الحكومة لف ترحؿ اال حيف يقوؿ الشعب ذلؾ "مف 
مراسؿ قناة الجزيرة بقطع حركة المرور فوؽ جسري البسفور بيف قارتي اسيا واروبا ، فيما كانت مقاتالت تحمؽ 

عمميات تحويؿ السيارات والحافالت  لألنباء"دوغاف" عمى حمو منخفض فوؽ انقرة واظيرت لقطات نشرتيا وكالة 
"سي اف اف "  الجسريف في كبرى مدف البالد لكف وكالة دفوؽ الجسر فيما اظيرت محطة قناة "سي اف " اح

االمريكية اعمنت في خبر عاجؿ اختيار الرئيس التركي طيب اردوغاف وانو في مكاف امف . وانتشرت االليات 
ومئات مف جنود في الطرقات ومداخؿ المدف ، وال تزاؿ المناوشات واطالؽ النار يسمع في مناطؽ مختمفة 

لتركية قرارا بحجب موقعي الفيس بوؾ وتويتر عف البالد كما نقمت وكالة رويترز االخبارية واصدرت السمطات ا
عف وقؼ الرحالت المدنية مف والى المطار اسطنبوؿ ، وفي وقت سابؽ قالت صحفية يني شفؽ التركية في يـو 

 التركية .اف جماعة غولت المعارضة تحاوؿ االستيالء عمى رئاسة االركاف  2016يوليو  15الجمعة 

ولقد شوىدت طائرات تحمؽ في سماء العاصمة التركية فيما سمع اطالؽ النار متقطع في مناطؽ مختمفة      
 النار عمى مبنى المخابرات التركية . مروحياتكما اطمقت 

كالة رويترز االخبارية ، مساء الجمعة ، انو سمع دوي اطالؽ نار في العاصمة التركية وقاؿ شاىد مف و     
انقرة ، واضافة الى انتشار مكثؼ لقوات االمف والجيش في شوارع العاصمة التركية انقرة واسطنبوؿ . واظيرت 

ائرات حربية وطائرات عمميات تحويؿ السيارات والحافالت ، فيما تحمؽ ط لألنباءلقطات نشرتيا وكالة دوغاف 
يوليو صباحًا وقاؿ اف " التحرؾ خيانة "  16ىميكوبتر في سماء انقرة وظير اردوغاف في خطاب تمفازي يوـ 

وتعيد  بتطيير الجيش قائاًل "ىوالء الذيف قادوا الدبابات عمييـ العودة مف حيث اتو ووصؼ قادة االنقالب 
في جميع انحاء تركيا رفضا لالنقالب وتمييزًا لطمب الرئيس بػالخونة " جماىير الشعب التركي تخرج لتظير 

التركي رجب طيب اردوغاف ، خروج حشود مؤيدة لمرئاسة التركية في جميع شوارع تركيا استجابة لطمب مف 
 .الرئيس التركي رجب طيب ارودغاف 

 

_____________________________ 

 اطمع عميو mast turk belier ease crtire muslimseet was behind the failed coup .30 july 2016(ايكونوميست1)

 



21 
 

 

 توابع فشؿ االنقالب واالحداث الالحقة 

مف العامميف  2700الى جانب االعتقاالت واالزاحات في الجيش التركي فانو ، وبعد فشؿ االنقالب ازيؿ      
الى اعضاء في المجمس االعمى لمقضاء كما تبعو اصدرت  باإلضافةفي السمؾ القضائي جميـ مف القضاء ، 

السمطات التركية قرار يحظر سفر موظفي القطاع الحكومي خارج البالد بيدؼ منع كؿ مف صدر بحقو قرارات 
تورطيـ في محاولة االنقالب او مف ثـ عزلو المؤقت عف الوظيفة لمتحقيؽ معو مف اليرب الى اعتقاؿ يدعوى 

يوـ الخميس  (1)الؼ معمـ وطمبت توقؼ عمداء الكميات في الجامعات كافة عف العمؿ 21ت الخارج . كما فصم
اعمنت نائب رئيس الوزراء التركي نعماف كوتو لموش اف تركيا ستحذو حذو فرنسا وتعمؽ  2016يوليو 21

اء تركيا يـو التزاميا بالميثاؽ االوربي لحقوؽ االنساف وذلؾ بعد اعالف حالة الطوارئ لثالثة اشير في ارج
 14مروحية حربية قتالية و 42اعمف الجيش التركي عف فقداف  2016يوليو  23االربعاء . وفي يوـ السبت 

 ساطة منذ محاولة االنقالب دوف اف تترؾ اثرًا يقود ليا .بسفينة حربية اختفت بكؿ 

لتركية تصادؽ عمى قرار ا الحكومة فوحسب قناة سكاي نيوز عربية با 2016يوليو  28وفي يوـ الخميس      
 مجمة عمى خمفية محاولة االنقالب . 15صحيفة و 45راديو و 23وكاالت و  3قناة تمفزيونية و 18اغالؽ 

زعـ يمدـر اف جماعة فتح اهلل غولف وراء محاولة االنقالب ، قاؿ الرئيس التركي السابؽ عبداهلل غؿ اف      
ييا انقالب ، وقاؿ احمد داود اوغمو رئيس الوزراء السابؽ اف اليـو تركيا ليست دولة في امريكا الالتينية ليقع ف

 .(2) ىو يوـ اعالء صوت الشعب التركي عاليًا في كؿ المدف

 

___________________________ 

(1)local-6,000dest unined from Turkish army judiciaryin probento failed coup ttempt. 

(2)Deatntollin failed turkey couprisesto more thamzuo foreign ministry 
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اكد الفريؽ اوؿ اوميف دوندار قائد الجيش التركي االوؿ في اسطنبوؿ اف الجيش لـ يدخؿ في انقالب عسكري    
افة تحركات العسكرية في ضد الحكومة ، رفض االميراؿ بولنت بوشاف اوغمو قائد القوات البحرية التركية ك

 دينتي انقرة واسطنبوؿ .م

زعيـ حزب الشعب الجميوري المعارض صرح اف تركيا عانت مف االنقالبات  كماؿ فميتش دار اوغمو    
وسندافع عف الديمقراطية ، وقاؿ اسماعيؿ كيرماف رئيس البرلماف التركي اف كثيرًا مف النواب معي االف وىـ 

 .(1)يدافعوف عف الديمقراطية ودعا الجميع لموقوؼ صفا واحدًا لمدفاع عف الديمقراطية 

الؼ رسالة في بريد اردوغاف ردًا  300وقع ويكيميكس بريد الحسابي الردوغاف وقاـ بنشر اكثر مف اخترؽ م     
عمى عمميات التطيير واالجراءات االنتقامية التي تشيدىا تركيا حاليا بعد محاولة االنقالب العسكري الفاشمة 

 موقعيا .،وبعدة عدة دقائؽ قامت تركيا بحجب موقع ويكيمكس بعد نشره الرسائؿ عمى 

 -:اتهام بتدبير االنقالب 

بعد فشؿ االنقالب ثـ الحديث كثيرا عف اف الرئيس اردوغاف ورجالو قد قامو ا بالتخطيط النقالب مصطنع      
 األالؼتتعمؽ بازالة عدد مف ال يرغب بيـ اردوغاف بالسمطة ابرزىـ رجاؿ عبداهلل غولف حيث يتـ عزؿ  ألىداؼ

عسكرية ، ثـ اعتقاليـ ومحاكمتيـ مع اقؿ قدر مف االعتبار لسيادة القانوف ثـ اعادة مف مناصبيـ في المؤسسة ال
 .(2)العمؿ بعقوبة االعداـ بحسب مطالبات الشعب التركي 

____________________________ 

(1)cunning:ham,erin,siy,liz,karatas zeynei(16july2016) 

(2)a.ankaraarliament builaing bom bed fuomai r_ftateaycy,rt,15.jaly 2016 
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