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 المقدمة

 

من ٌولٌو  05التً وقعت فً تركٌا فً  الفاشلةمثلت محاوله االنقالب 

فارقه فً التارٌخ التركً , حٌث احتفل المجتمع  الحظة 6102تموز /

واسقاط  الدٌمقراطٌةالتركً والعالم اجمع بالقضاء على عنصر اراد عرقله 

 فً تركٌا .  المنتخبة الحكومة

فقد اتهمت السلطات التركٌا بعض الضباط فً الجٌش بالقٌام بمحاوله 

 المحاولةفً هذه  فً البالد , وبدالً فتح تحقٌق عادك الحكومةانقالبٌه ضد 

بعد االنقالب  ارد وؼانوالرئٌس رجب طٌب  التركٌة الحكومة, قامت 

الى سجن  باإلضافة,  الدولةمباشره بعملٌه تطهٌر شامله فً كل مإسسات 

,  االنقالبٌة المحاولةفً هذه  ٌشاركواوفصل االلؾ من الجنود الذٌن لم 

من بٌنهم صحفٌون االالؾ من المدنٌٌن  عشراهالى جانب اعتقال وسجن 

 ومعلمون وقضات 

 

 اهميه البحث 

فً تركٌا  الفاشلةمحاوله االنقالب  دراسةاهمٌه هذا البحث فً تحظى 

والمحللٌن السٌاسٌٌن  واالكادٌمٌٌنكبٌره من قبل الباحثٌن  بؤهمٌة 6102

التركٌا . الذي عبر فٌه  الدولة طبٌعةوذلك لما لالنقالب اثار سلبٌه على 

وكاد ٌنجح االنقالب بعد ان تمكنت  للحكومةالشعب التركً عن رفضه 

 فً البالد . االستراتٌجٌةعلى اهم المواقع  السٌطرةمن  العسكرٌةالوحدات 
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 اشكاليه البحث 

نستطع ان نقول ان دراستنا لالنقالب هوه انعكاساته على العالقات 

مسائل جوهرٌه  رئٌسٌه بحد ذاتها ٌمكن تحدٌد اربع  تمثل اشكالٌه اإلقلٌمٌة

 -: وهً

 مفهوم االنقالب كاداه للتؽٌر  –اوال 

 ( والثورةمقاربه االنقالب والمفاهٌم االخرى ) تعدٌل واالصالح  –ثانٌا 

 دور الشعب فً اسقاط النظام ما هو ثالثاًـــ

 ماهً دوافع االنقالب التركً  رابعا ـــ

 فرضٌه البحث

ٌجب على مجموعه من  فؤننامن خالل المحاور التً تم تقسٌم البحث 

 -من خالل فرضٌه البحث : المطروحة األسئلة

 مفهوم االنقالب  ما هو –اوال 

 ماهً اسباب فشل االنقالب  –ثانٌا 

 دور الشعب فً اسقاط االنقالب  ما هو –ثالثاً 

 

 منهجيه البحث 

 الطبٌعةراً ونظ العلمٌة لكل البحوث األساسٌة القاعدةالمنهج هوه  باعتبار

  التالٌةالموضوع تم اعتماده على المناهج 

ؾ والمحٌط روهوه المنهج الذي قدم تصوره للظ -:منهج التارٌخً ال_ 

 واهر او اندثارها الذي ٌحكم فً مٌالد الظ

اعتمدنا فً هذا البحث على المنهج الوصفً  -المنهج الوصفً التحلٌلً :_

القضاٌا  دراسةما ومالئما فً االكثر شٌوعا واستخدا األنهالتحلٌلً 

  للتجربةاخضاعها  لصعوبة والسٌكولوجًواهر ذات البعد االنسانً والظ
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 هيكليه البحث 

تم تقسٌم هذا البحث على ثالث مباحث تناول المبحث االول مفهوم 

للتؽٌر تم تقسٌمه الى مطلبٌن تناول المطلب االول مفهوم  كؤداةاالنقالب 

النقالب فً حٌن خصص المطلب الثانً مقاربه االنقالب للمفاهٌم االخرى ا

 , االصالح , التعدٌل  الثورة

وتم تقسٌمه الى  القانونٌةوتناول المبحث الثانً اسباب االنقالب ونتائجه 

لالنقالب فً حٌن خصص  الداخلٌةمطلبٌن وتناول المطلب االول االسباب 

لالنقالب وتناول المبحث الثالث دور  الخارجٌةالمطلب الثانً االسباب 

الشعب فً اسقاط االنقالب وتم تقسٌمه الى مطلبٌن تناول المطلب االول 

دوافع االنقالب فً تركٌا فً حٌن خصص المطلب الثانً اسباب فشل 

 االنقالب 
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 المبـحث االول

 

 مفهوم االنقالب كأداة للتغير 

محاوله انقالب عسكري فاشله  6102ٌولٌو  05المحاولة االنقالبٌة التركٌة فً 

من ضباط القوات المسلحة التركٌة حسب تؤكٌد رئٌس الوزراء بن علً   ةلمجموع

علن مدبرو االنقالب أٌلدرم ,وكان قد دبرها فصٌل داخل القوات المسلحة التركٌة و

بعد  ن تكون الهٌئة الحاكمة فً البلد من خالل بٌان بثأجل أنشاء مجلس السلم من أ

ر التجول فً حظر تً الرسمٌة التركٌا والذي تضمن خالله أسٌطرتهم على قناة تً 

نحاء البالد واؼالق المطارات . وحسب المصادر العسكرٌة التركٌا فان قائدي أ

   ة والبرٌه هما من نفذا االنقالب على الرئٌس التركً رجب طٌب ٌالقوات الجو

ر القانونً لرئٌس االركان وهو من خطط ن محرم كوسا هو المستشاأارد وؼان , و

 (0لالنقالب .)

النقالبات الى طلب ؼطاء شرعً ٌوفر لهم القبول بحقهم السٌاسً اوٌسعى مخططو 

االول للعمل ضد  أدبوٌتمثل الم بعد بدء االنقالب , الطالع من فً الحكم فوراً او

منفذو االنقالبات وراء الحصول علٌها .  ىاالنقالبات هنا فً انهاء شرعٌه التً ٌسع

و ان أوٌطالب منفذو االنقالبات القادة المدنٌٌن بان ٌكونوا داعمٌن او منحازٌن لهم 

ٌكونوا فً حاله من السلبٌة . ثم ٌطالبون بتعاون من االخصائٌٌن والمستشارٌن 

ألوصٌاء والقضاة وذلك من اجل ترسٌخ اوالبٌروقراطٌٌن وموظفً الحكومة و

ٌطرتهم على المجتمع الذي وقع فٌه االنقالب .ثم تؤتً مطالبتهم بخضوع س

االشخاص الذٌن ٌعملون فً النظام السٌاسً ومإسسات المجتمع واالقتصاد 

وامر أوالشرطة والجٌش ,وتنفٌذ اعمالهم المعتادة حسب التعدٌالت التً تفرضها 

نقالبات فٌتمثل فً مقاومه الثانً للعمل ضد اال أدبالم امأ .وسٌاسات منفذو االنقالب

ال تعاون والتحدي حٌث ٌجب منع التعاون والمساعدة أمنفذي االنقالبات من خالل 

 (6.)االزمٌن عنهم 

_____________________________________________ 

 http://ar.wikipedia.org(محاوله االنقالب الفاشلة فً تركٌا, األنترنت ,0) 

-51,ص0994تورٌة الى الدٌمقراطٌة ,الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه,(جٌن شارب ,من الدكتا6)
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 المطلب االول

 مفهوم االنقالب 

أن االستٌالء على السلطة  فً مركزها الرئٌسً, بما ٌمكن من بسط النفوذ 

على كافه ارجاء الدول ,والصورة النموذجٌة لالنقالب التً ٌنبؽً أن ٌهتم 

هً االنقالبات التً ٌطبعها الطابع السري دراستها طالب العلوم السٌاسٌة 

,وٌتم تدبٌرها رؼم معارضه جزء كبٌر من النظام القائم لها ,وتحتاج 

تحضٌراً طوٌل النفس ,وتخطٌطا محكما ,وتشتمل على مخاطر كبٌره ,وال 

ٌكون االنقالب موجها ضد رأس الدولة وحده ,أو حتى أعضاء حكومته 

ن ٌتمكن من قهر أو تحٌٌد مختلؾ ,بل أن من شرط االنقالب الناجح أ

القوى .المرتبطة بالنظام القائم والمنتفعة من استمراره وترتبط شرعٌته 

بنجاحه .فاًذا فشل االنقالب أو ظهر اختالؾ فً تنفٌذ فالكل بريء منه 

,واذا نجح فكثٌراً ما ٌفاجؤ االنقالبٌن أنفسهم .بمستوى الدعم العرٌض لهم 

ونوا ٌتوقعون دعمها وقد ٌكون االنقالب ,حتى من اطراؾ قوٌه لم ٌك

داخلٌاً ,فتدبر القوى التً ٌفترض فٌها الوقاٌة منه ,كحرس الرئٌس والملك 

مثال ,وقد ٌكون خارجٌا وتتواله تدبره قوى ؼٌر المقربة من رأس الدولة 

.وال ٌحتاج تنفٌذ االنقالب عادًة الى عدد كبٌر من المتآمرٌن بل ٌكفً عدد 

رط أن ٌكون متحكما فً مفاصل حساسة من التسلسل صؽٌر نسبٌا ,بش

القٌادي وكل ما ٌحتاجه االنقالب اثناء التنفٌذ لكً ٌنجح هوه الدعم السلبً 

من الشعب ,وال سٌما اذا كانت القٌادة المستهدفة ؼٌر شرعٌه وال شعبٌه 

.ولكن التحرك الشعبً الصالح االنقالب فً مرحله التثبٌت مهم للؽاٌة 

اتت من اخطر اوقات النقالب ,تلك الساعات أو ألٌام االولى  لنجاحة .حٌث

التً تفصل بٌن االستٌالء على قلب السلطة ,وبٌن مد النفوذ على جمٌع 

أجهزه الدولة , وجمٌع اقالٌم البلد وكثٌراً ما فشلت االنقالبات فً هذه 

 (0المرحلة الحرجة .)

 

 https://facebook.com/academyof chang.net (النقالب العسكري ,األنترنت,0)
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والعمل االنقالبً فً السٌاسة تقوم به القوات المسلحة وفً طبٌعته 

العسكرٌة من الفجائٌة ما ٌستلزم القدر العالً من السرٌة والتكتم حول 

االهداؾ المنشودة .وان السرٌة والنضباط والحذر والتوجس ٌكون أوجب 

حة هً قسم تابع للدولة هنا من اي عمل عسكري أخر. ألن القوات المسل

وٌستمد شرعٌه قرارات قٌادته من خضوعٌه الرئاسً الرئاسة الدولة التً 

عٌنت القٌادات العسكرٌة من سلطتها ان تعزلها وتنحٌها ,لذلك ٌتعٌن ان 

تتحرك القوات المسلحة بوحداتها بموجب امر مجهول الهدؾ او بموجب 

من التنفٌذ قبل انكشاؾ هدؾ صوري ؼٌر حقٌقً .ٌمكن القٌادة العسكرٌة 

 (0القرار وظهور الهدؾ .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نترنتاال العسكري,(طارق البشري, معنى االنقالب 0) 

,https://www.shoroknews.com 
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 المطلب الثاني 

 مقاربه االنقالب والمفاهيم االخرى 

الفارق الواضح بٌن التؽٌٌر النظام الحكم بواسطه ثوره شعبٌه وبٌن تؽٌٌر 

بواسطه االنقالب العسكري .الن حركه الجماهٌر فً الثورة الشعبٌة التً 

ٌسقط بها نظام الحكم هً حركه ظاهره االهداؾ وكل من ٌشارك فً 

العمل الثوري الجماهٌري أنما ٌنظم الٌه وٌشارك فٌه عارفا باألهداؾ 

 المنشودة من هذا الحراك وهذا التجمع .أما بالنسبة لالنقالب فان القٌادة

العلٌا للقوات المسلحة هً وحدها التً تعرؾ بالهدؾ السٌاسً من وراء 

حركه الجنود. وكل الجنود المشاركة فً هذه الحركة من عمل حشدا 

وتوزٌعها للمهمات ٌجهلون تماما ما ٌكمن صنٌعهم من نتائج منشوده وال 

ٌعرؾ الهدؾ السٌاسً من هذا الحراك العسكري الى فرد أو جماعه ضٌقه 

ومحدودة العدد من القٌادات وٌسوقون اكبر قوه مادٌه فً الدولة  جداً 

 (0والمجتمع الى ؼٌر ما تعرفه هذه القوى .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          https://www.alarabeya.net( معنى االنقالب العسكري ,االنترنت,0)
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 الثورة

ده الشعب الحرة هً تلك الحظة التارٌخٌة التً تتحدى فٌها ارا -الثورة:

نظام الهٌمنة والسلطة. وادوات السٌطرة والتسلط تلك الحظة التً ال ٌبقى 

فٌها مجازا على السنه المثقفٌن. وهً فعل فً التارٌخ اال انها واقع راهن 

مادي محسوس بات ٌجري أمام أعٌننا ساعه حصوله بعد ان تجانست 

سائل االعالم .وهً أزماننا وتزامنت تجاربنا بفضل االعالم وؼٌره من و

فً الوقت ذاته فعل ٌقع خارج التارٌخ ال نها تكسر تسلسالته السببٌة 

وتقطع صٌرورته التً تذوب فٌها الذات فً الموضوع ألنها من اللحظات 

النادرة التً تتصرؾ فٌها مجموعات من المواطنٌن مدفوعة بحرٌه اإلرادة 

ن الثمن هوه الموت وتعتبر .فتحول النفً الى فعل تحد للنظام القائم وان كا

أٌضا عن الحظة التارٌخٌة وفعل جماعً محٌر بعض المثقفٌن والمحللٌن 

ٌجعالنهم ٌحملون الثورة ذنب عدم توقعهم لها .أو ٌنفون عنها الصفة حتى 

ال تكون ثوره ٌتناوبون بوقوعها .وتصبح فعال عشوائٌا اعتباطٌا ال ٌمكن 

 (0توقعه بحكم تعرٌفه )

الثورات الى نوعٌن :نوع ٌإدي الى تؽٌر الدستور القائم وٌقسم ارسطو 

,فٌنتقل من نظام حكم الى نظام اخر ,ونوع ٌؽٌر الحكام فً أطار بنٌه 

النظام القائم .ان أرسطو ٌعتبر االنتقال من نظام الى نظام اخر عملٌه 

دائرٌه او متكررات شبه حتمٌه ,وهً بهذا المعنى ال تإدي الى جدٌد وهً 

ت جزء من عملٌه تطور وتقدم وتبدو الدٌمقراطٌة الدى ارسطو بذلك لٌس

أقل تعرضا للثورات االولٌؽاركً ,الن الصراعات والنزاعات فً حكم 

ؽاركً قد تكون بٌن الشعب والطبقة الحاكمة ,او داخل الطبقة ٌاالول

 (6).الحاكمة نفسها 

 

 (.046.040رة(. ص),)فً الثورة والقابلٌة للثو عماد الدٌن العشماوي .باحث سٌاسً (0)

عزمً بشاره, لثوره والقابلٌة للثورة ,بٌروت مطابع دار العربٌة للعلوم  (6)

 1,ص2,ص6106,
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 االصالح 

عوام من انطالق مبادرات داخلٌه وخارجٌه أبعد نحو سته  -االصالح :

الراهن  دتدعو للتحول نحو الدٌمقراطٌة فً العالم العربً وٌضل المشه

ٌعكس نجاح النظم العربٌة فً مجملها فً االلتفاؾ على مختلؾ الضؽوط 

الداخلٌة والخارجٌة والدولٌة الداعٌة لإلصالح وال شك ان الضؽوط 

والمبادرات الدولة فً هذا الصدد قد اسهمت ولو بصفه مإقته فً تخفٌؾ 

ع بعض حده القمع فً عدد محدود من البلدان .ومن ثم اتاحت مجاال النتزا

.وهو ما وات االولى من تنامً هذه الضؽوط المكتسبات المٌدانٌة فً السن

ٌاسً وجد تعبٌره على وجه الخصوص فً تنامً مظاهر الحراك الس

. وتزاٌد حده لخطاب النقدي للسٌاسات واالجتماعً فً عدد من الدول

والممارسات الحكومٌة .وبروز نمط من الصحؾ  المستقلة ووسائط 

لكترونً وحتى الفضائً .باتت قادره نسبٌا على خوض فً االعالم اال

 قضاٌا لم ٌكن مقبوال باي حال االقتراب منها .

كما باتت القوى الداعٌة لإلصالحات الدٌمقراطٌة فً اكثر من بلد اكثر 

قدره على ان تنتزع على ارض الواقع حقها فً ابتداع اشكال من التنظٌم 

لنصوص القانونٌة التً كانت وال تزال العلنً .رؼما عن شبكه واسعه من ا

تحاصر وتقمع حق المواطنٌن فً التنظٌم بمختلؾ صوره .ؼٌر ان هذه 

المكتسبات المٌدانٌة لم ٌتم تعزٌزها او تحصٌنها بمكتسبات دستورٌه او 

تشرٌعٌه .ومن ثم فان المكتسبات المٌدانٌة على محدودٌتها باتت وخاصه 

للتؤكل والتقوٌض المصادر وخاصه  فً السنوات الثالث األخٌرة عرضه

تحت وطؤة تراجع قوة الدفع المبادرات الدولٌة ومن ثم نستطٌع ان نلحظ 

بسهوله ان دعاة االصالح والمدافعٌن عن حقوق االنسان ومنتقدي النظم 

الحاكمة والصحفٌٌن والمدونٌن والنشطاء السٌاسٌٌن باتو ا بشكل متزاٌد 

 (0)اهدافها مكشوفه لقمع حكوماتهم.

 

( محمد احمد المخالفً . )افاق االصالح السٌاسً فً العالم العربً(,مركز القاهرة الدراسة 0)

 0(, ط 66. 60.ص)6100.4532حقوق االنسان , دار الكتب, 
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وان تشكٌل جٌش جدٌد كان ٌتطلب نظاما تعلٌمٌا جدٌدا .فقد كان استخدام  

تكتٌكات جدٌده فً سلحة الجدٌدة والقدرة على تطبٌق استراتٌجٌات واأل

الحروب البرٌه والبحرٌة .مشروط بؤجراء اصالحات اٌضا فً نظام 

التعلٌم العسكري التقلٌدي .وهوه ما دفع حركه ال صالح العسكري خطوه 

اخرى نحو اجراء اصالحات فً التعلٌم العسكري .اخذ ٌتطور تلقائٌا 

ً مضمونه وبالتدرٌج حتى ؼدا تعلٌما عسكرٌا على النمط الؽربً تماما ف

على حد سواء وتمثل ذلك فً استخدام المدرسٌن  والٌدلوجًالتقنً 

 (0)بما ٌحملونه من مفاهٌم وافكار ؼرٌبه األجانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د .طارق عبد الجلٌل )العسكر والدستور فً تركٌا من القبضة الحدٌدٌة. إلى دستور بال  (0)

    (.64.66.ص)6104عسكر(,مصر ,دار النهضة ,
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 التعديل

وما ان بدأت تركٌا مفاوضاتها مع االتحاد االوربً حتى بدأ االتحاد فً 

أعداد "تقارٌر متابعه"  ألداء التركً وٌمكن القول :ان مضامٌن من هذه 

الوثائق والتقارٌر قد تركزت حول اوجه القصور فً العملٌة الدٌمقراطٌة 

ة فً تركٌا التركٌة ,وال سٌما "نفوذ المإسسة العسكرٌة فً الحٌاة السٌاسٌ

"وبالتحدٌد الدور الكبٌر الذي مارسه مجلس االمن القومً حٌث طالبه 

التحاد االوربً بتقلٌص صالحٌاته وتحوٌله الى مإسسه استشارٌة فً 

(رؼم ان كثره الملفات اإلقلٌمٌة والدولٌة والسٌاسة 0خدمه الحكومة .)

وسط ,اال ان وألمنٌه التً تتزاحم على صانع القرار فً المنظمة الشرق اال

الوضع فً بالد األناضول مختلؾ فهنالك ملؾ واحد مسٌطر على المشهد 

السٌاسً التركً منذ بداء العام وهو االستعداد التعدٌالت الدستورٌة الجدٌدة 

الصالح القراءة االولى  6102ٌناٌر  9.حٌث صوت البرلمان التركً ٌوم 

م فً البالد من النظام من مسوده الدستور الجدٌد المتضمن تؽٌر نظام الحك

% حٌث اٌدت 51البرلمانً القائم الى النظام الرئاسً ,وذلك بنسبه تتجاوز

نائبا ,ثم وافق البرلمان فً القراءة على 043نائبا ورفضها 041التعدٌالت 

ورفعه الى رئاسة الجمهورٌة  6102ٌناٌر 60قانون التعدٌل الدستوري فً 

وؼان "وقد صادق بدوره علٌها رسه الرئٌس التركً "رجب طٌب ارد لٌد

تمهٌداً لطرحها فً استفتاء شعبً من اجل اقرار التؽٌرات التً تتضمنها 

ماده دستورٌه من دستور عام  01.والتعدٌالت التً تتضمن 

المعمول به منذ انقالب العسكري الذي قام به الجنرال "كنعان افرٌن 0916

ٌر نظام من البرلمانً الى "فً نفس العام وكافه التعدٌالت التً تهدؾ التؽ

الكثٌر من الجدل داخل البالد كما انقسم على اثرها مما اثارت الرئاسً 

 (6الرأي العام التركً .)

(مراحل التً بداء ارد وؼان حملته الدستورٌة والشعبٌة ضد التدخل العسكري فً السٌاسة 0)

 https://www.sasapost.com  ,االنترنت,                                                 

 https://www.zamanarabic.com  (منى سلٌمان, تعدٌل الدستور التركً, األنترنت,6)

 

https://www.sasapost.com/
https://www.zamanarabic.com/
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 المبحث الثاني

 اسباب االنقالب 

,تدخالت عدٌده للجٌش فً الحٌاة شهدت الجمهورٌة التركٌة ,منذ تؤسٌسها 

السٌاسٌة من خالل اربعه انقالبات عسكرٌه ,اثنان منها ادت الى تؽٌٌر 

الحكومة دون سٌطرة الجٌش على مقالٌد الحكم . ولكن جمٌع تلك 

االنقالبات كان لها عواقب وخٌمة فً البالد , وازهقت الكثٌر من االرواح 

.وٌرجع  6102تموز /ٌولٌو 05للٌلة .وال ٌمكن مقارنه أٌاً منها بما حدث ا

ذلك الى اسباب منها الحد من تدخل الجٌش فً الحٌاة السٌاسٌة , كما اعتمد 

حزب العدالة والتنمٌة على حركه ؼولن للقضاء على العلمانٌة المسٌطرة 

على الدولة والجٌش .مما ادى الى انهٌار القضاٌا الى تهمٌش الجٌش ,وبعد 

لطة بٌن حزب العدالة والتنمٌة وحركه ؼولن من ذلك بدأ الصراع على الس

اجل السٌطرة على البالد ,والنظرٌة التً اعلن عنها احد مسإولً الشرطة 

تشٌر الى ان حكومة العدالة والتنمٌة كانت تخطط العتقال انصار حركه 

تموز ,وعندما علم بهذه الخطط قرروا /ٌولٌو  01ؼولن فً الجٌش ٌوم 

,وبذلك ضهر  6102تموز /ٌولٌو 05ٌع فً ٌوم تنفٌذ انقالب عسكري سر

 (0بشكل مرتبك وؼٌر منضم .)

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.BBC.com                   , انقالب تركٌا ,ألنترنت , باصاران  ازؼً (0)
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 المطلب االول 

 اسباب الداخلية 

خالل اكثر من عقدٌن شؽلت تركٌا الري العام االقلٌمً والدولً, انشؽاالً 

ر الى انقسام حاد فً الرإٌا والتقٌٌم لهذا النموذج التركً .جوهر هذا ٌشٌ

االنقسام النظرة الؽٌر اإلٌجابٌة للنموذج ومحاوله هدمه قبل ان ٌشتد عوده 

.االداء االقتصادي مإشر بالػ األهمٌة على مدى تمٌز التجربة التركٌة , 

ٌا لٌست اال وهٌه مفتاح للتؤمل خاصة من قبل اولئك الذٌن ٌرون ان ترك

خطابات رئٌسا رجب طٌب ارد وؼان . تركٌز على البعد الشخصً 

ومحاوله اختزال كل التجربة فً الرئٌس ,هذا ٌمكن ان ٌختبر بشكل كبٌر 

اذا ما كان التفوق التركً متعلقا بالبعد الداخلً فقط ,لكن تحقٌق نجاحات 

لك بعٌنه فً الخارج مع البتعاد عن التدخل فً شإون الدول الداخلٌة ذ

نقطه تمٌز للراؼبٌن فً المقارنة ٌمكنهم ان ٌنضروا الى التجربة اإلٌرانٌة 

وعدم النجاح فً السٌاسة الخارجٌة والذي صنع االٌران 0929بعد عام 

 (0خصوما ولم ٌعنها اقتصادٌا ,ال بل ضاعؾ من ازماتها االقتصادٌة .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,االنترنت, فرٌد داخلٌاً  نموذج..محجوب الزوٌري ,تركٌا( 0)

https://www.al-watan.com 
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بدأت تركٌا مسٌره االصالح الداخلً. وقد انقسمت الدراسات العربٌة التً 

تناولت الشؤن التركً الى قسمٌن منها ,دراسات اهتمت بعالقات تركٌا 

الدولٌة كعالقتها مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,وعالقاتها الثنائٌة 

,وانعكاس ,كعالقتها مع الجهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة والكٌان الصهٌونً 

ذلك على االمن القومً العربً .واالنقسام الثانً ٌضم دراسات ركزت 

الدبلوماسٌة , والقٌمٌة , والمعنوٌة ,  –على مضامٌن االدوار السٌاسة 

االقتصادٌة ,واألمنٌة ,والدفاعٌة , للسٌاسة التركٌة فً منطقه الشرق 

قتصادٌه الدستورٌة والسٌاسة وال –االوسط .اما االصالحات الداخلٌة 

والجتماعٌه التً ساهمت فً انجاح تلك االدوار فقد كان لها بالػ االثر فً 

تقدم المجتمع التركً ,لكنها لم تحظ باهتمام  كبٌر من قبل الباحثٌن العرب 

, لذا تهتم هذه باإلصالح الداخلً فً تركٌا لتإكد على فرضٌه مفادها ان 

,اذا توافرت له االرادة  االصالح داخلً فً اي دوله لٌس باألمر الصعب

السٌاسة الصادقة .ان التداعٌات السلبٌة على االقتصاد بدأت بانهٌار 

األسواق المالٌة التً تتصؾ فً تركٌا بحساسٌه مفرطه للتقلبات السٌاسة 

نضرا لكثره تشكٌل الحكومات وسقوطها فً تسعٌنٌات القرن الماضً 

سة واالقتصادٌة على ,وعدم القدرة على استكشاؾ احوال الدولة السٌا

 (6المدى البعٌد .)

 

 

 

 

 

 

 المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ,معمر خولً ,االصالح الداخلً فً تركٌا ,(0)

  05, ص 6100
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 االقتصاد...ورقه ارد وغان الرابحة 

على الصعٌد الدولً ٌنظر الى ارد وؼان باعتباره شخصٌه صعبه فً كثٌر 

ه قتالٌه تلقى قبول االتراك سواء فً المدن من االحٌان وٌملك كارزم

المزدحمة او فً البلدان األناضولٌة  الصؽٌرة وهو سٌاسً كبٌر جاء 

لٌحكم تركٌا وهً تمر بمرحله انتقالٌه ,وعلى الرؼم من الشعبٌة الكبٌرة 

التً ٌتمتع بها اال ان ارد وؼان فشل فً فتره والٌته الثانٌة فً استقطاب 

ٌبرالٌٌن والمثقفٌن األتراك الذٌن نظرو له لوهله باعتباره دعم العدٌد من الل

رائد الدٌمقراطٌة الذي انهى حكم الدولة العسكرة التً سٌطرت على البالد 

 (0لفترات طوٌله فً القرن العشرٌن .)

ٌعود ذلك فضل بقاء األنظمة الدٌكتاتورٌة فً الوجود اساساً على التوزٌع 

تحكمها فالسكان والمجتمع ال ٌشكلون خطراً  الداخلً للسلطة فً البالد التً

محدقا بسبب ضعفهم الن ثروه البالد ومراكز قوتها موجوده فً اٌدي حفنه 

من الناس .اضؾ الى ذلك ان التدخالت الدولة ضد األنظمة الدكتاتورٌة قد 

تقٌدها او تضعفها بشكل او باخر ,اما بالنسبة لالستمرارٌة وبقاء األنظمة 

هذا ٌتوقؾ باألساس على عوامل داخلٌه .فً الضؽوط الدولٌة الدكتاتورٌة ف

مثل فرض مقاطعه اقتصادٌه دولٌه او فرض حصار اقتصادي او قطع 

العالقات الدبلوماسٌة او الطرد من المنظمات الدولة او االستنكار من قبل 

المنظمات التابعة لألمم المتحدة او االعمال االخرى المشابهة تعود بالفائدة 

الشعوب المضطهدة ولكن فقط عندما ٌكون لدٌها حركه مقاومه داخلٌه على 

 (6قوٌه الن بؽٌاب مثل هذه الحركة لن ٌكون هناك ردود فعل دولٌه. )

 

   

 

     , 0,ط 6106ٌتمان ,تركٌا فً عهد رجب طٌب ارد وؼان ,الجنادرٌة ,ب(سمٌر ذٌاب س0)

 50ص 

 03ص , مصدر سبق ذكره , (جٌن شارب6)
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 للدولة  االدارياصالح الجهاز 

نحو محاربه الفساد  اتجهت الحكومة االقتصادي , االصالح لتحقٌق

بٌن المسإولٌن رفٌعً المستوى فً الدولة .ولعل تحوٌل تانسو  ,وخاصة

تشٌللر ومسعود ٌلماض وهما من رإساء الوزراء السابقٌن , الى التحقٌق , 

معالجه بمة العدالة والتنمٌة كما اهتمت حكو االصالحوٌإكد توجهها نحو 

نتاجً ,وفتح المجال امام مشكله البطالة عن طرٌق تشجٌع االستثمار اإل

اقامه المصانع والشركات التً تنتج التصدٌر ,وهو ما وفر فرص عمل 

. وقد كان لهذه التركٌة الى حد كبٌر كثٌره ساهمت فً تخفٌض نسبه البطالة

 صاد الداخلً التركً .االصالحات انعكاسات اٌجابٌه على اقت

حزب العدالة والتنمٌة نجاحه الجدٌد على اسس الخطاب الصرٌح الذي  ىبن

ألنها  ,االجتماعٌة قبل اي شًء اخر ٌولً األهمٌة من الناحٌة االقتصادٌة و

هً التً تطلع فً الدور الرئٌسً فً تحفٌز الناخبٌن .وذلك لم ٌبرز الدٌن 

واجهه خطابه وٌعود نجاحه اٌضا الى وال الخٌارات الفكرٌة للحزب فً 

فهمه للواقع السٌاسً فً مستوٌاته المختلفة المحلٌة وإلقلٌمٌه والدولٌة 

ولتداخل الداخل والخارج فً هذه المستوٌات ,والى التسلٌم بمعطٌات الواقع 

 (0. ) ةالسٌاسً او شروط اللعبة السٌاسة فً الساحة التركٌ

الفكرٌة والسٌاسٌة بما ٌنسجم مع واقع  تعرٌؾ والتنمٌة اعاد حزب العدالة

ال ٌعرؾ بنفسه حزبا  هوف ةالدولة التركٌا الداخلً وعالقتها الخارجٌ

وأعترؾ  اسالمٌا ,بل ٌبتعد عن كل ما ٌفهم منه ان للحزب برنامجا اسالمٌاً 

بالعلمانٌة او النظام العلمانً كشرط مسبق اساسا للدٌمقراطٌة والحرٌة 

(.6) 

 

  04مصدر سبق ذكره , ص  , (معمر خول0ً)

من الرفاه الى العدالة والتنمٌة ,مركز المسار للدراسات  ة( عمرو الشوبكً ,اإلسالمٌة الترك6ٌ)

 90,ص  6100والبحوث ,
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 المبحث الثالث

 دور الشعب في اسقاط االنقالب

أبرزت  المحاولة االنقالبٌة الفاشلة التً قادتها شبكه العسكرٌن فً   

,  6102ٌولٌو / تموز  05نظام الحكم فً تركٌا , فً الجٌش التركً ضد 

بمجرٌات االحداث  دور واهمٌه االعالم بوسائل مختلفة فً التؤثٌر

بل وفً تؽٌٌر معادالت  ,, وفً الرإى والمواقؾ واالتجاهات وتطوراتها 

الواقع السٌاسً وتشكٌل وبناء واقع جدٌد , وهو الدور الذي ٌتعاظم خالل 

االزمات بٌن اطراؾ وقوى الصراع المختلفة . وفً الحالة التركٌة كان 

دور االعالم حاضرا بقوه فً مسار المحاولة االنقالبٌة , أ ذ عكس وعٌاً 

ٌٌر موازٌن القوى ومعادالت من قبل االطراؾ بؤهمٌة فً تؽ وادراكاً 

  (0الصراع .)

استندت عملٌه احباط االنقالب الى" تحركات دٌمقراطٌة" عدة باإلضافة 

الى عوامل اخرى تجسدت بنجاح حزب العدالة والتنمٌة الحاكم خالل 

السنوات الماضٌة بالسٌطرة عل األجهزة األمنٌة . وعل صعٌد العوامل 

ة والقوات األمنٌة واجهزة االستخبارات السلطوٌة , بدأ واضحاً ان الشرط

لعبت دورا هاما فً تطوٌق االنقالب الذي قادته مجموعه من الجٌش, لٌله 

الجمعة والسبت. اال ان العامل االبرز الذي اطاح باالنفالت العسكري 

"النفس المدنً " الذي تجسد بخروج االالؾ الى الشارع ؼٌر ابهٌن بسالح 

لمسار الدٌمقراطً اكثر منه لدعم الطبقة الحاكمة المتمردٌن , وذلك دعما ل

نفسها  . وان الحراك المدنً المبنً على رفض عسكرة النظام تؽاظً عن 

المسارات القمعٌة لحزب العدالة والتنمٌة منذ استالمه السلطة قبل اكثر من 

 (6عقد , والتؾ حول دعم  " شرعٌه الصندوق "  والدستور والقوانٌن . )

 

الم حالٌقة ,دور الشعب وإلعالم وتؤثٌره فً مسار المحاولة االنقالبٌة الفاشلة فً ( د . اس0)

 https://www.turkpress.comتركٌا , االنترنت  ,

( الشعب والمعارضة وار دوؼان . بعد فشل االنقالب ,االنترنت 6)

,http://www.skunewsarabia.com 
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 المطلب االول  

 دوافع االنقالب التركي

فً عهد الرئٌس رجب االستبدادٌة  تركٌا االنعطاؾ لىع سٌطرقبل ان ت

  (AKP)ظن الكثٌرون ان رئٌس حزب العدالة والتنمٌة ,طٌب ارد وؼان

من تروٌض الجٌش  سوؾ ٌدخل التارٌخ بوصفه الزعٌم الذي تمكن اخٌراً 

ولكن ان األكراد .المستمر منذ عقود فً البالد مع الصراع التركً وحل 

وقد دفعت هذه االحداث األن فً ؼٌر محلها بشكل اخر .  مثل هذه اآلمال

المشهد السٌاسً من جدٌد بعد سنوات عدٌدة  لىع التركً لٌبرز بالجٌش

آن هذه االنقسامات بٌن  ".وؼان ارد "من التهمٌش خالل حكم السلطان 

ؼٌر انها تضاعفت فً , الجٌش التركً وار دوؼان لها تارٌخ طوٌل 

داخل وخارج  الجارٌة المضطربة االحداث  ببسب6102ٌولٌو/تموز 05

وان محاوله اضعاؾ قٌادة الجٌش عبر اصدار الحكومة لقرار فصل  البالد.

قوة الشرطة الرٌفٌة شبه العسكرٌة فً تركٌا  .دالجنالقٌادة العامة للدرك او 

من هٌئه االركان العامة للقوات المسلحة التركٌة وضمها الى وزارة . 

عبارة عن محاوله لتعبئه صفوؾ الدرك مع  ن هذا القرار. فقد كاالداخلٌة

 (0التوازن مه الجٌش.) حداث ألانصار حزب العدالة والتنمٌة 

 

 

 

 

 

 

 (م . م . حسٌن باسم عبد االمٌر ,دوافع االنقالب العسكري فً تركٌا ,االنترنت0)

,https://www.mustaqila.com  
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لرئٌسً فً الحٌاة السٌاسٌة كان الجٌش الفاعل ا ,وعلى مدى  قرن تقرٌبا 

لذلك كان تدخله  .وعد نفسه المإسس الجمهوري وحامً قٌمها , التركٌة

منذ االنقالب الذي وقع  وقد حكم الجٌش تركٌا فعلٌاً  لوفاً مؤ فً السٌاسة امراً 

ومنذ وصوله الى الحكم عام , 0911ضد السلطان عبد الحمٌد الثانً 

والتعاٌش  كمساٌرة الجٌش المتشك "حزب العدالة والتنمٌة"حاول  , 6116

وله انقالبٌه عرفت باسم   عن محا 6116معه قبل ان ٌكشؾ فً عام 

الذٌن تمت , وضبط على اثرها مئات من ضباط الجٌش"قضٌه ارؼنكون" 

ظل الجٌش ؼٌر راض عن اداء  6102وحتى عام  . حالتهم الى المحاكمأ

 (0.)خارجٌة على حد سواءٌة وسٌاستها الداخلٌة والمحكومة العدالة والتن

نقلت وسائل االعالم التركٌة ان جماعه فتح هللا ؼولن هً , وعلى اثر ذلك

نقالبٌون عل القناة بٌنما سٌبطر األ ,من تقؾ وراء المحاولة االنقالبٌة

واجبروا العاملٌن فٌه على بث بٌان تحدث "  تً .ار .تً" التركٌة الرسمٌة

وان جمٌع العالقات "  الدٌمقراطٌة ىللحفاظ عل "عن تولً السلطة 

الخارجٌة للدولة ستستمر وان السلطة الجدٌدة ملتزمة بجمٌع المواثٌق 

بعد  دستور جدٌد فً اقرب وقت. كما تعهد بإخراج.  وااللتزامات الرسمٌة

ذلك اعلن مصدر بالرئاسة ان البٌان الذي صدر باسم القوات المسلحة لم 

 (6.)ٌكن مصرحا من قٌادة الجٌش 

 

 

 

 

 

 

  https://www.dohainstitute.org(الجٌش والسٌاسة فً تركٌا ,االنترنت,0)

  https://Aljazeera.net(خلوصً اكار ,كٌؾ بدأت المحاولة االنقالبٌة ,االنترنت,6)
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 أسباب فشل االنقالب 

ٌولٌو 05ان المحاولة االنقالبٌة الفاشلة فً تركٌا ٌوم الجمعة الموافق 

   ,صدمه للنظام الحاكم فً تركٌا فً بداٌة االمرشكلت  6102/تموز 

وان  عادٌاً  ألنه لٌس انقالباً  ,ووضعت العالم على خطوط المتابعة الساخنة

هزاته االرتدادٌة اذا اكتملت ستكون واسعه لتشمل الساحة اإلقلٌمٌة 

 (0.)والدولٌة 

ب واعلن مدبرو االنقال ,وقد دبرها فصٌل داخل القوات المسلحة  التركٌة

من خالل  .انشاء مجلس السلم من اجل ان تكون الهٌئة الحاكمة فً البلد 

تً  الرسمٌة والذي تضمن خالله  .ار .بٌان بث بعد سٌطرتهم على قناة تً

   لوكاالت انباء اً ووفق ,حظر التجول فً انحاء البالد واؼالق المطارات

االشخاص ارد وؼان فان قسما من الجنود اطلقوا النار على مجموعه من 

حاولوا عبور جسر البسفور احتجاجات على محاوله االنقالب مما اسفر 

 وفً مدٌنه انقرة قصفت مروحٌه تابعه لالنقالبٌن,  عن وقوع اصابات

وفً صباح السبت كان ارد وؼان قد وصل الى  مبنى البرلمان التركً .

مطار اسطنبول الدولً وسط ترحٌب شعبً واعلن عن انهاء محاوله 

الب وتحدث بان المتورطٌن سٌعاقبون وبؽض النظر عن المإسسات االنق

المدن التركٌة مظاهرات حاشدة دعما  . وشهدت التً ٌنتمون الٌها 

ورفضا للمحاولة ,  للحكومة الشرعٌة وللرئٌس رجب طٌب ارد وؼان

من قٌادات الجٌش التركً  43وحسب مواقع تركٌه فقد تم عزل , االنقالبٌة

عسكرٌا لهم عالقه بمحاوله االنقالب وقتل  253واعتقل جنراالت  5بٌنهم 

قتٌال  36نحو ستٌن شخصا وعشرات الجرحى وحسب النائب العام فان 

 (6.)شرطٌا  06سقطوا فً انقرة بٌنهم 

 

 جمال نضار, دوافع االنقالب على ارد وؼان واسباب الفشل ,االنترنت, (0)

https://www.huffpostarabi.com  

 https://ar.wikipedia.org,االنترنت,6102االنقالب فً تركٌا محاوله  (6)
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وان مجموعه داخل الجٌش حاولت اإلطاحة وان قوات االمن استدعٌت 

الخاصة قاموا  "ان تً فً " للقٌام بما ٌلزم وان التصرٌحات التً بثتها قناة

والتزال  .عن تسلسل القٌادة بؽٌر سند قانونً بؤجراء ؼٌر قانونً بعٌداً 

ولن ترحل هذه . حكومة التً انتخبها الشعب فً تولً المسإولٌة ال

 (0.)حٌن ٌقوم الشعب بذلك  الحكومة اال

كما  ,لم تطل سٌطرة االنقالبٌن على وسائل االعالم, ولكن بالرؼم من ذلك

ان ان التركٌة  ان الرئٌس قبل ان ٌصل الى مطار اتاتورك اتصل بقناة سً

النزول الى الشوارع لدعم الحكومة  وظهر فٌدٌو داعٌا االتراك الى

 (6.)والوقوؾ بوجه االنقالبٌن

وقد اثبت الشعب التركً بكل مكوناته وقٌاداته واحزابه السٌاسٌة انه 

وحماٌه , ٌستطٌع الوقوؾ امام محاوالت االنقضاض على الدٌمقراطٌة

ؼتنام امإسسات الدولة من االنقالبٌن وعلى ذلك ٌجب على القٌادة التركٌة 

الفرصة لتحقٌق المصلحة الوطنٌة بٌن القوى السٌاسٌة للوقوؾ صفا  هذه

فً مواجه التحدٌات التً تواجه تركٌا فً المرحلة القادمة واالستفادة  واحدا

من االجماع الشعبً والسٌاسً الذي ٌرفض مثل هذه المحاوالت االنقالبٌة 

(.4) 

 

 

 

 ( روٌترز, فشل االنقالب فً تركٌا ,االنترنت ,0)

https://www.alhurra.com  

 https://www.bbc.com( بول كٌري, لماذا فشل االنقالب العسكري فً تركٌا , االنترنت ,6)

 https://huffpostarabi.com                                     ( جمال نضار ,اسباب الفشل ,االنترنت ,4)

  

 

 

https://www.bbc.com/
https://huffpostarabi.com/


22 
 

 

 مةـاتـالخ

 

وبفضل تكاتؾ الشعب ودور وسائل  6102فشلت محاوله انقالب الخامس عشر من ٌولٌو 

 بالدٌمقراطٌة , وحماقه مدبري االنقالب . الشعباالجتماعً الفعال , واٌمان 

وتعرضت الدٌمقراطٌة للتراجع مره اخرى فً تركٌا , وكما ان  فقد العدٌد من االبرٌاء ارواحهم

الحق فً مالحقه ضباط الجٌش المشتبه تورطهم فً المحاولة االنقالبٌة الفاشلة  ٌةللحكومة الترك

, اال انه ٌجب تسود روح العدل والقانون عند خضوعهم او مشاركتهم فً هذه المحاولة الفاشلة 

ه الجرٌمة . اال ان الذي ٌحدث فً تركٌا االن هو عملٌه اباده عند اذ ٌستحقون عقوبة جرأ هذ

جماعٌه .ان صح التعبٌر تقوم بها الحكومة التركٌا ,حٌث استهدفت عشرات االالؾ من المدنٌٌن 

ؼٌر انسانٌه فً البته . ولكً تقوم الحكومة بهذه الحملة شنت اكبر حمله  وجعلتهم ٌعانون ظروفاً 

ونجحت الحكومة فً تقدٌم حركه الخدمة "كبش فداء " وذلك عبر  تحرٌؾ وتزٌٌؾ للمعلومات ,

توجٌه اصابع االتهام الى انصار كولن والكمالٌٌن والقومٌٌن الجدد , والتركٌز على حركه 

الخدمة من خالل التشوٌه التً تتعرض له , وبذلك تكون الحكومة بهذه الطرٌقة قد ازاحت كل 

 .االصوات المعارضة لحكمها المستبد 
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 المــصــــادر

 

 ...............................................................الكتباوالً 

جٌن شارب ,من الدكتاتورٌة الى الدٌمقراطٌة ,الوالٌات المتحدة   ...(0)

 59-51,ص0994االمرٌكٌه,

 (.046.040,)فً الثورة والقابلٌة للثورة(. ص) عماد الدٌن العشماوي .باحث سٌاسً ... (0)

لثوره والقابلٌة للثورة ,بٌروت مطابع دار العربٌة للعلوم عزمً بشاره, ...  (6)

 1,ص2,ص6106,

د .طارق عبد الجلٌل )العسكر والدستور فً تركٌا من القبضة الحدٌدٌة. إلى دستور بال ...  (4)

 (.   64.66.ص)6104عسكر(,مصر ,دار النهضة ,

  05, ص 6100معمر خولً ,االصالح الداخلً فً تركٌا ,المركز العربً لألبحاث, ...  (3)

,      0,ط 6106سمٌر ذٌاب سبٌتمان ,تركٌا فً عهد رجب طٌب ارد وؼان ,الجنادرٌة , ... (5)

 50ص 

عمرو الشوبكً ,اإلسالمٌة التركٌة من الرفاه الى العدالة والتنمٌة ,مركز المسار  ... (2)

 90,ص  6100للدراسات والبحوث ,

لتركٌة وانعكاساتها على العالقات د .عبد الحمٌد الكٌالً ,ازمه السٌاسة الخارجٌة ا  ... (2)

العربٌة التركٌة ودور تركٌا االقلٌمً , مركز دراسات الشرق االوسط ,االردن 

  4-6,ص6102,

 

 

 ثانياً................................................................المجالت
 

 

محمد احمد المخالفً . )افاق االصالح السٌاسً فً العالم العربً(,مركز القاهرة  ... (0)

 (, ط 66. 60.ص)6100.4532الدراسة حقوق االنسان , دار الكتب, 

 

,العدد 05احمد داوود اوؼلو , رإٌا تركٌا فً السٌاسة الخارجٌة ,انساٌت تٌركً, ... (6)

 00-01االول ,ص 
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 ..........................المواقع اإللكترونية ثالثاً......................

 https://facebook.com/academyof chang.net(...االنقالب العسكري ,األنترنت, 0)

 (... طارق البشري, معنى االنقالب العسكري, االنترنت6)

,https://www.shoroknews.com 

                      https://www.alarabeya.net(... معنى االنقالب العسكري ,االنترنت,4)

( ... مراحل التً بداء ارد وؼان حملته الدستورٌة والشعبٌة ضد التدخل العسكري فً 3)

     السٌاسة ,االنترنت,                                              

https://www.sasapost.com 

 https://www.zamanarabic.com ( منى سلٌمان, تعدٌل الدستور التركً, األنترنت,5)

 https://www.BBC.com(... ازؼً  باصاران , انقالب تركٌا ,ألنترنت  ,  2)

 داخلٌاً ,االنترنت,نموذج فرٌد ..محجوب الزوٌري ,تركٌا(... 7)

https://www.al-watan.com 

(... اسرار شبارو , اسباب البارزة  الفشل االنقالب العسكري فً تركٌا ,االنترنت 1)

,https://www.annahar.com 

(... د . اسالم حالٌقة ,دور الشعب وإلعالم وتؤثٌره فً مسار المحاولة االنقالبٌة الفاشلة فً 9)

 https://www.turkpress.comتركٌا , االنترنت  ,

(... الشعب والمعارضة وار دوؼان . بعد فشل االنقالب ,االنترنت 01)

,http://www.skunewsarabia.com 

(... م . م . حسٌن باسم عبد االمٌر ,دوافع االنقالب العسكري فً تركٌا ,االنترنت 00)

,https://www.mustaqila.com  

 https://www.dohainstitute.orgٌا ,االنترنت,(... الجٌش والسٌاسة فً ترك06)

 https://Aljazeera.net(... خلوصً اكار ,كٌؾ بدأت المحاولة االنقالبٌة ,االنترنت,04)

 (... جمال نضار, دوافع االنقالب على ارد وؼان واسباب الفشل ,االنترنت,03)

https://www.huffpostarabi.com  

 ,االنترنت,6102( محاوله االنقالب فً تركٌا 05)

https://ar.wikipedia.org 

https://facebook.com/academyof%20chang.net
https://www.sasapost.com/
https://www.sasapost.com/
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 (... روٌترز, فشل االنقالب فً تركٌا ,االنترنت ,02)

https://www.alhurra.com       

 

 (... بول كٌري, الماذا فشل االنقالب العسكري فً تركٌا , االنترنت ,02)

https://www.bbc.com       

 

 https://huffpostarabi.comجمال نضار ,اسباب الفشل ,االنترنت ,                                   (01)

 http://ar.wikipedia.orgمحاوله االنقالب الفاشلة فً تركٌا, األنترنت        , (19)
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