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 المقدمة

تؤثر فً سٌاسة تركٌا الخارجٌة وعالقاتها االقلٌمٌة والدولٌة عوامل عده , داخلٌة     

) االحزاب السٌاسٌة , المؤسسة العسكرٌة ,الرأي العام ,جماعات الضؽط  بـ  تتمثل

والمصالح وكذلك عوامل اجتماعٌة واقتصادٌة اخرى ( وعوامل اقلٌمٌة ودولٌة ناجمة 

      االطلسً  عن تأثٌرات الموقع الجٌوستراتٌجً لتركٌا وعضوٌتها فً حلؾ شمال

المرٌكٌة واسرائٌل واالتحاد االوربً وتطلع ) الناتو ( وعالقاتها مع الوالٌات المتحدة ا

تركٌا لدور فاعل فً الشرق االوسط والبلقان واسٌا الوسطى والقوقاز , وقد اسهمت 

هذه العوامل باحداث تطورات مهمة على صعٌد السٌاسة التركٌة على المستوٌٌن 

 االقلٌمً والدولً .

ٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والمؤسسة العسكرٌة عموماً من الموضوعات المهمة فً الح

وان الباحث فً بناء المجتمع وتطوره عندما ٌرٌد ان ٌدرس طبٌعة المتؽٌرات 

المساهمة فً بنائه كمتؽٌرات مستقلة سٌجد ان من بٌنها المؤسسة العسكرٌة , وذلك 

لما لهذه المؤسسة من امكانٌات مادٌة وبشرٌة , الى جانب دورها فً تحقٌق االستقرار 

لحة ال بد منها حتى تنطلق عملٌة التطور والبناء السٌاسً واالجتماعً كأرضٌة صا

 واالقتصادي .

 اهمية البحث

تنطلق أهمٌة البحث من كونها موضوع قدٌم وحدٌث , ولم ٌجِر البحث فٌه بشكل 

علمً ـ أكادٌمً , السٌما وأن العالقة بٌن الحكومة والمؤسسة العسكرٌة موضوعة 

 فة الحقائق األساسٌة اآلتٌة : ـالدراسة تجري من أجل معر

 طبٌعة تعاطً الحكومة مع المؤسسة العسكرٌة . .1

مدى قدرة النظام السٌاسً الحاكم فً الدول العربٌة على إستٌعاب المؤسسة  .6

 العسكرٌة فً نظام مؤسساتً.
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 مشكلة البحث

فً الوقت الذي ُتقر فٌه الدراسة بوجود مشكلة تدخل الجٌش فً السلطة السٌاسٌة تتفاقم 

فً أوقات األزمات السٌاسٌة واالجتماعٌة, فإنها تؤكد الحاجة الُملحة إلى إٌجاد حلول 

 لها.ناجعة وحقٌقٌة 

 هدف البحث

لؽربٌة ٌهدؾ البحث الى معرفة اسباب تدخل الجٌش فً السلطة السٌاسٌة فً الدول ا

الب االخٌر فً تركٌا ومعرفة ,وكذلك معرفة اسباب االنق وفً الدول النامٌة ثم تركٌا

 اسبابه وتداعٌاته.

 منهجية البحث

 انتظم الدراسة فً ثالث مباحث فضال عن المقدمة والخاتمة

اسٌة فً الدول السٌتطرقنا فً المبحث االول: عالقة المؤسسة العسكرٌة بالمؤسسة 

 الؽربٌة.

 النظام التركً السٌاسًوفً المبحث الثانً تناولنا : 

 اما المبحث الثالث فكان عن : المحاولة االنقالبٌة االخٌرة

 والخاتمة
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 المبحث االول

 اسية في الدول الغربيةالسيعالقة المؤسسة العسكرية بالمؤسسة 

أبرز المحاوالت النظرٌة لفهم طبٌعة دور الجٌش فً النظام  تستعرض هذه التدوٌنة    

السٌاسً, وتسعى لتقدم للقارئ أبرز المفاهٌم واألدوات التحلٌلٌة التً تساعد فً فهم 

التباٌن فً سلوك الجٌش واستجابته لالنتفاضات الشعبٌة واألنظمة الجدٌدة التً 

دوائر العلوم االجتماعٌة,  أوجدتها. حظً دور المؤسسة العسكرٌة باهتمام كبٌر فً

 Civil-Militaryحٌث تطور حقل نظري تحت اسم العالقات المدنٌة العسكرٌة )

Relations ٌعنى بدارسة أنماط العالقة بٌن الجٌش كمنظمة مسلحة, واإلدارة ,)

السٌاسٌة للدولة, والمجتمع ككل. كما ٌسعى عدد من الباحثٌن فً هذا الحقل لفهم 

لمؤسسٌة التً تضمن عدم تؽول الجٌش واستٌالءه على الحٌاة السٌاسات والبنى ا

المدنٌة, وترسٌخ سلطة القادة المدنٌٌن على القوات المسلحة
(1)

. 

 المطلب االول

 في الدول الغربية السياسيةعالقة الجيش بالمؤسسة 

الدول االوربٌة مستقرة سٌاسٌا واقتصادٌا ووضع الجٌش فٌها هو  ما تكونؼالبا      

 لحماٌة امن الدولة القومً وال ٌتدخل فً السلطة السٌاسٌة.

قضٌة الترتٌبات الدستورٌة والمؤسسٌة لتنظٌم عالقة المؤسسة العسكرٌة بمؤسسات 

اطً. وقد الدولة األخرى فً عدد من دول العالم التً سبقتنا فً طرٌق التحول الدٌمقر

اخترنا  من النماذج التً تؽطً مساحة واسعة من البدائل بدءا بالدول الراسخة فً 

الدٌمقراطٌة, وهً الدول التً تحولت دٌمقراطٌا فً فترات سابقة وظلت على احترام 

قٌمها وااللتزام بإجراءاتها وعملٌاتها حتى تصبح القٌم الدٌمقراطٌة جزءا أصٌال من 

مجتمع, وقد اخترنا لهذا الؽرض نماذج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الثقافة السٌاسٌة لل

                                                           

 .http://a3wadqash.com, 6116موقع اعواد قش ,الكاتب خبٌب زهٌر,(1)
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والهند وفرنسا للتعرؾ على وضع المؤسسة العسكرٌة فٌهما.
(1)

ومع الموجة الثالثة  

للدٌمقراطٌة والتً بدأت فً سبعٌنٌات القرن الماضً, خرجت عدة دول من عباءة 

االستبداد تحت حكم عسكري مباشر إلى ساحة الدٌمقراطٌة وكان على هذه الدول أن 

تعالج قضٌة العالقة الشائقة بٌن المؤسسة العسكرٌة التً كانت فً السلطة مع القوى 

دت عملٌة التحول الدٌمقراطً. ولهذا سنعرض لنماذج دول الجمهورٌة المدنٌة التً قا

الفدرالٌة البرازٌلٌة والجمهورٌة التشٌلٌة وجمهورٌة البرتؽال. ومع مقدمات انهٌار 

االتحاد السوفٌتً ثم انهٌاره الفعلً, خرجت الدول االشتراكٌة من عباءة نظم كانت 

 عسكرٌة التابعة له.تجمع بٌن الحزب الواحد المسٌطر والمؤسسة ال

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ال توجد أٌة وضعٌة خاصة للمؤسسة العسكرٌة فى     

الدستور, وٌتقاسم الرئٌس والكونجرس سلطة التحكم بالجٌش وما ٌتعلق به من 

قرارات. فٌنص الدستور األمرٌكً على أن رئٌس الجمهورٌة هو القائد األعلى لجٌش 

لمتحدة. وٌعٌن وزٌر الدفاع والقادة العسكرٌٌن. وال ٌحتوى الدستور وبحرٌة الوالٌات ا

األمرٌكً نصوصا تقضى بتشكٌل مجلس لألمن القومً, ولكنه مجلس استشاري تابع 

لرئٌس الجمهورٌة لتقدٌم المشورة فً مسائل األمن القومً والسٌاسة الخارجٌة. 

قانونٌة نائب الرئٌس  ٌترأس هذا المجلس رئٌس الجمهورٌة وٌضم فى عضوٌته بصفة

ووزٌري الدفاع والخارجٌة وٌحضره رئٌس األركان ومدٌر المخابرات بصفتهم 

مستشارٌن باإلضافة للعدٌد من الشخصٌات األخرى كمستشار الرئٌس لألمن القومً. 

أما فٌما ٌتعلق بصالحٌات الكونجرس
 (6)

 . 

ٌض استخدام القوة فقد أعطى الدستور األمرٌكً للكونجرس حق إعالن الحرب أو تفو

ضد دولة بعٌنها أو جماعة ما, كما أنه مخول دستورٌاً بتجهٌز الجٌش األمرٌكً 

ومساندته من خالل سلطة اإلشراؾ على أموال الدولة وٌقوم الكونجرس أٌضا بوضع 

قواعد إدارة وتنظٌم القوات البرٌة والبحرٌة. وٌعتمد وٌناقش مٌزانٌة الدفاع, حٌث 

لمسلحة فً الكونجرس بمناقشة )السٌاسة الدفاعٌة بشكل عام, تختص لجنة القوات ا
                                                           

, 111رضا هالل, السٌؾ والهالل تركٌا من أتاتورك إلى أربكان, دار الشروق, القاهرة,  (1)
 .55ص 

محمد نور الدٌن, تركٌا الجمهورٌة الحائرة, مركز الدراسات االستراتٌجٌة والبحوث   (6)
 .13, ص1111والتوثٌق, بٌروت, 
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والعملٌات العسكرٌة الجارٌة, وتنظٌم وإصالح وزارة الدفاع, وممارسة الرقابة 

التشرٌعٌة (. وفٌما ٌتعلق بتنظٌم العالقة بٌن الرئٌس والكونجرس بخصوص قرار 

ئٌس ٌمهل ر 1193الحرب, فإن قانون سلطات الحرب الذى ُشرع فً سنة 

ٌوما إذا لم ٌحصل على التفوٌض من الكونجرس بشن الحرب, وفى  61الجمهورٌة 

حالة فشل الرئٌس فً الحصول على ذلك التفوٌض خالل تلك المهلة ٌتعٌن علٌه تنفٌذ 

قرار الكونجرس والبدء فً سحب القوات األمرٌكٌة من مسرح العملٌات.
(1)

 

القة بٌن الجٌش والسلطة, أو بٌن عندما نحاول أن نبحث فً طبٌعة أو وصؾ الع   

العسكرٌٌن والمدنٌٌن, ٌجب أن نتذكر المقولة الشهٌرة لرئٌس الوزراء الفرنسً جورج 

الحرب هً من الخطورة واألهمٌة بمكان لتترك أو تؤتمن “كلٌمنصو, بأن 

بالعالقة نفسها فً الخمسٌن سنة الماضٌة ,جعلت ” الخبرة العربٌة“لكن ”. للجنراالت

الحكم هو من الخطورة “ٌن العرب ٌتفقون على مقولة مؽاٌرة تماما مفادها أن العسكرٌ

ٌُؤتمن للمدنٌٌن ٌُترك أو  لتتحول النخبة العسكرٌة إلى صمػ الصق  ”.واألهمٌة بمكان ل

 ٌصعب انتزاعه من الحٌاة السٌاسٌة .

فً الدرجة األولى حماٌة الدولة من االعتداء الخارجً, والمحافظة على الحدود البرٌة 

والمٌاة اإلقلٌمٌة, والمجال الجوي للدولة. كما ٌتدخل الجٌش أحٌاناً فً حالة فشل 

 أجهزة األمن المدنٌة, فً السٌطرة على األوضاع األمنٌة بداخل الدولة.

عماً من أجهزة عسكرٌة أخرى فمثالً الجٌش وفً أؼلب جٌوش العالم ٌتلقى الجٌش د

األمرٌكً فً العراق ٌتلقى دعماً من البحرٌة األمرٌكٌة )مشاة البحرٌة( ومن سالح 

 الجو ) الطٌران الحربً

أن انشؽال المؤسسة العسكرٌة بالسٌاسة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر هو أمر خطٌر 

القومً للبالد, إذ ٌفرغ طاقتها  مخٌؾ على هذه المؤسسة الرفٌعة وتهدٌد مباشر لألمن

                                                           

االمرٌكً, ترجمة ٌوسؾ امام, الناشر دار صادر  اندري جٌمس ,ثوابت ومتؽٌرات الجٌش (1)
 .44,ص6113بٌروت,
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فً ؼٌر مهمتها الرئٌسٌة والجلٌلة وٌجرها إلى أتون الصراعات السٌاسٌة. فال جٌش 

فً السٌاسة وال سٌاسة فً الجٌش.
(1)

 

دور المؤسسة العسكرٌة هو استخدام وتوجٌه قوة السالح والرصاص لمواجهة  

 نساء وشباب وأطفال.األعداء وحماٌة الوطن ال إلى أبناء الوطن من رجال و

 المطلب الثاني

 في الدول النامية السياسيةعالقة المؤسسة العسكرية بالمؤسسة 

 اسباب تدخل الجيش

دراسة العالقة ما بٌن العسكر والعملٌات السٌاسٌة , عملٌة معقدة اكثر من كونها     

مؤشرا الستٌالء العسكر على السلطة السٌاسٌة , فالقوات المسلحة لها ممٌزات خاصة 

بها , تمٌزها عن الكثٌر من الجماعات أو القوى الموجودة فً األنظمة السٌاسٌة , 

من دولة ألخرى , وهذه الصفات أو  –ت أي الممٌزا–وهً بالضرورة تختلؾ 

 الممٌزات هً من تلعب دورا كبٌرا فً تدخل العسكر فً السلطة السٌاسٌة . 

 ومن أهم الممٌزات الخاصة للقوات المسلحة ما ٌلً : 

 البناء التركٌبً للقوات حٌث ٌأخذ الطابع الهرمً والمركزٌة .  -1

 ت المسلحة . عملٌات االتصال وسهولتها بٌن أفراد القوا -6

التنظٌم والطاعة لألوامر العلٌا , حٌث تعتبر هذه المٌزة النادرة للعسكر , وهً  -3

 الطاعة البٌروقراطٌة للمكتب وللرتبة ولٌس لحامل هذه الرتبة . 

تمتاز القوات المسلحة بأنها منفصلة عن المجتمع المدنً , حٌث الزي الرسمً  -4

, وعملٌات التلقٌن لشعارات ومبادئ معٌنة , وزرع األفكار المنسجمة مع رؼبة النظام 

السٌاسً ما ٌخلق شعورا بالفخر واالنتماء ألفراد القوات المسلحة إزاء بلدهم , 

                                                           

 الجزٌرة نت ,حاتم عزام, جٌش الدولة, ٌنظر الى رابط االلكترونً : (1)
http://www.aljazeera.net/knowledgegate 
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ادرون على تحقٌق مفهوم المواطنة الحقة وتجعلهم ٌعتقدون بأنهم الوحٌدون الق

والصالحة . 
(1)

 

 . القوات المسلحة تزودأفرادها بمهارات تعلٌمٌة معٌنة ,وبمرحلة عمرٌة مبكرة -5

 تتحكم القوات المسلحة بأدوات ضبط العنؾ فً النظام السٌاسً .  -6

واخٌرا تمتاز القوات المسلحة بأنها فوق االنقسامات االجتماعٌة الطائفٌة أو  -9

 الدٌنٌة , وهً تجسد المصلحة الوطنٌة , والحفاظ على هوٌة األمة وثقافتها . 

جملة تلك الممٌزات تفسح المجال واسعا أمام العسكر للتدخل فً الشؤون السٌاسٌة أو 

 طة السٌاسٌة قد ٌأخذ ثالثة مستوٌات وهً : الحكم المدنً , وتدخل العسكر فً السل

المستوى األول : تدخل العسكر بالسٌاسٌة بشكل محدود من خالل الضؽط والتأثٌر 

و"المقاٌضة" على السٌاسٌٌن بهدؾ تحقٌق مصالح خاصة بهم, وقد ٌأخذ تدخلهم 

صورة تحوٌل القوة السٌاسٌة من حكومة مدنٌة ألخرى , أو كقوة داعمة سٌاسٌا 

ومة المدنٌة أو كجماعة ضاؼطة ضمن الجماعات المتوفرة فً النظام السٌاسً للحك

  باستعمال طرائق ووسائل متعددة أو بصورة االعتراض على النظام السٌاسً المدنً

 , وكله فً سبٌل خصوصٌة مصلحتهم أوال واخٌرا .

وتدخل العسكر بشكل ؼٌر مباشر فً الشؤون السٌاسٌة أمر مقبول فً الكثٌر من 

الدول ذات األنظمة السٌاسٌة الحدٌثة , لكن شرٌطة أن ٌكون محدودا ومنظما, فمثال 

م من العالقة بٌن العسكر والصناعات 1161حذر الرئٌس األمٌركً "اٌزنهاور" عام 

المعقدة, حٌث من الممكن أن ٌسٌطروا على حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة , 

ة تعقٌد الصناعات الحربٌة والتداخل ما بٌن فحجم مٌزانٌة الدفاع األمٌركٌة ودرج

السٌاسة الخارجٌة واالستراتٌجٌة العسكرٌة زاد من حدة المخاوؾ من أن القوات 

                                                           

مجلة الحوار المتمدن, تدخل العسكر فً السٌاسة : محاولة فهم طبٌعة االنقالبات العسكرٌة,   (1)
 ٌنظر الى راب االلكترونً :.61/1/6111, 3611العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid 
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المسلحة األمٌركٌة تمارس تأثٌرا كبٌرا وواضحا على عملٌات صنع القرار فً البٌت 

األبٌض , رؼم أن السلطة العلٌا فً ٌد السٌاسٌٌن. 
(1)

 

 التدخل المباشر للعسكر المستوى الثاني : 

والتدخل المباشر للعسكر فً السٌاسة ٌمكن أٌضا أن ٌحدث فً أي نظام سٌاسً حٌث 

ٌمارس العسكر ضؽطا مباشرا من اجل تحقٌق أهداؾ سٌاسٌة معٌنة , أو لخلق 

ظروؾ معٌنة ٌتم من خاللها تؽٌٌر الحكومة المدنٌة القائمة لخلق شكل الحكومة التً 

 هم علٌها . ٌرٌدون فرض سلطات

ومثال على ذلك , تدخل القوات المسلحة بشكل مباشر فً كٌنٌا وتنزانٌا وأوؼندا سنة 

م وكان سبب التدخل لتدنً الرواتب العسكرٌة ولعدم ترقٌة عدد من الضباط 1164

 األفارقة وكان هدفهم هو لتؽٌٌر الحكومة المدنٌة بأخرى تحقق مصالحهم . 

سكر المستمرة وبشكل مباشر فً أسبانٌا , حٌث لعب ومثال آخر تجلً فً تدخالت الع

الجٌش اإلسبانً دورا مهما فً السلطة السٌاسٌة منذ الحرب األهلٌة بقٌادة فرانكو عام 

نظرت القوات المسلحة إلى التطورات التً تلت  1195وبعد وفاة فرانكو عام  1136

التً سعت إلى  مرحلته , بنوع من الرٌبة والشك , حٌث ناهضت الحكومة المدنٌة

التقلٌل من حجمها آنذاك واعترض العسكر كذلك على األحزاب الٌسارٌة كالشٌوعٌة 

, ولكن بعد  1116واالشتراكٌة ومشاركتها فً الحكم, وتمثل هذا جلٌا فً انقالب عام 

قبول إسبانٌا فً الحلؾ األطلسً وعضوٌتها فً السوق األوربٌة المشتركة "االتحاد 

ا من دور الجٌش , وحالت دون تدخله المباشر فً السلطة األوروبً" اضعؾ هذ

السٌاسٌة , وٌمكن قٌاس هذا المستوى كذلك على حالة تركٌا التً تعتبر مثال صارخا 

 لتدخالت الجٌش المباشرة فً الشؤون السٌاسٌة .

فالوضع فً تركٌا ال ٌختلؾ عن وضع العسكر المباشر فً أؼلب الدول العربٌة 

عسكر فً االساس موجودون فً تركٌا فً كل شاردة وواردة, فً واإلٍسالمٌة, فال

الدستور والقوانٌن وفً الممارسة العملٌة, ورؼم االنتصار الكاسح الذي تحققه 

                                                           

 .3611الحوار المتمدن, (1)
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األحزاب السٌاسٌة كما هو حال حزب العدالة والتنمٌة , فإن الجٌش التركً ال ٌهمه 

السٌاسة , واذا فهم كثٌراً أن ٌقرأ تصورات وتصوٌت الشعب ضد تدخل العسكر فً 

مؽزى الشعب فسره على أنه تهدٌد لطبٌعة النظام ووحدة البالد , وبالتالً ضرورة 

 استمرار التدخل الفاضح فً الحٌاة السٌاسٌة.

 المستوى الثالث : استالم العسكر للسلطة : 

عندما ٌتحول دور العسكر من عملٌة التؽٌٌر عند حدوث االنقالب العسكري أو التدخل 

المباشر إلى عملٌة تحوٌر السلطة فان هذا بالضرورة ٌعنً رؼبة القوات المسلحة فً 

إدارة دفة النظام السٌاسً , وتموٌه الحكومة المدنٌة بحكومة عسكرٌة, وهذا ما حدث 

م , كما حصل فً 1156الضباط األحرار عام  سابقا فً مصر على اثر انقالب

نات عندما سعى الجٌش إلى تبدٌل سلسلة السبعٌوحتى بداٌة  1145سورٌا منذ عام 

 حكومات مدنٌة , مما أدى إلى تسلمه مقالٌد األمور وخلع البزة العسكرٌة . 

العسكر على مقالٌد األمور بدال من الحكومة المدنٌة , قد ٌكون مرحبا به  وسٌطرة

 ومشروعا إذا كانت تدخالتهم واحدة أو اكثر من المبررات التالٌة :

 إذا كانت الشرعٌة السٌاسٌة للمؤسسات وللقادة السٌاسٌٌن مشكوكا فٌها .  -1

 إذا لم ٌحظ النظام السٌاسً القائم باالحترام من قبل المجتمع .  -6

, كما حدث فً وقد ٌرحب بالعسكر كوسٌلة لمحاربة الفساد السٌاسً واإلداري  -3

 .  1156مصر عام 

ضعؾ مستوٌات التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة , وفشل الحكومات المدنٌة فً  -4

تصوٌب األوضاع وخصوصا إذا كان ذلك ٌنعكس على مستوى تطور وتقنٌة القوات 

 المسلحة عسكرٌا . 

ظاهر ؼٌاب األحزاب السٌاسٌة وحرٌة التعبٌر واالستقرار السٌاسً , وفقدان م -5

 الدٌمقراطٌة وعدم توفر قاعدة التحادات العمال والنقابات التجارٌة والمهنٌة والفنٌة . 
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معارضة العسكر لتدخل الدول الكبرى فً شؤون بالده السٌاسٌة من خالل  -6

المساعدات الخارجٌة بكافة أنواعها , قد تكون مبررا آخر , أو على العكس , بمعنى 

دول الكبرى المانحة لهذه المساعدات من اجل تنمٌة بالده تدخله للحفاظ على مصالح ال

اقتصادٌا وتجارٌا وعسكرٌا, كما حدث تماما بانقالب العسكر فً تشٌلً على حكومة 

بهدؾ تشكٌل حكومة عسكرٌة موالٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  1193اللٌندي عام 

للحفاظ على مصالحها هناك .
(1)

 

ر المباشر فً السٌاسة واستالم الحكم كسالعوالعالم العربً واإلسالمً مشهود له بدور 

عبر االنقالبات , فالجٌش فً أؼلب الدول العربٌة واإلٍسالمٌة لٌس للدفاع عن الحدود 

 .تنقطعبل لترؤس السلطة السٌاسٌة عبر االنقالبات التً ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المركز العربً  الى قٌود بروكسل, مجلة معلومات , العسكر قٌود من,  كٌدٌر تشاؼالر (1)
 .91, ص6111, 93لعدد,ا للمعلومات
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 لمبحث الثانيا

 التركيي السياسالنظام 

 المؤسسات الدستورية: المطلب االول

صنؾ نظام الحكم فً تركٌا على أنه نظاٌم برلمانً نظراً النتخاب رئٌس الجمهورٌة 

من قبل البرلمان, وتكلٌؾ الحزب الذي حاز أكثر المقاعد النٌابٌة تشكٌل مجلس 

 الوزراء. لكن دارسً أنظمة الحكم ٌحارون فً شكل النظام السٌاسً التركً من

الناحٌة األكادٌمٌة, وخصوصاً بعد إقرار التعدٌل الدستوري الذي ٌنص على انتخاب 

رئٌس الجمهورٌة مباشرة من الشعب. وهنا ال بد من توضٌح بعض النقاط ؛ فنظام 

الحكم فً الجمهورٌة التركٌة ٌعد نظاماً خلٌطاً من النظام البرلمانً والرئاسً, وبؽض 

جدل فً طبٌعة وشكل نظام الحكم فً تركٌا, نظراً النظر عن البنٌة القانونٌة وال

حتى اآلن بعد التعدٌالت المتعددة 6113لتطورات المشهد الدستوري التركً منذ عام 

والمعمول به حالٌاً, ونظراً  1116على دستور الجمهورٌة التركٌة الذي أقر عام  

الً, فإن دراستنا لتوجه حزب العدالة والتنمٌة الحاكم إلى طرح تعدٌالٍت جدٌدة مستقب

فً هذا الجانب ستقتصر , وعلى نحو موجز , على ما ٌتعلق بصالحٌات وتشكٌل كل 

سلطة من السلطات الرسمٌة الثالث.
(1)

 

 

 السلطة التشريعية

خول الدستور التركً لمجلس األمة التركً )البرلمان( الذي ٌتم انتخاب أعضائه من 

السلطة التشرٌعٌة , وطبقاَ للدستور فإن مهام قبل الشعب مباشرة كل أربع سنوات مهام 

وسلطات مجلس األمة التركً ٌمكن حصرها على نحو التالً
(6)

: 

 سن وتؽٌٌر وإلؽاء القوانٌن. .1

 مراقبة مجلس الوزراء والوزراء. .6

                                                           

 ,111 القاهرة, الشروق, دار أربكان, إلى أتاتورك من تركٌا والهالل السٌؾ هالل, رضا (1)
 .15 ص

 والبحوث االستراتٌجٌة الدراسات مركز الحائرة, الجمهورٌة تركٌا الدٌن, نور محمد (6)
 .65 ص ,1111 بٌروت, والتوثٌق,
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 السماح لمجلس الوزراء بإصدار المراسٌم فٌما ٌخص مسائل معٌنة. .3

 مؤكدة والموافقة علٌها.مناقشة مشارٌع قانون المٌزانٌة والحسابات ال .4

 القرار بشأن طباعة العملة. .5

 القرار بشأن إعالن حرب. .6

 الموافقة على تصدٌق االتفاقات الدولٌة. .9

                               القرار بشأن إعالن العفو العام والخاص. .1

 تعدٌل الدستور. .1

 الموافقة على خطط التنمٌة. .11

 إعداد النظام الداخلً للبرلمان. .11

 إقرار المراسٌم والتعدٌل أو الرفض. -16

تصدٌق قرار حالة الطوارئ أو األحكام العرفٌة وتمدٌد المدة واإلزالة التً ال  .1

 تتجاوز أربعة أشهر فً كل مرة.

تصدٌق المراسٌم التً ٌصدرها مجلس الوزراء الذي ٌجتمع برئاسة الرئٌس فً  .6

 حالة الطوارئ أو األحكام العرفٌة.

 ن وأعضاء مكتب البرلمان.انتخاب رئٌس البرلما .3

 انتخاب أعضاء المحكمة الدستورٌة. .4

 انتخاب أعضاء المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزٌون. .5

 انتخاب رئٌس دٌوان المحاسبات العالً وأعضائه. .6

 السلطة التنفيذية-2

ما ٌمٌز السلطة التنفٌذٌة فً تركٌا هو أنها ثنائٌة البنٌة, وتتكون من رئٌس الجمهورٌة 

 الوزراء وتتوزع الصالحٌات التنفٌذٌة بٌن طرفً السلطة التنفٌذٌة.ومجلس 

فرئٌس الجمهورٌة هو رئٌس الدولة وٌمثل الجمهورٌة التركٌة ووحدة الشعب التركً. 

ٌتم حالٌاً انتخاب الرئٌس باقتراٍع شعبً عام بعد أن كان ٌتم التصوٌت على الرئٌس 

سنوات ٌمكن أن تجدد لمرة واحدة فقط. من قبل البرلمان, ومدة الوالٌة الحالٌة خمس 

وقد أدى هذا التعدٌل الدستوري إلى إضفاء مزٌٍد من القوة الشعبٌة لمنصب رئٌس 

الجمهورٌة نتٌجة تصوٌت الشعب على اختٌاره, وهو بذلك ٌمتلك قاعدة شعبٌة كبٌرة 
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نتٌجة حصوله على نسبة األؼلبٌة من أصوات الناخبٌن األتراك فً خطوة تشٌر إلى 

دى قوته بوصفه شخصاً إذا ما نظرنا إلى تارٌخ نتائج االنتخابات النٌابٌة التً لم م

% من أصوات الناخبٌن 51ٌحصل فٌها أي حزب حتى العدالة والتنمٌة على نسبة 

األتراك.
(1)

 

, ٌعد رئٌس الجمهورٌة مسؤوالً عن ضمان تطبٌق 1116وبحسب دستور عام 

ٌذٌة للجهات الحكومٌة. ولرئٌس الجمهورٌة أن الدستور واتساق وانتظام المهام التنف

ٌترأس جلسات مجلس الوزراء, ٌمثل منصب القائد العام للقوات المسلحة التركٌة نٌابة 

عن المجلس الوطنً, وله صالحٌة اتخاذ القرار باستخدام تلك القوات, وٌعٌن رئٌس 

 األركان العامة, وٌعلن قانون األحكام العرفٌة, وحالة الطوارئ.

ا أنه ٌصدر قرارات لها قوة القانون بما ٌتمشى مع قرارات مجلس الوزراء الذي كم

ٌترأسه, وٌعٌن أعضاء المجلس االستشاري للدولة ورئٌسه وٌبلػ المجلس نفسه 

بإجراء االستطالعات والتحقٌقات والتفتٌش. فضالً عن تعٌٌن أعضاء مجلس التعلٌم 

( من دستور 114ة بموجب المادة )العالً ورؤساء الجامعات ٌصدر رئٌس الجمهورٌ

% من أعضاء مجلس الدولة,  65قرار تعٌٌن أعضاء المحكمة الدستورٌة و 1116

ورئٌس االدعاء العام ونائبه فً محكمة االستئناؾ العلٌا وكذلك أعضاء محكمة 

االستئناؾ العسكرٌة العلٌا وأعضاء المحكمة اإلدارٌة العسكرٌة العلٌا فضال عن 

األعلى للقضاء ووكالء النٌابة.أعضاء المجلس 
(6)

 

كما ٌحظى رئٌس الجمهورٌة بصالحٌاٍت تشرٌعٌة, فهو ٌستدعً المجلس الوطنً 

)البرلمان( لالنعقاد عند الضرورة, وٌدعو إلى إجراء انتخابات جدٌدة للمجلس نفسه, 

وٌضع القوانٌن وٌعٌدها إلى المجلس الوطنً إلعادة النظر فٌها, وكذلك ٌطرح 

ء وعند الضرورة التشرٌع المتعلق بتعدٌل الدستور. وٌلجأ إلى المحكمة لالستفتا

الدستورٌة بخصوص اإللؽاء الجزئً أو الكلً ألحكام قوانٌن معٌنة أو قرارات لها قوة 

 القانون.

                                                           

أٌار  3تحدي الصالحٌات خٌارات أردوؼان فً معركة الرئاسة, مركز الجزٌرة للدراسات,  (1)
6114 ,http://studies.aljazeera.net 

نا عزو بهنان, موقع رئٌس الجمهورٌة فً صنع القرار فً تركٌا, مركز الدراسات االقلٌمٌة,  (6)
 .15جامعة الموصل, دون دار نشر, ص 
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 السلطة القضائية-3

تمارس السلطة القضائٌة فً تركٌا من خالل محاكم مستقلة وجهات قضائٌة علٌا نٌابة 

لتركً. ٌستند القسم القضائً فً الدستور إلى مبدأ سلطة القانون, إذ تم عن الشعب ا

تأسٌس السلطة القضائٌة وفًقا لمبادئ استقالل المحاكم وتأمٌن مدة تولً القضاة 

لمناصبهم. وٌعمل القضاة بشكل مستقل, فهم ٌحكمون وفًقا لقناعتهم الشخصٌة واستناًدا 

 لقانونً.إلى أحكام الدستور والقانون والنظام ا

 1116ٌشٌر الدستور التركً لعام      
(1)

الى أن النظام فً تركٌا جمهوري  

دٌمقراطً "برلمانً" علمانً , واذا ما نظرنا الى العناصر المجردة للنظام السٌاسً 

, من الناحٌة النظرٌة , فأننا لن نرى ما ٌمٌزه  1116التركً القائم على دستور العام 

أنه نظام دٌمقراطً محدود االطر , وقواعد اللعبة السٌاسٌة فٌه مضبوطة  على أعتبار

على أٌقاع العلمانٌة االتاتوركٌة التً ٌحمٌها الجٌش , وعلى هذا فهو علمانً متشدد 

تجاه وجود البٌت فً الفضاء الفضاء العام فً بلد شكل فً وقت من االوقات مركزا" 

 ن شعبة من  المسلمٌن .% م11للحضارة االسالمٌة لعدة قرون , و

ونتٌجه لهذا االطار المحدود , لم تشهد الحٌاة السٌاسٌة التركٌة أٌة تؽٌٌرات      

جوهرٌة تنعكس على الداخل أو على توجهات الدولة فً الخارج , حتى فً الوقت 

الذي كان من الممكن للتفاعل السٌاسً أن ٌولد تؽٌٌرا" على هذا الصعٌد كان الجٌش 

اضه وأعادة االمور الى نصابها من جدٌد. لكن الحقٌقة إن تجربة حزب ٌتدخل ألجه

, نجحت فً جعل  النظام السٌاسً فً تركٌا  6116العدالة والتنمٌة منذ العام 

إنموذجا" ٌلفت االنتباه , لٌس لما ٌنصب علٌه نظرا" وأنما للتفاعالت التً نتجت عنه 

تطبٌق تجربته فً أماكن أخرى على وللمفاعٌل التً ٌمكن أن تنتج عنه فٌما لو تم 

الصعٌد االقلٌمً وقد أصبح الجمٌع ٌتحدث االن عن " اإلنموذج التركً " الذي 

 والعلمانٌة واالسالم . ٌتمحور عادة حول ثالث قٌم أساسٌة هً: الدٌمقراطٌة

لم ٌنبثق حزب العدالة والتنمٌة من العدم , فقد نشأ من سلسة من الحركات      

عاما"  35سالمٌة فً تركٌا , تطورت وتعلمت وتؽٌرت على مدى مده واالحزاب اال

                                                           

, إذ وضع اول دستور فً عهد الدولة  1196إعتمدت تركٌا عدداً من الدساتٌر من العام ( 1)
الذي خضع لعدة  1116ودستور  1161دستور  1164ودستور  1161العثمانٌة مروراً بدستور 

 . 6111,  6119,  6114,  6111,  1115تعدٌالت فً االعوام 
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, لكن حزب العدالة والتنمٌة كان أول حزب ٌتحرر من النفوذ االسالمً االكثر تقلٌدٌة 

 – 1191لنجم الدٌن أربكان الذي قاد أربعة أحزاب أسالمٌة متتالٌة خالل المده 

 . مع حظر كل منها فً نهاٌة المطاؾ .  1119

شبٌه باالنظمة الدٌمقراطٌة الؽربٌة . فقد نص الدستور  وتتمتع تركٌا بنظام سٌاسً     

 على مبدأ فصل السلطات والتً تتمثل بـ : 

تبنى مؤسسوا حزب العدالة والتنمٌة ما أطلق علٌه " الدٌمقراطٌة المحافظة " ,  و    

جانب والقٌم  وهً: نظام سٌاسً وأجتماعً توفٌقً تنسجم فٌه الحداثة والتراث من

االنسانٌة والعقالنٌة من جانب آخر , فهً تقبل الجدٌد وال ترفض القدٌم والمحلً 

وتحترم االخر وتؤمن بخصوصٌة الذات وترفض الخطاب السٌاسً القائم على 

الثنائٌات التً تفرض رؤٌة سٌاسٌة أو عرقٌة أو أٌدٌولوجٌة أو دٌنٌة واحدة تلؽً ما 

لة ٌجب أن ٌتوقؾ دورها عند ٌسٌر االمور عن طرٌق سواها , وتؤكد على أن الدو

الحد من التناقض عبر التوفٌق بٌن مختلؾ االتجاهات بتحقٌق التفاعل االٌجابً فً 

المجتمع بما ٌسهم فً أٌجاد بٌئة ٌتعاٌش فٌها الجمٌع ودون أستقطاب أو أستئثار . 
(1)

 

بات نوفنبر / تشرٌن وحصولة فً أنتخا 6111أن تأسٌس العدالة والتنمٌة فً العام 

% من االصوات وتبنٌه ألٌدٌولوجٌة دٌمقراطٌة 34على  6116الثانً من العام 

محافظة جعلته ٌبدو متواصال" مع الخط السٌاسً للحزب الدٌمقراطً فً الخمسٌنات 

ولحزب العدالة فً الستٌنٌات , والسبعٌنٌات وللوطن االم فً الثمانٌنٌات ومن ثم قدر 

كل هذه االحزاب بدرجة ما هً: ) دٌمقراطٌة محافظة ( أي أنها له االستمرار , و

تحترم االسالم كهوٌة للدولة وترفض العلمانٌة االستئصالٌه وتحاول أن تدعو لعلمانٌة 

متسامحة كما فً الؽرب وأذا كان تورؼوت أوزال أسس الجمهورٌة الثانٌة , فأن 

رجب طٌب أردوؼان ٌؤسس لجمهورٌة ثالثه . 
(6)

شروع الحزب فً النظام وٌهدؾ م 

السٌاسً الى تخفٌؾ الهواجس التً ٌثٌرها صعود االحزاب االسالمٌة عن طرٌق 

التأكٌد على أن الحزب لٌس قوة سٌاسٌة للتعبٌر عن هوٌات ثقافٌة مكبوته تتعارض مع 
                                                           

كمال السعٌد حبٌب , تركٌا بٌن تحدٌات الداخل ورهانات الخارج , مجموعة باحثٌن , الدار  (1)
 .  116, ص 6111العربٌة للعلوم , ناشرون , بٌروت , 

أبراهٌم الداقوقً , االسالم التركً إحٌاء للمشروع النهضوي المؤجل فً الشرق, صحٌفة  (6)
  WWW . alnahar . n . comالً : , متوفر على الموقع الت 61/11/6116النهار , 
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طبٌعة النظام القائم فً الدولة , ولكنه ٌسعى للتوفٌق بٌن طبٌعة هذا النظام وتلك 

تصادم بٌن االتجاهات ما دام تهٌأت البنٌة الداخلٌة لذلك , ورضً الطاقات دون 

الفاعلون االساسٌون فً هذا النظام عن نتائج اإلنموذج الذي ٌمثله حزب العدالة 

والتنمٌة . 
(1) 

حكومة حزب العدالة والتنمٌة المشروع االصالحً الذي  وقد أستئنفت

كانت حكومة أجاوٌد السابقة قد بدأته عن طرٌق تقدٌم آلئحة تضم العدٌد من 

االصالحات الى المجلس الوطنً التركً الكبٌر عرفت لدى المتتبعٌن للشأن التركً 

ى التوفٌق بٌن بنٌة بـ)الرزمة السادسة( المتعلقة بـ)معاٌٌر كوبنهاكن( , والتً تهدؾ ال

م حزٌران من العا 66تركٌا السٌاسٌة مع بنٌة دول االتحاد االوربً وذلك بتارٌخ 

6113 .
 (6)

 

 المطلب الثاني

 اتاتورك مبادئانقالب كنعان ايفرين ودور الجيش بالحفاظ على 

الذي تزعمه الجنرال و, 1111سبتمبر  16فً  تركٌافً عسكري النقالب االحدث 

فكرة حماٌة المبادئ األساسٌة للجمهورٌة  حجتهم من الضباط,  عددمع  كنعان اٌفرٌن

التركٌة كما وضعها اتاتورك,  وكان المبدأ الرئٌس فٌها الفكر الكمالً واعتقادهم بأن 

سبب تدهور االمبراطورٌة العثمانٌة واندحارها عسكرٌاً كان الرتباطها باألقطار 

عود الملحوظ للتٌار اإلسالمً فً العربٌة واإلسالمٌة, وكان تخوفهم من الص

االنتخابات التركٌة, وكان االنقالب مدعوما من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, التً 

, فتلقت تركٌا مبالػ 1191فقدت حلٌفها الرئٌسً فً المنطقة بعد الثورة اإلٌرانٌة عام 

عدات كبٌرة من المساعدات االقتصادٌة, من قبل منظمة التعاون والتنمٌة, والمسا

العسكرٌة من حلؾ شمال األطلسً. وخالل الثالث سنوات األولى من الحكم العسكري 

شخص ومحاكمة اآلالؾ,  651.111شخصا واعتقال  51بعد االنقالب تم إعدام 

ألفا آخرون فضلوا المنفى, واختفى  31حالة وفاة بسبب التعذٌب, و 611ووقوع 

                                                           

كمال السعٌد حبٌب , االسالم واالحزاب السٌاسٌة فً تركٌا , دراسة لحالة حزب الرفاه  (1)
( رسالة دكتوراة , ؼٌر منشورة , كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة , جامعة 1119 – 1113)

 .  361 – 353ص  –, ص  6116القاهرة , 
, دراسات أقلٌمٌة , مركز الدراسات االقلٌمٌة  6119الرئاسة التركٌة جمال كركولً , أزمة  (6)

  . 611, ص  6111, السنة الرابعه نٌسان ,  11. جامعة الموصل , العدد 
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 1161عاما )بعد انقالب  61ا خالل كثٌرون آخرون , وكان ثالث انقالب تشهده تركٌ

(. شكل هذا االنقالب مالمح البالد لثالثة عقود, كما ٌعتبر هذا االنقالب 1191وانقالب

األكثر دموٌة. 
(1)

 

ومن أهم أسباب االنقالب فشل حزب الشعب الجمهوري فً االنتخابات, وقام الجٌش 

و مالئم لظهور العنؾ التركً بنهج سٌاسة النزاع, لتصعٌد التوثر وتأجٌحه وخلق ج

السٌاسً بٌن الٌسارٌٌن والٌمٌنٌٌن, الذٌن خاضوا حربا بالوكالة بٌن الوالٌات المتحدة 

واالتحاد السوفٌاتً. فتم حل البرلمان واألحزاب السٌاسٌة وتولى كنعان إٌفٌرٌن رئاسة 

ت مجلس األمن القومً التركً وتولى مهمة تسٌٌر شئون البالد إلى حٌن إجراء انتخابا

% " من 11بنسبة "1116رئاسٌة, والتً أسفرت عن انتخابه رئًٌسا فً نوفمبر 

األصوات, ثم قام بعرض دستور جدٌد على استفتاء قام فٌه بتحصٌن نفسه وجنراالت 

, وعزز الدستور من دور الجٌش فً الحٌاة 15االنقالب من المحاكمة فً المادة 

من الدستور  15و 35فً المادتٌن المدنٌة بذرٌعة حماٌة الجمهورٌة والعلمانٌة 

عاًما على االنقالب تمكن حزب العدالة والتنمٌة الذي ٌتزعمه  31التركً. وبعد مرور 

رجب طٌب أردوؼان من تعدٌل عشرات المواد من ذلك الدستور, بما فٌها حصانة 

العسكر, األمر الذي سمح للمحاكم متابعة االنقالبٌٌن واصدار فً حقهم الحكم 

المؤبد.
(6)

 

 نتائج االنقالب

حاالت عنؾ وتوتر سٌاسً ماسهم االمر  1111ومطلع عام  1191شهدت تركٌا عام 

الذي دفع كنعان البزن رئٌس االركان العامة الى توجٌه انذار شدٌد اللهجة الى زعماء 

االحزاب السٌاسٌة مهددا اٌاهم بان الجٌش سٌقوم باالستٌالء على السطلة اذا ضل 

ٌنهم وتزامن تلك االحداث مع انتهاء رئاسة فخري كوروتورك فً الصراع والنافر ب

ولم ٌتدخل المجلس الوطنً التركً الكبٌر ومجلس الشٌوخ  1111السادس من نٌسان 

الى اقرار حاسم بهذا العدد مما عرض البالد الالزمة رئاسٌة دفعت كنعان اٌفرن 

                                                           

 .56,ص التركً للنظام السٌاسٌة البنٌة,  محمود عمر لقمان (1)
,مجلة ن بوست بوست نون وتحرٌر ترجمة , األخٌر االنقالب مهندس رحل: إٌفرٌن كنعان (6)

11/5/6115 ,http://www.noonpost.org/content/6607 
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رئٌس جمهورٌة بانتخاب  باإلسراع المعنٌة محذراالنذار لالحزاب والجهات  لتوجٌه

(1)
. 

وان ما جعل العسكرٌون ٌصرون على التدخل وتنفٌذ االنقالب هو وقوع مادتتٌن 

مهمتٌن هً تزعم نجم الدٌن اربكان زعٌم حزب االنقاذ الوطنً لحشد جماهٌري كبٌر 

م , ارتدى فٌه المشاركون 1111اٌلول  6فً المركز االسالمً فً مدٌنة قونٌة 

معلنا عن رفضه لمبادئ اتتاتورك كما  1163ر ارتدائها منذ عام الطرابٌش المحظو

ردد المتظاهرٌن شعارات اسالمٌة كما دعى نجم الدٌن تركٌا الى قطع عالقاتها مع 

الكٌان الصهٌونً ممااكد لدى كنعان اٌفرن وبعض العسكرٌن ان بوادر ثورة اسالمٌة 

ثانٌا الخطاب الذي القاه فً تركٌا على وشك الوقوع على ؼراء ماجرى فً اٌران و

)بولنت اجوٌد( فً تجمٌع العمال فً انقره ذكر قائال "على العمال ان الٌعدو انفسهم 

مشاهدٌن فً مبارٌات كرة القدم فلقد حان الوقت لؽزو الساحة( االمر الذي ضره 

العسكرٌون بأنه اشارة مباشرة للعمال الٌسارٌٌن للخروج للشارع .
(6) 

 

جنرال كنعان اٌفرن رئٌس اركان الجٌش انقالب عسكري فجر ٌوم نتٌجة لذلك قاد ال

م اطاح بحكومة سلٌمان دٌمرٌل وتضمنت  البٌان العسكري 1111اٌلول  16الجمعة 

االول فً ظهر الٌوم من خالل محطة االذاعة والتلفزٌون االسباب التً دفعت باتجاه 

ا كانت  تهدد بقاء الدولة هنا االنقالب وتوضٌح طبٌعة مؤكدا )ان اسوء ازمة فً بلدن

والشعب( وتطرق البٌان الى تفاصٌل االسباب مثل تجزئة المجتمع فً االنهٌار 

االقتصادي والفوضى محمال االحزاب والسٌاسٌن مسؤلٌتها
(3)

. 

كما اعلن كنعان اٌفرن عن تشكٌل مجلس قٌادي خماسً ٌمثل الجنرال كنعان اٌفرن 

ٌن قائد الشرطة وعرؾ بأسم مجلس االمن واربعة آخرون هما الجنرال تحسٌن شاه

القومً الذي بقى هذا المجلس ٌحكم تركٌا حتى االنتخابات العامة فً تشرٌن الثانً 

                                                           

خضٌر البدٌري , التارٌخ , المعاصر تركٌا واٌران, مؤسسة المنتدى ,الطبعة الثانٌة ,بٌروت ( 1)
 .394, ص 6115

,  1111,  1161التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً تركٌا , نوال عبد الجبار ,سلطان الطائً,  (6)
 .149ص6116تارٌخٌة , اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة , جامعة الموصل , دراسة 

صنع تركٌا الحدٌثة , ترجمة سلمان داود الواسطً , وحمدي حمٌد الدوري ,  فٌروز احمد ,(3)
 .416ص, 6111بٌت الحمكة , بؽداد . 
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موقد برر اٌفرن بعد اربعة اٌام من وقوع االنقالب ان الهدؾ من السٌطرة  1113

الجٌش هو الحفاظ على الوحدة والقضاء على الفوضى
(1)

 . 

ن االنقالب فً تشكٌل اول حكومة تركٌة برئاسة بولنت ساعد الموقؾ الخارجً م

فوضت بالسلطة التنفٌذٌة من مجلس االمن القومً  1111اٌلول  61اولوصو فً 

وشرعت فً ممارسة اعمالها ومثلت المرحلة التً تلت االنقالب العسكري مرحلة 

ترض مهمة تمٌزت بسماتها بعد ان عقد العسكرٌون العوم من اجل ازالة كل معوق ٌع

العمل ضمن المبادئ االتاتوركٌة وبشكل ال ٌدعو الى التدخل العسكري فً المستقبل 

م ,ٌمثل حدثا وضع تركٌا على اعتاب 1111ولذلك ٌمكن القول ان االنقالب العسكري 

مرحلة جدٌدة من تارٌخها المعاصر
(6)

. 

ٌمٌن قد برر الجٌش تدخله فً السٌاسة وبالتالً قلب النظام بسبب الصراع بٌن ال

( قتٌل فضال عن االزمة 511والٌسار وكان تتجه االنقالب بلػ عدد القتلى اكثر من )

% وتوقؾ الفعالٌات الصناعٌة , 111االقتصادٌة والتضخم الذي وصل الى اعلى من 

( من 31,111وقام االنقالبٌون بحجز قادة االحزاب السٌاسٌة الرئٌسٌة واعتقال )

السٌاسٌٌن وتنفٌذ حكم االعدام فٌهم وتقٌٌد الصحافة  ( من61االفراد وادانة اكثر من )

ونقابات العمال والتجمعات العامة
(3)

 . 

 

 

 

 

 

                                                           

 .113,ص1119ابراهٌم خلٌل احمد , االحزاب السٌاسٌة فً تركٌا, جامعة الموصل  (1)
 .196نوال عبد الجبار سلطان طاهر ,مصدر سابق ,ص (6)
الوظٌفة االقلٌمٌة لتركٌا فً الشرق االوسط, دار الجنان للنشر الدكتور :احمد نوري النعٌمً ,(3)

 .611, ص 1, ط  6111والتوزٌع , عمان 
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 المبحث الثالث

 2116البية االخيرة المحاولة االنق

ال أحد ٌنكر أن أفكار القوى السٌاسٌة ؼٌر متطابقة مع بعضها البعض فً كثٌر من    

البلد. وقد تنامت هذه الصراعات بعد الجدل القضاٌا والنظرة إلى األمور ومستقبل 

القائم حول الرؼبة المتمثلة فً تحوٌل نظام الحكم فً تركٌا إلى نظام رئاسً بدالً من 

 البرلمانً, وفً االختالؾ فً التعامل مع األحداث,

 المطلب االول

 2116اسباب الحاولة االنقالبية 

 االنقالب على السلطة

عدة , وهذا ما صرح به زعٌم االنقالب اٌضاً , الذي  االنقالب كان حصٌلة متؽٌرات

اوضح بان االنقالب لٌس كباقً االنقالبات وانما جاء نتٌجة حتمٌة للظروؾ القاسٌة 

لٌعٌد  –وبحسب ادعائهم  –التً تعٌشها تركٌا حسب ادعائه, ولهذا جاء االنقالب 

 بما ٌأتً :الصٌػ الدٌمقراطٌة للبالد . وٌمكن تحدٌد اهم اسباب االنقالب 

العنؾ السٌاسً التً تعانً منها تركٌا والى تعدد القوى والحركات السٌاسٌة الداخلٌة  

, والتً تتصؾ باالفكار والمبادئ والممارسات المتخاصمة والمتناقضة , اذ ان كالً 

منها ٌرٌد السٌطرة على اوضاع الدولة والمجتمع وٌسٌرها على وفق مشٌئته ومبادئه 

قاد الى تصادم هذه القوى مستخدمٌن اسالٌب العنؾ الثوري فً ذلك ,  واهدافه , وهذا

ومما زاد فً تفاقم وتعمٌق العنؾ تعدد القومٌات واالقلٌات واالدٌان .
(1)

 

عاشت تركٌا خالل السبعٌنات من القرن الماضً , حالة اضطرابات سٌاسٌة حادة , 

ذروتها ,  1111وبلؽت احداث العنؾ السٌاسً فً السنتٌن األخٌرتٌن قبل انقالب عام 

فعلى حسب تقرٌر ؼٌر منشور اعدته رئاسة اركان الجٌش التركً ان عدد القتلى اكثر 

                                                           

 داباال كلٌة – الكوفة جامعة ,العالق شاكر احمد الدكتور موقع تركٌا فً م1111 عام انقالب (1)
 https://ahmedalalaq.wordpress.com/2  التارٌخ قسم –



66 
 

( 631, وان اكثر من ) 1111ى اٌلول وحت 1191( شخصاً من نٌسان 4141من )

 عضواً من افراد القوات المسلحة قتلوا فً عملٌات العنؾ . 

وتعود اسباب العنؾ السٌاسً التً تعانً منها تركٌا الى تعدد القوى والحركات      

السٌاسٌة الداخلٌة , والتً تتصؾ باالفكار والمبادئ والممارسات المتخاصمة 

 منها ٌرٌد السٌطرة على اوضاع الدولة والمجتمع وٌسٌرها والمتناقضة , اذ ان كالً 

على وفق مشٌئته ومبادئه واهدافه , وهذا قاد الى تصادم هذه القوى مستخدمٌن اسالٌب 

العنؾ الثوري فً ذلك , ومما زاد فً تفاقم وتعمٌق العنؾ تعدد القومٌات واالقلٌات 

خرى فً المصالح والقٌم واالدٌان . واختلفت جماعات الضؽط الواحدة عن اال

واالهداؾ , فالنقابات العمالٌة التً ادت دوراً فً نشر الدعاٌات واإلشاعات السٌاسٌة 

واالقتصادٌة فً المصانع واقامة المظاهرات والمسٌرات االحتجاجٌة التً كانت تحمل 

طابع التحدي والعصٌان مما اوقؾ المصانع عن العمل , وادى الى انخفاض االنتاج 

البضائع فً االسواق وارتفاع اسعارها . وظهرت الحركات الطالبٌة التً وشحة 

تنوعت جمعٌاتهم وازدادت نشاطاتهم السٌاسٌة , واصبحت الجامعات تحت امرتهم 

بحٌث كانت مسرحاً للجدل والنقاش والتصادم بالسالح بٌن الطلبة مما ادى الى 

دٌنٌة المذهبٌة . والصراعات االنؽالق والتعطل عن الدراسة . فضالً عن الصراعات ال

القومٌة
(1)

. 

 المطلب الثاني

 2116االثار السياسية للمحاولة االنقالبية 

مقاومة االنقالبات فً “خصصت جلسة خاصة من المؤتمر لمناقشة مسألة 

ٌّة فً ضوء االنقالب التركً األخٌر ,وقدم خاللها الباحث أحمد ” الدٌمقراطٌات الفت

العسكرٌة فً تركٌا فً عهد حزب العدالة  –عالقات المدنٌة ال“أوٌصال ورقة بعنوان: 

الذي أطاح نجم الدٌن أربكان  1111, جاء فٌها أّن التدخل العسكري عام ”والتنمٌة

تسبب فً أزمات اقتصادٌة وسٌاسٌة طاحنة, وهذا ما مّهد الطرٌق للفوز الكبٌر لحزب 

                                                           

 ,نفس المصدر.العالق شاكر احمد (1)
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لى أنه حزب ؼٌر مرتبط العدالة والتنمٌة الذي أحرز تأًٌٌدا واسًعا, بالنظر إ

بالعسكر.
(1)

 

وقد اهتّم حزب العدالة والتنمٌة بالمدنٌٌن األتراك من خالل تبّنٌه التعدٌالت الدستورٌة 

والمطالب الشعبٌة, وسرعان ما بدأ التحكم فً الشؤون الخارجٌة واألمنٌة التً طالما 

ؼولن على احتكرها الجٌش. وساعدت زٌادة نفوذ حزب العدالة والتنمٌة جمعٌة 

االنتشار فً مؤسسات الدولة, بعد أن توطد ائتالفها مع حزب العدالة والتنمٌة, على 

وتمكنت  ,, ومن ثّم زاد اختراقها للدولة6119نحو خاص, بعد محاولة االنقالب عام 

جمعٌة ؼولن من التأثٌر داخل الجٌش وبث دعوتها بٌن الرتب العالٌة. وبعد فشل 

من خالل دعوى قضائٌة  6113ة حزب العدالة والتنمٌة عام محاولتها المتمثلة بإطاح

, ولكّن 6116باطلة بحجة الفساد, لجأت إلى محاولة االنقالب فً تموز/ ٌولٌو 

المحاولة فشلت, وهو ما فتح صفحة جدٌدة فً العالقة بٌن العسكر والحكومة المدنٌة 

 فً تركٌا.

جراءات التً اتخذها أردوؼان من جانبه, قال الباحث التركً مراد ٌسٌلتاس إّن اإل

والحكومة التركٌة فً أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة مست تركٌبة القوات المسلحة 

 فعلً للجٌش التركً.” تحّول“وتنظٌمها ترسم معالم 

وما لبثت أن بدأت حملة اعتقاالت بحق المشاركٌن فً االنقالب, حٌث تم اعتقال 

رتب رفٌعة, وذلك حتى ظهر السبت الموالً حوالً ثالثة آالؾ عسكري بٌنهم ذوو 

مشاة الجنرال بكر  55لالنقالب. كما تم إصدار مذكرة توقٌؾ بحق قائد اللواء 

ضابطا رفٌعا من وزارة الداخلٌة بأمر من  34كوجاك, وأقٌل خمس جنراالت و

 6945الوزٌر أفكان علً. كما أعلنت وسائل إعالم تركٌة أن أجهزة القضاء عزلت 

ٌنما تم اعتقال نحو مئة عسكري بقاعدة جوٌة بدٌار بكر على خلفٌة المحاولة قاضٌا, ب

من الصعوبة بمكان أن ٌمر هذا الحدث المفصلً فً تارٌخ تركٌا الحدٌث , االنقالبٌة

دون تداعٌات مهمة ومفصلٌة فً مستقبل المشهد الداخلً التركً ومسٌرة العدالة 

 والتنمٌة بشكل عام.

                                                           

 ./http://www.aljazeera.net الجزٌرة نت,االنقالب الفاشل فً تركٌا, (1)
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مكن أن ٌكون فشل هذه المحاولة عامال حاسما فً إسدال الستار ففً المقام األول, ٌ

نهائٌا أمام أي انقالب قادم, بعدما فشلت فً ذلك كل األضرار التً تسببت بها 

االنقالبات األربعة السابقة ومحاكمات القادة والضباط وإنجازات تركٌا مؤخرا. ذلك 

العسكرٌة إضافة أن صدى الفشل والضؽوط المعنوٌة الشدٌدة على المؤسسة 

لإلجراءات المتوقعة فً توقٌؾ المشتركٌن فً االنقالب سٌكون لها أثر مباشر على 

 ذلك.

ومن المزمع إؼالق جمٌع األكادٌمٌات العسكرٌة, كما أن القوات المسلحة التركٌة 

ستصبح خاضعة لقٌادة وزٌر الدفاع, ما ٌتٌح للحكومة ممارسة سٌطرة أكبر علٌها. 

مّدها حزب العدالة والتنمٌة من المحاولة االنقالبٌة واضحة: إذا كان الدروس التً ٌست

ٌَّساً ٌساعد على تحقٌق مصالح الحزب الخاصة, ٌجب إخضاعه لسٌطرة  ٌرٌد جٌشاً مس

شدٌدة ومتأّنٌة كً ال ٌحدث انقالب جدٌد.
(1)
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 الخاتمة

السٌاسٌة المختلفة وذلك احتلت المؤسسة العسكرٌة والزالت دورا أساسٌا فً النظم 

استنادا الى دورها الوطنً المتضمن حماٌة البالد من االعتداءات الخارجٌة فضال عن 

 حماٌتها لوحدة نسٌج بالدها االجتماعً .

ـــ ان الدور الوطنً المشار إلٌه تتضاعؾ أهمٌته فً الدول الوطنٌة التً أفرزتها 

شكلت السلطة التنفٌذٌة بأجهزتها األمنٌة الموجة الثانٌة من التوسع الرأسمالً حٌث 

والعسكرٌة أداة أساسٌة من أدوات بناء الدولة الوطنٌة , واستنادا الى ذلك ٌعتبر الجٌش 

 الجهاز األساسً المنظم والمنضبط فً منظومة البالد السٌاسٌة.
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