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السياسة الدولية أن  علىيقوم في إطار تحليل األحداث الدولية يبرز منهج أو اقتراب "النسق الدولي"، والذي 

ة السياسة الدوليتحليل ومن ثم فإن  ،ةيتنطلق من عناصره الرئيس، وتنشأ وتتطور فى إطار نسق دولي معين

 يالدولالنسق ، وينطوي اهية تلك العناصر وكيفية تفاعلهافى مرحلة تاريخية معينة يتطلب التعرف على م

 ت، العمليات(:)الوحدات، البنيان، المؤسسا على أربعة عناصر رئيسة هى

على  ينطويفكل نسق  ،ن الذين يقومون بأدوار معينة داخل النسقيالفاعلتشمل و :الوحدات الدوليةـ 1

على أنساق فرعية متفاعلة مع بضعها البعض ومع النسق  ينطويكما  ،ن أو أكثر فى حالة من التفاعلفاعليَّ

قوى الو. الدولينقطة البدء فى فهم السياسة الدولية هى معرفة الوحدات السياسة الفاعلة فى النسق و الكلى.

يؤثر عدد الفاعلين الدوليين الكائنين فى حيث  .اختفت التيوالقوى  ،الدوليظهرت على المسرح  التيالجديدة 

من خالل تأثيره على استقرار  على السياسة الدولية على مستويين: مستوى غير مباشر وذلك الدوليالنسق 

  .للفاعلين ، ومستوى مباشر من خالل تأثيره على السياسات الخارجيةالدوليالنسق 
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فى عالقاتها ببعضها  الدوليالبنيان هو مفهوم تنظمي ينصرف إلى ترتيب وحدات النسق  :الدوليالبنيان ـ 2

لدولية، وعلى درجة الترابط بين تلك البعض. ويتحدد على أساس كيفية توزيع المقدرات بين الوحدات ا

الوحدات. ويقصد بتوزيع المقدرات نمط توزيع الموارد االقتصادية ونمط توزيع االتجاهات والقيم السياسية 

 .الدوليبين مختلف وحدات النسق 

 يأيقصد بالمؤسسية بناء أنماط مستقرة يمكن االعتماد عليها لممارسة األنشطة المختلفة،  المؤسسية:ـ 3

إقرار مجموعة من القواعد واألعراف واإلجراءات التي يقبلها الفاعلون كإطار شرعي لممارسة النشاط عبر فترة 

ن المستوى المؤسسي للنسق الدولي ينصرف إلى مدى وجود قواعد وأطر وأعراف دولية مقبولة أي أزمنية. 

 أييمات الدولية الفعالة، ويشمل ذلك المستوى مدى توافر التنظلممارسة مختلف األنشطة الدولية. 

 .المؤسسية القانونية أيالمؤسسية التنظيمية، واألطر القانونية الدولية لممارسة العالقات الدولية 

هى تمثل فتنصرف إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها الخارجية.  العمليات السياسية الدولية:ـ 4

تقوم بها  التيمجموعة من األنشطة المتعاقبة المترابطة حيث تشكل . الدوليالجانب الحركي من النسق 

مجموعة ضخمة من  الدوليالوحدات الدولية لتحقيق أهدافها فى إطار قواعد معينة. ويتضمن النسق 

العمليات السياسية، تختلف من حيث ماهيتها، ومركزيتها. وتتراوح ماهية العمليات السياسية بين أقصي 

 .(1) شكال الصراعلتعاون إلى أقصى أاأشكال 

 11وفي إطار هذه البنية النظرية يمكن تناول جدلية العالقة بين محاولة االنقالب التي تعرضت لها تركيا في 

 ، وبين عناصر ومكونات النسق الدولي واإلقليمي األربعة وذلك على النحو التالي:2112يوليو 

 

 أواًل: االنقالب والوحدات الدولية:

عة من التفاعالت مع عدد كبير من الوحدات الدولية، بحكم جغرافيتها السياسية، ترتبط تركيا بشبكة واس

وخبراتها التاريخية وقدراتها االقتصادية ودورها اإلقليمي في المنظومة الدولية، وبالتالي تعدد دوائر سياستها 

تفاعالت دور في االنقالب (، وكان لهذا الاإلسالميةالخارجية )اآلسيوية، األوربية، المتوسطية، الشرق أوسطية، 

تأثيرا وتأثرًا، فردود الفعل األولية بعد محاولة االنقالب عكست نوعًا من الدعم لهذه المحاولة من جانب عدد 

                                  
 .22-11، ص 2002( د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1)
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من األطراف اإلقليمية والدولية، مثل الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا واإلمارات العربية 

 الحاكم في سوريا.  الدمويفي مصر، والنظام  والنظام العسكري الحاكم

ويمكن قبول دعم وتأييد اإلمارات وعسكر مصر ونظام بشار، لالنقالب بحكم مواقفهم العدائية الصريحة من 

النظام التركي خالل السنوات الثالث األخيرة، ولكن كان المستغرب هو الموقف األمريكي واألوربي، نظرًا ألن تركيا 

ي للطرفين، سواء من خالل عضويتها في حلف الناتو أو من خالل شراكتها االستراتيجية مع حليف استراتيج

الواليات المتحدة، ولكن من خالل رصد عدد من التصريحات والمؤشرات التالية لالنقالب، ظهر دعم الطرفين 

فيه، بقدر اهتمامهم  )األوربي واألمريكي( لالنقالب ولم يهتما باالنقالب في ذاته وتوجيه اللوم للمتورطين

وتجاوز للقانون والحريات، وفرض حالة الطوارئ. هذا في  إقصاءبتوجيه النقد للنظام التركي على ما قالوا أنه 

في عاصمتها، وليس انقالبًا عسكريًا على نظام  إرهابيةالوقت الذي أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد عملية 

التي  2111سبتمبر  11لك فعلت الواليات المتحدة بعد أحداث ، وكذ2112الحكم، وتم تمديدها حتى نهاية 

استهدفت بعض المنشآت ولم تستهدف نظام الحكم، ولم تتحرك آليات الجيش وتغلق الطرق وتقتل المواطنين 

 في الشوارع والميادين.

 

 ثانيًا: االنقالب والبنيان الدولي:

ترتبط سواء ارتباط تحالف أو ارتباط  التيي، فالدول ارتبط تحديد المواقف من االنقالب بطبيعة البنيان الدول

تبعية بالواليات المتحدة تبنت الموقف األمريكي المؤيد لالنقالب، سواء كان هذا التبني بشكل واضح وصريح 

، سوريا(، أو بشكل غير واضح اإلماراتأو تصريحات مسؤوليها )فرنسا، ألمانيا، النمسا، مصر،  إعالمهامن خالل 

عن مواقفها من االنقالب )السعودية(. رغم أن بعض هذه الدول، وخاصة  اإلعالنتأخرها في من خالل 

 اإلقليمية أعلنت عن شراكات استراتيجية وتحالفات عسكرية مع تركيا قبل محاولة االنقالب التركية األخيرة.

نافسي بين تركيا من وفي المقابل على الرغم من المواقف التي اتسمت بالطابع الصراعي أو على األقل الت

ناحية وكل من روسيا االتحادية وإيران من ناحية أخرى، على خلفية تعارض المواقف في الملفين السوري 

والعراقي، إال أن هاتين الدولتين كانت مواقفهما أكثر وضوحًا وحزمًا في مواجهة محاولة االنقالب في تركيا، 

اك، بل وتم التأكيد على زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى األتر المسؤولينوهو ما كان محل إشادة من جانب 
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روسيا االتحادية، التي تم تجاوز أزمة طائرتها قبل وقوع االنقالب، على أن تتم الزيارة في أغسطس الحالي 

(2112.) 

ة ينمط توزيع االتجاهات والقيم السياسوإذا كان "البنيان الدولي" كعنصر من عناصر النسق الدولي يشير إلي 

بين مختلف وحدات هذا النسق، فقد جاءت المحاولة االنقالبية التركية، وردود الفعل الغربية تجاهها لتكشف 

عن خلل في هذا النمط، فتركيا التي يتم النظر إليها على أنها دولة علمانية، وتتشارك مع المنظومة الغربية 

وق اإلنسان، برزت مؤشرات دعم أطراف من داخل في بنيتها القيمية، وخاصة ما يتعلق منها بالديمقراطية وحق

هذه المنظومة لالنقالب على هذه القيم، بل والسير إلى أبعد مدى في إمكانية القبول بنظام حكم عسكري 

 شعبية وانتخابات اتسمت بمعدالت عالية من النزاهة والشفافية. بإرادةتسلطي، على حساب نظام جاء 

أن تقبل على سبيل المثال باالنقالبات العسكرية في الدول األفريقية، ألنها تري وإذا كان مقبوالً من هذه الدول 

في عسكر هذه الدول أدوات لتنفيذ أجندتها وحماية مصالحها، فكيف يمكن أن نقبل منها دعمها وتأييدها 

 وحتى اليوم؟ 1223لمثل هذا التوجه في دولة ُتمثل ركنًا أساسيًا في منظومتها منذ عام 

 

 ثالثًا: االنقالب والمؤسسية الدولية: 

في ترسيخ الزدواجية المعايير الغربية، برزت مواقف عدد من المنظمات الدولية، التي ترتبط في توجهاتها 

باألساس باألطراف الغربية الفاعلة، والتي لم تنتقد ما قام به االنقالبيون من ممارسات، ولم تنتقد الفعل 

ره يتعارض ومنظومة القيمة الديمقراطية التي تتحدث بها هذه المؤسسات وترفع االنقالبي ابتداًء باعتبا

شعاراتها، ولكنها اهتمت بردود فعل النظام السياسي الذي جاء بانتخابات ديمقراطية، تجاه العملية 

ض باالنقالبية. وفي الوقت الذي دانت فيه هذه المنظمات ردود فعل النظام التركي في عمليات التوقيف والق

على المتورطين، لم تتطرق من قريب أو بعيد لموقف هذا النظام عندما أفرج عن المئات ممن تم القبض 

 عليهم، بعدما ثبت عدم تورطهم.
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هذا في الوقت الذي لم تتحرك هذه المنظمات رفضًا أو على األقل تنديدًا بتصريحات واضحة لرئيسة الوزراء 

نها ليس لديها مانع في قتل مائة ألف شخص بالقنبلة النووية طالما في البريطانية الجديدة، التي قالت فيها أ

 ذلك حماية ألمن بالدها.

 رابعًا: االنقالب والعمليات السياسية الدولية:

، وقد كشفت المحاولة االنقالبية التي شهدتها تركيا عن الدوليالجانب الحركي من النسق هذه العمليات تمثل 

عنصر من عناصر النسق الدولي، ألنه من المنطقي والطبيعي أن األطراف التي تدخل اختالالت كبيرة في هذا ال

في عالقات تحالف استراتيجي مع تركيا تكون أكثر حرصًا على أمنها واستقرارها، وخاصة إذا كانت تشترك معها 

حدة والواليات المتفي منظومة أمنية واحدة، كالشراكة في حلف شمال األطلسي )الناتو( بالنسبة للدول الغربية 

 )بالنسبة والشأنلمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق  اإلسالمياألمريكية، أو الشراكة في التحالف 

 للسعودية واإلمارات ومصر وسوريا واألردن، على سبيل المثال(.

األمنية  ولكن رغم هذه الشراكات والتحالفات، والتي تفرض بطبيعتها تنسيق بين األجهزة والمؤسسات

والعسكرية والمخابراتية، إال أن الالفت أن هذه األطراف أيدت االنقالب العسكري في تركيا، رغم إدراكها لخطورة 

وعدم االستقرار في تركيا، في الوقت لذي تحتاج فيه  الفوضىوتداعيات نجاح هذه المحاولة في نشر حالة من 

ت في ملفات سوريا والعراق، أو في مواجهة طموحات روسيا هذه األطراف للدور التركي سواء في إدارة التفاعال

 وإيران.

وفي إطار هذه المكونات، وما يرتبط بها من اعتبارات، ومن خالل متابعة العديد من المؤشرات، يمكن القول أن 

قات االزدواجية الغربية في التعاطي مع شعارات الديمقراطية والحرية والحقوق والحريات، وآليات إدارة العال

، وبرجماتيةالمدنية العسكرية، ليست فقط ازدواجية على مستوى الفعل والحركة وما يرتبط بهما من مصالح 

ولكنها ازدواجية على مستوى الفكر والبنية األخالقية، وهو ما يدفع باتجاه التأكيد على هشاشة بل وعدم 

دولية وإقليمية، وكانت المحاولة  دماجاتوانمصداقية كل ما يتم الحديث عنه من تحالفات وشراكات وتكتالت 

، وهو ما يجب أن تدركه الدولة التركية النتيجة، دلياًل كاشفًا على هذه 2112يوليو  11االنقالبية في تركيا 

بعد هدوء عاصفة ما  وتتعاطي معه بفاعلية في إطار إعادة ترتيبها لخريطة تفاعالتها اإلقليمية والدولية

 .(2)بعد االنقالب

                                  
 .بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر( 2)
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