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داخليًا  حالة من االرتباك ت، وأثارالكثيرين 6152يوليو  51االنقالب العسكري الذي هز تركيا في محاولة  تباغت

سنوات، كون تركيا العبَا  1منذ اندالع الربيع العربي قبل  اإلقليموخارجيًا، وزاد من حالة التوتر التي يعيشها 

 كاساته المباشرة على اإلقليم.شك سيكون لها انع ا يحدث فيها بالرئيسيَا في المنطقة وم

ي تسارعًا كبيرًا وتغيرًا ف يجد في تركيا نقالبالتالية لالام الثالثة لألحداث التي تمت على مدار األيفالمراقب 

آالف شخص ما بين مدني وعسكري بشبهة  2ساعة تم اعتقال أكثر من  26المشهد الداخلي بشكل كبير فخالل 

 بنفس الشبهة، كما تستمرعنصر من الشرطة  0111المشاركة في االنقالب الفاشل، كما تم فصل أكثر من 

 مؤسساتها من كل من شارك أو أيد االنقالب العسكري.ير هتطبالسلطات التركية 

وظهور الرئيس التركي النقالب وضوحًا فبعد التأكد من فشل اأما فيما يخص الوضع الخارجي، كان األمر أكثر 

توالت ردود ومطالبتهما الشعب بالنزول للشوارع دفعًا عن الديمقراطية  اإلعالمعبر وسائل ورئيس وزرائه 

مع االنقالب ضمنياً وتراجع  تصبح الكفة الراجحة، ومنهم من كان ب لمعرفة أينبعد صمت مرية الدولي األفعال

 غير المشهد ودعم الحكومة التركية.بعد ت
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أن  ها أولويته التي يقاتل حتى يكسبها، إالعلفي معركته الداخلية وج ركي اآلنرغم انهماك النظام التو

و متخاذلين، ومن خالل هذه أسواًء كانوا داعمين مواقف م اليمون بال شك بتقّيوالمسؤولين األتراك سيق

سات المتوقعة داخليًا وخارجيًا على تركيا بعد محاولة االنقالب اكقة سنحاول تسليط الضوء على االنعالور

 الفاشلة.

 

 سات الداخلية:اكاالنعأواًل: 

 من جماعة كولن: تطهير المؤسساتـ 5

فرصة ذهبية للحكومة التركية لتطهير مؤسساتها من الكيان الموازي المحسوب على  محاولة االنقالبمثلت 

من بينهم رجال شرطة أيام تم اعتقال عدد كبير من المشاركين في االنقالب  3، فخالل جماعة فتح اهلل كولن

لكن هذه على الكيان الموازي،  ًامحسوبكان وجيش وآخرين في السلك القضائي، وحكام أقاليم، جل هؤالء 

رغم نجاحها حتى اآلن، وربما لهذا السبب طلب الرئيس التركي رجب طيب  الفرصة ال تزال محفوفة بالمخاطر

 السيطرة بالكامل. إحكامأردوغان من الشعب البقاء في الشوارع حتى 

مستحيلة خاصة في ظل الحديث عن  ههذه الخطوة كان يسعى لها أردوغان منذ فترة طويلة لكنها كانت شب

جة من المعارضة الشرسة ضده، حكام سيطرته بالكامل على البالد مما أثار موإتفرد الرئيس التركي بالحكم و

االنقالب كشف العديد من الخاليا النائمة للكيان الموازي لذلك سهل عملية التطهير بالكامل وكذلك لكن وقوع 

 ظل رغبة عدد كبير من الشعب التركي بالتطهير.في الخطوة خاصة  تمام هذهالرئيس شرعية في إ منح

 

 :زيادة شعبية الحكومةـ 6

شعبية الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، فبعد ساعة ونصف أظهر االنقالب العسكري 

ب وطالرسميًا عن االنقالب خرج الرئيس التركي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة سي إن إن التركية،  اإلعالنمن 

كامل وتحول دفة الشعب بالنزول لحماية ديمقراطيته، وكان هذا النداء يمثل كلمة السر في تغير المشهد بال

 نت وصلت إلى منزلق خطير.األمور إلى جانبه بعدما كا
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 سينعكس كذلك قدرة الحكومة على التعامل مع االنقالب بهذا الشكل الذي اعتبره كثيرون بأنه نجاح ساحق،

 ع أنتطيتس أكدت للشعب التركي أنهاعلى شعبية أردوغان وحكومته خالل الفترة المقبلة والتي  باإليجاب

 يق بمكانة تركيا الدولة المحورية في الشرق األوسط.امل مع األزمات السياسية بشكل احترافي يلتتع

 

 :للمعارضة تنازالت من قبل الحكومةـ 3

المعارضة التركية مثااًل رائعًا في الحفاظ على الديمقراطية من خالل رفضها للعملية العسكرية التي  تضرب

وأعلن رؤساء األحزاب السياسية الثالث  قام بها االنقالبيون معتبرة أن هذا األمر انقالبًا عسكريًا يجب رفضه،

وفهم بجوار الحكومة المنتخبة لحين انتهاء ووقاألكبر في البرلمان التركي تضامنهم مع حكومة بن على يلدرم 

ل بترحاب كبير في األوساط السياسية ومن وبهذه األزمة، هذا الموقف من فرقاء العدالة والتنمية السياسية ق

حكومة يلدرم على وجه الخصوص، األمر الذي دفع رئيس الوزراء في أول لقاء له في البرلمان بعد االنقالب 

فقًا ثمة توااملة بين الحكومة والمعارضة ستختلف في المرحلة المقبلة، مما يعني أن الفاشل للقول بأن المع

بعد تنازل العدالة والتنمية الحاكم عن بعض  األحزابسياسيًا كبيرًا سيكون في الفترة المقبلة بين تلك 

 .(1)صالحياته ردًا على هذا الموقف

عادة أحكام اإلعدام إه الجماهيري بعد يوم على االنقالب عن ضرورة ئئل الرئيس التركي في لقاأيضا عندما ُس

ة واألحزاب المعارضة هذا األمر سيكون بالتوافق بين الحكوم :قال ،للتخلص من الذين قاموا بمحاولة االنقالب

ى لفي سبيل الحفاظ ع السياسيينرغبة من النظام الحاكم في التعاون مع الخصوم في البرلمان، مما يشير إلى 

 المسار الديموقراطي.

 

 :عن فكرة تعديل الدستور التخليـ 4

طلب رئيسًا بجميع الصالحيات حتى يتمكن من ترغم الحاجة الماسة في تلك المرحلة للحزم الشديد والذي ي

 نازل الرئيس أردوغانتمن المتوقع أن ي هفرض السيطرة بالشكل الكامل على البالد استنادًا للدستور، إال أن

نة في وقت محعن فكرة تعديل الدستور داخل البرلمان والبقاء على حالة التوافق السياسي التي ظهرت )مؤقتًا( 

السياسية المعارضة ترفض التعديالت الدستورية التي يريد  األحزاب عدد من االنقالب العسكري خاصة كون

الرئيس إلى التهدئة السياسية مع تلك األحزاب والبعد عن أي خالفات  ىعسسيإقرارها الرئيس التركي ومن ثم 

                                  
 لرابط، ا6172يوليو  71، موقع الجزيرة نت، االنقالب الفاشل في تركيا.. األسباب واالنعكاساتسعيد الحاج، ( 1)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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جماعة كولن الخصم اللدود حتى يتمكن من وأد خاليا االنقالب العسكري بالكامل وتطهير جميع المؤسسات من 

 ألردوغان.

ي لخطاب السياسير اي، وتغواإلعالميةمزيدًا من الحريات السياسية أيضا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة 

وبداًل من أن يتحول  ،عسكريةيوليو من قبل مؤسسات أخرى غير  51في زب الحاكم خوفًا من تكرار ما حدث للح

بات والحركات االدولة وتعطيل مسارها عبر التظاهرات واإلضر إفشاليتم العمل على  ،األمر إلى انقالب عسكري

وغان للشعب التركي جراء ما قاموا درياسي تدفعه حكومة أاالحتجاجية، من هنا البد وأن يكون هناك مقابل س

 ما نجح االنقالب. إذاوحماية الدولة وأركانها من االنهيار الذي كان مخطط له به في حماية الديمقراطية 

 

 :«البوردو»خاص للـ  دعمـ 1

 مجموعة القواتاالنقالب كان من قبل  إفشالر واألهم في عب الرئيس والدور األكبالالاالنقالب أن  أثبتت تجربة

ـ أالخاصة التابعة لرئاسة األركان التركية   عناصر القوات المسلحة والتي وقفت في وجه «البوردو»و ما يعرف بال

خالل الساعات األولي من عملية االنقالب، تمكنت القوات الخاصة من ف ،(2) أردوغانعلى الرئيس  تالتي انقلب

السيطرة على تحركات الجيش التركي بمساعدة الشرطة التركية، وألقت القبض على عدد من الجنود الموالين 

 .لالنقالب

ة ما شكل عمليموتمكنت من تحرير مبنى التلفزيون الحكومي التركي من سيطرة مجموعة االنقالبيين عليه، 

لعبت القوات الخاصة دورًا في الدفاع عن مبنى تحول في اللحظات األولي لصالح الحكومة والنظام القائم، كما 

مجموعة القوات الخاصة ت وظهر .البرلمان والقصر الرئاسي، أثناء محاولة المجموعة المنقلبة في السيطرة عليه

 الخاصة الجنرالالقوات  حينها قائدفي  جعقب محاولة االغتيال مباشرة، وخرالتي تعد قوات النخبة التركية، 

من المتوقع أن تحظى هذه المجموعة بعناية  ولذلك، ي، ليؤكد وقوف قواته إلى جانب الحكومةزكائي أقسقال

خاصة من الرئيس التركي السيما وأنها تتبع مباشرة رئيس األركان الذي تم اختطافه من قبل االنقالبيين والذي 

 رغم تعرض حياته للقتل. ألردوغانظل على والئه 

 

 

                                  
 الرابط، 6172يوليو  72القوات الخاصة وراء حسم معركة االنقالب لصالح أردوغان، الغد األردنية، «.. البوردو» -2 

http://alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1/
http://alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1/
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 سات الخارجية:اكاالنع :ثانيًا

تها بشكل مباشر على عالقة أنقرة اكاسلها انعكشفت محاولة االنقالب الفاشلة عن عدة أمور ربما ستكون 

ي فهمت على أنها دعمًا التصريحات التوخاصة بعد فترة المقبلة، ببعض البلدان اإلقليمية والدولية في ال

 :ها في مجلس األمنفقالعالقة مع مصر ومو ثموألمانيا، االتحاد األوروبي وعلى رأسه فرنسا دول  من، لالنقالبين

 

 :المصالحة مع مصرـ 5

ة بن رة وأنقرة، السيما في ظل سياسم كان هناك حديثًا عن قرب عودة العالقات بين القاهاقبل االنقالب بأي

 م التي تسعي إلى تقليل المشاكل مع دول الجوار والعودة إلى الحوار مع كل األطراف، لكن ما حدث فيرعلى يلد

ًء في وسائل اإلعالم أو على المستوى الرسمي المصري بدد فكرة عودة العالقات اتركيا وردة الفعل المصرية سو

 بين البلدين على األقل خالل عام مقبل.

 إلعالمانت تسيطر على المشهد التركي، تبارت وسائل ع االنقالب والضبابية التي كاورسمياً عن وق اإلعالنفبعد 

ن األمر قد تم أوك إعدامهوالخاصة في االحتفال بسقوط أردوغان والحديث عن ضرورة المصرية الرسمية 

صًا من الخيال عن السيطرة التامة للجيش ومحاولة هروب أردوغان بالفعل، وراحت تلك الوسائل تنسج قص

ي ما قام عان ما بدت أنها غير حقيقية، وكذلك على المستوى الرسموالتي سر والقبض عليه وغيرها من األخبار

صدار بيان أدانه لالنقالب العسكري الفاشل في تركيا إمجلس األمن والذي استطاع عرقلة  به مندوب مصر في

ًا من حكومة االنقالب في ي، األمر الذي اعتبرته تركيا أمرًا طبيععضو غير دائم في مجلس األمنكون القاهرة 

 .(3)مصر

العالقات مع نظام جاء عبر انقالب عسكري مثل نظام السيسي، أيضا ال يمكن لتركيا في الوقت الراهن تطبيع 

طبع الحكومة التركية مع نظام جاء بالدولة التركية، فكيف ُت حخاصة بعد محاولة االنقالب والتي كادت أن تطي

، فكل هذه األمور بال شك ستدفع داخلهاوفي نفس الوقت تضرب بيد من حديد محاولة االنقالب  ،عبر انقالب

 إلى إعادة النظر في عودة عالقتها مع النظام المصري.أنقرة 

 

 

                                  
 .الرابط، 6172يوليو  71ضول التركية، ب مصر اتخاذ موقف ضد محاولة اإلنقالب في بالده "أمر طبيعي"، وكالة األنامسؤول تركي يعتبر تجن  ( 3)

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-/609977
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-/609977
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 :العالقة مع الواليات المتحدةـ 6

ربما يعود سببها لمعرفة تركيا و، وواشنطنما في العالقة بين أنقرة  ًالألوضاع في تركيا يلمس توتر المتابع

 ياألميركي جون كير ةلوزير الخارجيجئة اخاصة بعد التصريحات المف ،وراء هذا االنقالب بشكل ما يداً  ميركاألبأن 

األمر الذي دفع الرئيس األميركي باراك أوباما  ".ن بالده تأمل في استمرار السالم واالستقرار بتركيا"إ :ا قالمنحي

 علىوقوف بالده بجوار تركيا كما عرض  وأكد ،ك الموقف بسرعة بعد التأكد من أن االنقالب قد فشلارتدل

 .المساعدةالمسؤولين األتراك 

باب الوضع في تركيا تبعد استوما فيما حدث،  ًاتصريحات كيري فسرها الجانب التركي على أن لواشنطن دور

 فتح اهلل كولن اإلسالميالمتحدة للداعية صعد أردوغان من خطابه حيال واشنطن حول ضرورة تسليم الواليات 

 الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء هذا االنقالب.

 قصف تنظيما في التركية التي تستخدمها أميرك أنجرليكقاعدة  بإغالقا ها تركيتاءات التي اتخذأيضا اإلجر

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في الكهرباء عنها مما تسبب في وقف الغارات  سوريا، وقطعفي  اإلسالميةالدولة 

 اتاإلجراءتركيا بررت قيامها بتلك  القول بأن ثمة خالف حاد وواضح بين البلدين، لكنإلى دفع العراق وسوريا، 

حتى  إغالقهافي القاعدة العسكرية بأن عناصر من المتمردين الزالوا داخل القاعدة ومن هنا كان البد من 

 تستتب األمور في البالد بشكل كامل.

من  دتاحتى ولو ضمنيا زا في هذا االنقالب من مسؤولين أتراك حول ضلوع أميرككذلك التصريحات التي صدرت 

ول لقاء له بعد االنقالب العسكري أمما حذا بالرئيس أردوغان في  ،حدة التوتر بين الحليفين االستراتيجيين

البد وأن يسلموا لنا فتح اهلل كولن، فهم “إنه القول ، إلى يوليو 50األميركية اإلثنين  "سي إن إن"على قناة 

 . (4)"حلفاء وعليهم أن يتعاونوا مع حلفائهم، في هذا األمر

حديث الرئيس التركي جاء بعد تصريحات شديدة اللهجة من قبل جون كيري الذي اعتبر أن ما تقوم به تركيا 

هذه التصريحات  .(5) الناتولها خارج حلف عاآلن من إجراءات ضد االنقالب العسكري واعتقالها اآلالف ربما سيج

خطيرة كونها تصدر من مسؤول بحجم كيري مما يعني أن الوضع في المستقبل القريب بين البلدين لن يكون 

حزمًا مع  أكثرفالداخل التركي يطالب أردوغان بموقف  ،يجعل العالقة بينهما على المحكو ،على ما يرام

                                  
 الرابط، 6172يوليو  71أردوغان يطالب واشنطن بتسليهم فتح هللا كولن، هافينغتون بوست عربي، ( 4)

5 Turkey coup could threaten country's Nato membership, suggests John Kerry, the independent , 18 July 2016, link  

http://www.huffpostarabi.com/2016/07/18/story_n_11058670.html?utm_hp_ref=arabi
http://www.huffpostarabi.com/2016/07/18/story_n_11058670.html?utm_hp_ref=arabi
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-coup-could-threaten-countrys-nato-membership-john-kerry-warns-a7142491.html
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مرة أخرى بحق المتورطين في الواقعة،  اإلعدامالتفكير في عودة أحكام  إلىحتى وصل األمر  ،االنقالبيين

 .تعقيدًاالوضع بين البلدين  زادوالواليات المتحدة تعتبر أن ذلك يمثل خرقًا للمواثيق الدولية، وعليه 

 :االتحاد األوروبيـ 3

السيما بعد القبض على اآلالف من المتورطين في االنقالب، متوترة، العالقة بين تركيا واالتحاد األوروبي بدت 

ا مم .ي في تركيا ال يعطي أردوغان "شيكا على بياض"كرمما دفع الرئيس الفرنسي للقول بأن االنقالب العس

 لمانية حول وقف محاوالتكذلك التصريحات األ .يعني أن فرنسا ممتعضة مما تقوم به تركيا حيال االنقالبيين

ذا ما قامت بتنفيذ أحكام اإلعدام حيال المتورطين في االنقالب، األمر الذي إنضمام إلى االتحاد األوروبي تركيا لال

وربما تصل إلى المضي  ،مرتترفضه أنقرة وتعتبره تدخاًل في شأنها الداخلي، ومن ثم حالة التوتر هذه ستس

 والتي من اإلعداماتأنقرة على تنفيذ تلك قدام إقدمًا في وقف المفاوضات حول انضمام تركيا لليورو في حال 

صبح جماهيرًا أ اإلعداماتالمتوقع أن يقوم بها أردوغان وحكومته بحق رؤوس االنقالب العسكري كون مطلب 

 اآلن.

 

 :مع السعوديةالعالقة ـ 4

 التي تمت في تركيا وحاولت أن تتعاطي مع تركيا كونها األحداثتصرفت السعودية بنوع من الحكمة حيال 

على  أن ما حدث هو انقالب عسكريبرت تعالسعودية الرسمية ا اإلعالمسائل حليفًا بالفعل ال شعارات، فو

 التي اإلماراتشرعية منتخبة، وحاولت التزام الحياد وأن ال تقع فيما وقعت به قنوات فضائية محسوبة على 

 .إعالنهاعات من األمر الذي تبين كذبه بعد س أللمانياطلب لجوء  أردوغانشاعت تقديم أ

رغم خروجها متأخرة لكنها جاءت  ،أردوغانأيضا التصريحات الرسمية السعودية خرجت متزنة وتدعم حكومة 

في حال نجاح االنقالب العسكري كان ذلك في سياق التعاون بين البلدين وربما كان هذا متوقعًا السيما وأنه 
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ركيا بشكل كبير في عدة ملفات أبرزها الوضع في سيصب بالسلب على النظام السعودي كونها تتوافق مع ت

 سوريا.

لقت القبض على الملحق العسكري التركي بالكويت أ أيضا برهنت السعودية على وقوفها بجوار تركيا عندما

ومثل ذلك ارتياحًا تركيا حيال السعودية،  ،ثناء فراره عبر مطار الدمام السعودي وقامت بتسليمه إلى أنقرةأ

 ن بين البلدين في الفترة المقبلة.تدفع إلى تعظيم التعاويمكن أن وهذه المواقف 

 

 خالصة:

كشف االنقالب العسكري في تركيا عن مخططات كبيرة للتخلص من التجربة الديمقراطية في البالد،  لقد

الصمت حيال هذه األزمة،  األقلو على أو التمويل أتخطيط عدد من الدول في هذه العملية سواء بال ؤوتواط

هذه المواقف لن تنساها تركيا وستحاول التعامل معها فيما يصب في مصلحة البالد، كما أن هذه األحداث 

 ةفرزتها األزمأستدفع في اتجاه تغيير المواقف التركية في الداخل والخارج والتعاطي مع األوضاع الجديدة التي 

(6). 

 

                                  
 .ة"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجي (6)


