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يوليو على الساحة التركية، والتي  21وحتى  21نستعرض في هذا التقرير تطورات المشهد التركي في الفترة من 

 كالتالي:جاءت أهم أحداثها 

 

 محاولة االنقالب العسكري أواًل: حدث األسبوع:

تتربع محاولة االنقالب الفاشلة على رأس أحداث األسبوع ليس في تركيا وحدها ولكنها شغلت الرأي العام 

هًما لمكافحة مالعالمي كله، وذلك لمركزية تركيا في السياسات اإلقليمية والدولية أيًضا، باعتبارها معبًرا 

لدولة في كل من سوريا والعراق، وكذلك لمركزيتها في الصراع المكتوم بين روسيا والغرب باعتبار تنظيم ا

موقعها الجغرافي وعالقاتها الممتدة مع روسيا والغرب، وباعتبار مركزية جيشها في مختلف الصراعات 

نقالب الفاشل سيكون لها وعالقاته الممتدة مع الناتو وتطور دوره في السنوات األخيرة وألن تداعيات هذا اال

انعكاسات على عالقة الجيش التركي المباشرة بعدة أطراف خارجية بعد سيطرة الحكومة على القطاع 

 العسكري وإعادة الهيكلة المرتقبة في صفوف الكوادر العليا القيادية بالجيش.
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يل ل نقطة فاصلة في تشكالشك أن تلك المحاولة االنقالبية الفاشلة ستمثل مرحلة جديدة لتركيا، وستشكو

هويتها ورؤيتها العالمية، حيث إن تلك المحاولة سيعقبها تطهير ممنهج في مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما 

يجري حالًيا على قدم وساق، هذا التطهير سيطال قطاعات واسعة من الجيش والقضاء والشرطة وبقية أفرع 

لة الفرصة للحكومة التركية تطهير أجهزة الدولة ليس فقط الحكومة، وستعطي تلك المحاولة االنقالبية الفاش

من جماعة فتح اهلل جولن ولكن أيًضا من مختلف الفصائل التي كانت تعمل على تقويض حكم العدالة 

التي تم إحباطها  "أرجينيكون"والتنمية وتعمل على االنقالب عليه استمراًرا لمؤامرات كان آخرها مؤامرة 

 تشكل من فصائل مختلفة علمانية وقومية وتابعة لحركة جولن.ويعتقد أنها كانت ت

تلك المحاولة االنقالبية ليست محدودة بل اشتملت على مختلف قطاعات القوات المسلحة التركية وربما كما أن 

(؛ حيث وصلت األناضولمن أهم أسباب فشلها هو رصد المخابرات التركية للمؤامرة قبل تنفيذها بساعات )

إلى جهاز االستخبارات في الرابعة عصًرا، وتم تناقل المعلومات مع مختلف أفرع القيادات المعلومات األولية 

بالقوات المسلحة مما جعل المخططين يعجلون من إجراءاتهم وبدء االنقالب في التاسعة مساء بعد أن كان 

ان وأسرته من محاولة مخططا له الثالثة فجر اليوم التالي، وهو ما تسبب في إفشال المخطط برمته ونجاة أردوغ

 االعتقال أو االغتيال، والتي كانت ستصبح محورية في نجاح االنقالب.

امرة داخل أنقرة وحدها من مختلف وحدات ( االستخباري حجم المؤستراتفورظهر صورة نشرها موقع )كما ُت

الجيش بما يظهر أنها تحيط بالعصمة أنقرة واستهدفت مقار رئاسة الوزراء والمجمع الرئاسي واالستخبارات 

 الوطنية ومبنى البرلمان وقناتي تي آر تي وسي إن إن التركية:

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%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%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7-/610765
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%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%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7-/610765
https://www.stratfor.com/analysis/broken-trust-how-failed-coup-weakens-turkey?utm_source=freelist-f
https://www.stratfor.com/analysis/broken-trust-how-failed-coup-weakens-turkey?utm_source=freelist-f
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المرتقبة ستطال مختلف مؤسسات الدولة؛  لذلك بالنظر إلى حجم المؤامرة االنقالبية فإن عملية إعادة الهيكلة

(، كما 12فرانس ا )مآالف شخص حتى اآلن في الجيش والقضاء وحده 6فقد أعلن وزير العدل عن توقيف 

آخر عن العمل لالشتباه في  ًاموظف 2011 أوقفتأعلنت الجزيرة نقال عن مسئولي تركي أن وزارة المالية 

من كبار  01حاكما إقليميا وأكثر من  01(، وأعلن رئيس الوزراء عن إقالة الجزيرةعالقتهم بفتح اهلل جولن )

وزارة الداخلية على خلفية المحاولة االنقالبية،  من منتسبي 1188الموظفين في تركيا باإلضافة إلى وقف 

 وهي كلها أعداد تشير إلى نطاق واسع من التغيير في الهيكل اإلداري للدولة بكامله.

http://www.france24.com/ar/20160717-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/AJABreaking/status/755059645241229312?lang=ar
https://twitter.com/AJABreaking/status/755059645241229312?lang=ar
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ونستطيع أن نلمس عدًدا من التداعيات نظير تلك المحاولة الفاشلة وما سيتلوها من إجراءات، يمكن إجمالها 

 في التالي:

في صفوف الجيش ستؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة في مختلف القطاعات؛ حيث تم االعتقاالت الموسعة ـ 2

صفوف القيادات العليا واألفرع (، وهو رقم كبير للغاية في األناضولمن الجنراالت واألميراالت ) 221توقيف 

ب قائمة بالجنراالت المحولين إلى الالرئيسية من القوات المسلحة؛ حيث إن الحكومة كانت قد أعدت قبل االنق

 (.الجزيرةالمعاش وكان من المفترض أن تطبق في األول من أغسطس على قائد االنقالب ذاته أكين أوزتورك )

إعادة الهيكلة تلك ستؤثر بصورة كبيرة على جاهزية القوات المسلحة، ومن ثم على قدرتها على شن ـ 1

عمليات ضد التمرد الكردي في الجنوب الشرقي، وهو ما قد يشجع العناصر المتمردة على محاولة شن عمليات 

شاكله الداخلية وإعادة الهيكلة وفصل كبار الضباط انفصالية بمجرد استشعارها بانشغال الجيش التركي بم

 وما سيتلوه من تداعيات.

ربما تؤدي االعتقاالت في صفوف الجيش إلى تقويض القدرة العسكرية مؤقًتا وربما تتسبب أيضا في ـ 0

إضعاف الروح المعنوية للجيش وتقليل تماسكه القتالي. وربما يتسبب اعتقال وسجن قادة الفرق المقاتلة 

كذلك مديري التموين والخدمات اللوجستية في زيادة الفوضى في الجداول التدريبية وتأجيل التدريبات و

الروتينية أو إلغائها. وسوف يصبح التخطيط للعمليات العسكرية أكثر صعوبة مع اإلصالحات في هياكل 

ريين الذين القيادة. قد تحاول الحكومة حل بعض من هذه المشاكل عن طريق استعادة بعض العسك

 (.ستراتفورأنفسهم ولكن هذا لن يحدث بسرعة )« جولن»استبعدهم أنصار 

ألف موظف( فإن األيام القادمة  20بالنظر إلى حجم الموقوفين والمبعدين عن وظائفهم حتى اآلن )أكثر من ـ 2

تشهد توترات داخلية وضغوًطا دولية على الحكومة، وربما نشهد حالة من عدم االستقرار المجتمعي يمكن أن 

اعة جولن أو عالقتهم بمحاولة لعدة أشهر، حتى يتم البت قضائًيا في انتساب أولئك الموقوفين إلى جم

 االنقالب الفاشلة.

من الواضح أن أية محاوالت انقالبية واسعة في األيام القليلة القادمة سيتم إجهاضها بالنظر إلى الدعم ـ 0

الشعبي للحكومة وكذلك رفض مختلف فصائل الطيف السياسي التركي لالنقالب على السلطة، ولكن ذلك لن 

لتمرد بين القوات السيما في حال إعالن بعض القيادات عن عزلهم أو توقيفهم، وهذا يمنع ظهور حاالت من ا

 (.القدسما شهدناه في األيام الماضية من اشتباكات في مختلف القواعد الجوية التي خططت لالنقالب )

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-118-/610893
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-118-/610893
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/7/17/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/7/17/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.stratfor.com/analysis/broken-trust-how-failed-coup-weakens-turkey?utm_source=freelist-f
https://www.stratfor.com/analysis/broken-trust-how-failed-coup-weakens-turkey?utm_source=freelist-f
http://www.alquds.co.uk/?p=567131
http://www.alquds.co.uk/?p=567131
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فردة مثل مقتل نائب رئيس بلدية حي شيشلي في إسطنبول بعد عمليات انتقامية منالبالد شهد تربما ـ 6

ار أخب(، وترويج إلشاعات بوجود قنابل في مختلف المناطق بين مناصري أردوغان )العربيةتعرضه إلطالق نار )

(، مما يعني أن االنقالبيين ربما ينتقلون إلى تكتيك العمليات السرية التي تقوم باغتياالت ومحاولة تركيا

 إرباك الدولة إلبعاد الخطر عنهم.

ماعية وشن مظاهرات في ربما تعمل جماعة فتح اهلل جولن على إحداث قالقل سياسية واقتصادية واجتـ 8

بعض البلدات، السيما في حال تسليم زعيمها إلى السلطات التركية، وهي جماعة تنتمي لها أعداد غير قليلة 

 داخل المجتمع التركي بالنظر إلى أعداد منتسبيها داخل مختلف قطاعات الدولة.

ربما تزداد مسألة "أزمة الهوية" حرًجا في الفترة المقبلة، السيما مع زيادة سيطرة العدالة والتنمية على ـ 1

البالد وتطهير الجيش الذي كان يعتبر أهم قالع العلمانية، ونظرة العلمانيين األتراك القوميين للعناصر 

البالد باإلضافة إلى الالجئين، لذلك فإن على  العربية داخل الدولة التركية وكذلك مختلف العناصر المهاجرة إلى

ردوغان أالحكومة التركية أن تراعي وحدة الصف وتؤكد على الهوية القومية للدولة التركية، السيما مع خطط 

(، والتي صاحبها احتجاجات واسعة من العلمانيين في رويترزبإعادة بناء ثكنات ميدان تقسيم في إسطنبول )

 ، بما ينذر بتجدد المواجهات حول هوية الدولة.1120

 

 ثانًيا: تطورات المشهد الداخلي:

 االنقالبيون كانوا يستعدون لموجة ثانية:ـ 2

من قاعدة ضباط  1، أقلعت طائرة ناقلة للجند تحمل على متنها 1126من يوليو 20/26في منتصف ليلة  

جوية في محافظة قيسري )وسط البالد( لتهبط في مدرجات قاعدة ماالطيا وانضمت الطائرة التي تحمل الضباط 

كانت كلها تستعد لإلقالع من القاعدة  C-130 طائرات أخرى من نوع 6و A400M لطائرتين من نوع إيرباص

للذخيرة، هذه الطائرات كانت تستعد لتنفيذ من كبار ضباط سالح الجو والتقنيين باإلضافة  03نفسها برفقة 

وأصدر والي محافظة  .المرحلة الثانية لالنقالب من خالل ضرب أهداف استراتيجية في كل من إسطنبول وأنقرة

ماالطيا أوامره لموظفيه بضرورة تعطيل إقالع تلك الطائرات، حيث توجهت وعلى الفور فرق اإلطفاء في المطار 

 (.هافبوسترجات أمام الطائرات )بمعداتها وأغلقت المد

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/07/18/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/07/18/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
https://www.facebook.com/haberturkiye123/posts/928796343909863
https://www.facebook.com/haberturkiye123/posts/928796343909863
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZZ0GJ
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZZ0GJ
http://www.huffpostarabi.com/2016/07/17/story_n_11043330.html
http://www.huffpostarabi.com/2016/07/17/story_n_11043330.html
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 ة طائرة أردوغان:مانقالبية كانت على وشك مهاج 26طائرات إف ـ 1

بالتحرش بطائرة الرئيس  26قال ضابط سابق في الجيش التركي: "قامت طائرتان على األقل من طراز إف 

حددت رادارات الطائرتين موقع طائرة أردوغان حيث . إسطنبولأردوغان بينما كانت تحلق في طريقها إلى 

جو لوال أن الطائرات مرافقتين له ومخصصتين لحمايته"، وكان يمكن حدوث اشتباك في ال 26وطائرتي إف 

المعادية أدركت أن مقاتلتي حماية الرئيس يمكن أن ترد على الهجوم وتستدعي طائرات أخرى، وربما كان ذلك 

 (.رويترزسبب تراجع الطائرات االنقالبية المعادية )

 

 دقائق كانت تفصلني عن الموت: 21أردوغان: ـ 0

"جرت في مرمريس عملية موجهة ضدي. وتمت تصفية حارسّي  ”:CNNقال أردوغان في مقابلة مع قناة " 

دقائق قبل الخروج، لكنت قتيال أو أسيرا". وأكد أردوغان أنه كان يقضي مع أفراد  21الشخصيين. ولو تأخرت 

وأماكن أخرى، في حوالي الساعة العاشرة  وإسطنبولعندما علم باألحداث في أنقرة أسرته عطلة في مرمريس، 

مساء، األمر الذي دفعه إلى مغادرة الفندق فورا. وأضاف أنه اضطر بعدها للتوجه إلى الشعب التركي، عبر 

 (.رصدالهاتف، بكلمة دعا فيها الناس إلى الخروج إلى الشوارع )

 

 محل لمشاعر االنتقام : تركيا دولة قانون واليلدرمـ 2

لفات للعدالة، التي إن بالده دولة قانون، وُسيسلم من ارتكبوا مخا يلدرمقال رئيس الوزراء التركي بن علي 

 حيث العنف الجسدي، في دولة القانون".، وال يمكن القبول أبدًا بمشاعر االنتقام، واستخدام ستقوم بدورها

إلى مقاطع فيديو انتشرت في وسائل التواصل االجتماعي، )تظهر تعرض جنود للضرب من قبل  يلدرمتطرق 

مواطنين غاضبين ليلة محاولة اإلنقالب(، مضيًفا " إن حساسيتنا مفرطة بخصوص نشر مقاطع فيديو في 

 إلجراءات الالزمة حيالها". مواقع التواصل االجتماعي، وسيتم اتخاذ ا

من جانبه، أكد قليجدار أوغلو ضرورة التزام الجميع بالهدوء في المرحلة الحالية، وعدم نسيان أن تركيا هي 

على أهمية التعامل مع أي حادثة في إطار القانون. وأضاف قليجدار أوغلو، " نقلت قلقنا  اً دولة قانون، مشدد

نف ضد الجنود الذين ينصتون لألوامر فقط، ليس أمرًا صحيحًا، وضرورة فتح وتأكيدنا لرئيس الوزراء بأن الع

تحقيق بهذا الخصوص، فمهمتنا تتمثل في إزالة التوتر في المجتمع من خالل التعاون والوحدة فيما بيننا" 

 (.األناضول)

http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-plot-insight-idUSKCN0ZX0Q9
http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-plot-insight-idUSKCN0ZX0Q9
http://rassd.com/190395.htm#sthash.WUpLiRyL.dpuf
http://rassd.com/190395.htm#sthash.WUpLiRyL.dpuf
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-/611142
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-/611142
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 :إسطنبولهد ببناء ثكنات بوسط يتع أردوغانـ 0

بإحياء خطط تستهدف متنزه جيزي بارك في ميدان تقسيم  أردوغانتعهد الرئيس التركي رجب طيب 

؛ حيث قال الرئيس: "إن شاء اهلل سنبني ثكنات مالئمة من الناحية التاريخية في تقسيم شاءوا أم بإسطنبول

الشوارع لالحتجاج على خطط إلزالة متنزه جيزي بميدان تقسيم خرج مواطنون أتراك إلى  1120في يونيو ". )أبوا

ضد ما كثيرون وتحول هذا التحرك إلى احتجاجات أوسع شارك فيها ، وبناء مركز للتسوق إسطنبولفي وسط 

ردوغان للحشد إن الثكنات ستكون أوقال (. وأجل الرئيس خطته للمشروع ،ردوغانأنزعة سلطوية من  اعتبروه

وأضاف أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي لينشئ أول دار لألوبرا بميدان تقسيم باإلضافة إلى ، متحفا للمدينة

ولطالما رمز ميدان تقسيم ومتنزه جيزي الذي هو واحد من الرقع الخضراء القليلة بالمدينة  .جامع مفتوح

 (.رويترزلعثمانية )للجمهورية التركية العلمانية التي نشأت في السنوات التالية النهيار الخالفة ا

 

 :السلطات التركية تعتقل الطياّرين اللَذين أسقطا المقاتلة الروسيةـ 6

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أّن سلطات بالده اعتقلت الطياَرين التركّيين اللذين أسقطا المقاتلة 

، في إطار حمالت االعتقاالت الواسعة التي تشنها قوى األمن ضّد عناصر منظمة 1120نوفمبر  12الروسية في 

 .الكيان الموازي

االشتباه بضلوعهم في محاولة االنقالب التي جرت مساء الجمعة وأوضح بوزداغ أّن اعتقال الطيارين يأتي بعد 

، على يد مجموعة صغيرة داخل القوات المسلحة التركية، تتبع لمنظمة الكيان الموازي التي 1126يوليو  20

 (.برسترك ولن القابع في الواليات المتحدة)جيقودها فتح اهلل 

 

 ثالًثا: تطورات المشهد الخارجي:

 المتحدث باسم البنتاغون يتجاهل األسئلة حول اتهامات تورط بالده في االنقالب:ـ 2

قال "بيتر كوك"، المتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(: "إن محاولة اإلنقالب، كانت مفاجأة لنا كما 

أنهم ال يمتلكون أي معلومات بخصوص زمان وكيفية تنفيذ تلك المحاولة "، مشيرًا إلى خرىأ ودواًل لألتراك

ة بوالي إنجيرليكوتجنب كوك اإلجابة على سؤال حول عدم تغيير مستوى األمن العسكري في قاعدة . الفاشلة

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZZ0GJ
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZZ0GJ
http://www.turkpress.co/node/23922
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 بقيبتوقيت تركيا، حيث  18.01( إلى أعلى مستوى وهو "ديلتا" إاّل صباح السبت الساعة تركيا أضنة )جنوب

 .ى مستواه العادي ليلة الجمعة رغم ما شهدته من أحداثعل

خر حول طريقة تجاوب وتعامل العسكريين األمريكيين في القاعدة حيال آتهرب كوك من الرد على سؤال و

ولفت كوك إلى أن وزير الدفاع األمريكي ، التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول

مستدركًا أن التنسيق واالتصال ما يزاالن  .نيره التركي "فكري إيشيق"، لم يتحدثا حتى اآل"آشتون كارتر" ونظ

تزويد طائرات أقلعت من قاعدة  ادعاءاتوتطرق المسؤول األمريكي إلى  .ن بين مسؤولي جيشي البلدينيمستمر

خر ، مقاتالت شاركت في محاولة اإلنقالب بالوقود، مبينًا أن جزءا من القاعدة فقط يعود لهم، واآلإنجيرليك

مر أ يستخدمه العسكريون األتراك، معتبرًا أن عدم سماع الجنود األمريكيين ألي شيء بخصوص محاولة اإلنقالب

 (.األناضولطبيعي )

 

 مسؤولون أمريكيون يرفضون طلًبا لجنرال انقالبي تركي باللجوء السياسي:ـ 1

الجوية،  إنجيرليكان فان، القائد التركي في قاعدة قالت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، إن بكير أرج

والموقوف حالًيا بتهمة المشاركة في محاولة االنقالب الفاشلة في بالده، كان قد طلب اللجوء إلى الواليات 

 ،لجوء إلى الواليات المتحدةطلب ال "فان"ووفًقا لما نشرته الصحيفة فإن  .المتحدة، إال أن طلبه قوبل بالرفض

 .اتضح فشل محاولة االنقالب، إال أنه تلقى رًدا سلبًيا من المسؤولين األمريكيينبعد أن 

، الذي يقود قاعدة التزويد بالوقود العاشرة داخل قاعدة "فان"على يوليو(  26)وألقي القبض يوم السبت 

ة اعتقاله، بتهم، بتهمة المساهمة في تنظيم محاولة االنقالب، وقررت المحكمة المناوبة، يوم األحد، إنجيرليك

المشاركة في محاولة  26جل تزويد طائرات إف أإصدار أمر لطائرات التزويد في الوقود، للتحليق في الجو، من 

 (.نيويورك تايمزاالنقالب في أنقرة وإسطنبول، بالوقود، لتتمكن من التحليق لفترة أطول )

 

 

 

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B-/611029
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B-/611029
http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/middleeast/turkey-coup-erdogan.html
http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/middleeast/turkey-coup-erdogan.html
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 فشل االنقالب عزز القوة الناعمة لتركيا في العالم العربي:ـ 0

ومساندتها للقضايا العربية واإلسالمية، دفع شعوب  رأى خبراء ومراقبون، أن المواقف التركية "األخالقية"

عليها، فقد كشف تعاطف الشعوب المنطقة إلى التعاطف مع "الشرعية" التركية، ورفض محاولة االنقالب 

العربية واإلسالمية الكبير، مع تركيا، والبهجة التي أظهرتها عقب فشل االنقالب العسكري، عن عمق تأثير 

 .القوة الناعمة التركية، في المنطقة العربية واإلسالمية

دفع شعوب المنطقة  ومساندتها للقضايا العربية واإلسالمية، اء ومراقبون، أن المواقف التركيةويرى خبر

كما أن تغلغل الثقافة   .بشكل تلقائي، إلى التعاطف مع "الشرعية" التركية، ورفض محاولة االنقالب عليها

التركية للمنطقة، من خالل "الفنون"، وحتى "البضائع"، والسلع، باإلضافة إلى المواقف السياسية، جعل من 

  (.األناضولجابية للغاية )صورة تركيا لدى الشعوب العربية واإلسالمية، إي

 

 (ترك برس)الطيار الذي قصف البرلمان التركي لجأ إلى أكراد سوريا ـ 2

أظهرت التحقيقات الجارية مع االنقالبيين الضالعين في محاولة االنقالب الفاشلة بتركيا، أّن الطيار الذي قام 

البرلمان التركي، لجأ إلى تنظيم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري )الذراع السوري لمنظمة بي بقصف مقر 

جاء ذلك في اعترافات أحد العسكريين االنقالبيين المشاركين في محاولة االنقالب، حيث  .كا كا(، في سوريا

ة وسلموا أنفسهم ى األراضي السوريوا فور فشل محاولة االنقالب إلأأوضح بأّن الطيار وعدد من مساعديه لج

وأضاف االنقالبي في اعترافاته أمام  .، معرباً عن اعتقاده بأنهم ما زالوا داخل األراضي السوريةلعناصر التنظيم

تعرض مبنى . وقد قاضي التحقيق أنه ال يدرك الجهة التي سيتوجه إليها االنقالبيون الفارون بعد سوريا

يوليو  20" كانت بحوزة االنقالبيين مساء الجمعة 26صواريخ من طائرات "إف  8البرلمان التركي لقصف بـ 

 .(ترك برسما ألحق دمارًا كبيرًا بالمبنى )م، أثناء تواجد النواب بداخله، 1126

 

 يكا بأدلة اعتقال "جولن":ملفات ألمر 2تركيا ترسل ـ 0

عن وزير العدل التركي بكير بوزداج القول إن تركيا أرسلت أربعة ملفات تتعلق ” سي.إن.إن. تورك“نقلت شبكة 

 .بالداعية فتح اهلل جولن إلى الواليات المتحدة حيث يقيم، مضيفا أن الحكومة تطالب بإلقاء القبض عليه

إن حكومته ستقدم لواشنطن دليال وافيا حول الرجل الذي تتهمه  يلدرموقال رئيس الوزراء التركي بن علي 

http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/610910
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/610910
http://www.turkpress.co/node/23902
http://www.turkpress.co/node/23902
http://www.turkpress.co/node/23902
http://www.turkpress.co/node/23902
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، أن وزارة العدل تتولى األمر يلدرموأوضح يوليو،  20بالوقوف وراء االنقالب الفاشل الذي شهدته البالد الجمعة 

لتسلم جولن وقالت إنها ستقوم بتقييم األدلة التي وكانت الواليات المتحدة طالبت تركيا بالتقدم بطلب رسمي 

 (.تحريايتم تقديمها )

 

 رابًعا: العالقات المصرية التركية:

النقالب العسكري الفاشل في تركيا، نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية أن مصر أحبطت مشروع بيان عقب ا

لمجلس األمن الدولي بإدانة محاولة االنقالب بتركيا كان يدعو جميع األطراف إلى "احترام الحكومة المنتخبة 

ف أي حكومة بأنها منتخبة إن مجلس األمن ال يملك وص ،حسب الخبر ،ديموقراطًيا"؛ حيث صرح مندوب مصر

 .(الجزيرةعضوا ) 20، مما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع األعضاء البالغ عددهم ديمقراطيًا

الذي قدمته الواليات المتحدة،  فيما نقلت جريدة )الحياة( اللندنية أن مصر طالبت تعديل مشروع البيان

ترام اح"، واستبدالها بالدعوة إلى "احترام الحكومة الُمنتخبة ديموقراطيًا في تركيا"باستبدال عبارة تدعو إلى 

، لكن الواليات المتحدة رفضت االقتراح، وأوقفت المشاورات "المبادئ الديموقراطية والدستورية وحكم القانون

 .بلوماسيين في مجلس األم، وفق د"بناًء على طلب من أنقرة"ذي كانت طرحته في شأن مشروع البيان ال

مشروع البيان األميركي، موضحًا  "عّطللم ُت"أن بالده  "عمرو أبو العطا"وأكد السفير المصري لدى األمم المتحدة 

 .خالل المشاورات "اقترح تعديالت"أنه 

في نص المشروع. واعتبر أن مهمة  "تقبلوا بكل شيء، وإما بال شيءالرد الذي قوبلنا به كان: إما أن "وأضاف أن 

مناقشة مسائل األمن والسلم الدوليين، ال تحديد َمن هي الحكومات الُمنتخبة ديموقراطيًا أم "مجلس األمن هي 

 يترك للشعب التركي أن يحدد هل حكومته ُمنتخبة ديموقراطيًا أم". وحض المجلس على أن "غير ديموقراطيًا

 (.الحياة) "ال

فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "تانجو بيلغيج" أن "تجنب اتخاذ الحكومة المصرية التي 

وصلت إلى الحكم عبر انقالب موقفًا ضد محاولة االنقالب الفاشلة ضد الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيًا 

طيب أردوغان، أمرًا طبيعيًا"؛ جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل األناضول، أشار فيه أن مصر والرئيس رجب 

عرقلت السبت إصدار بيان لمجلس األمن الدولي يدعم الحكومة التركية المنتخبة بالوسائل الديمقراطية، ويتخذ 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-sends-four-dossiers-to-us-over-extradition-of-gulen.aspx?pageID=238&nID=101806&NewsCatID=338
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/Edition/Print/16633685/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://www.alhayat.com/Edition/Print/16633685/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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عبارة "التي وصلت إلى السلطة وأكد بيلغيج أن اعتراض مصر على  .موقفًا ضد محاولة االنقالب الفاشلة ضدها

 (.األناضولعبر انتخابات ديمقراطية"، بالذات لوصف الحكومة التركية في نص البيان، أمر ذو مغزى )

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش قد صرح قبل االنقالب إن بالده تود تطبيع العالقات مع 

مد مرسي، وذكر أن ذلك مهم لمصر من أجل المسيرة مصر إذا ألغت القاهرة أحكام اإلعدام بحق الرئيس مح

جاء ذلك خالل لقاء في البرلمان، موضحا أنه ال توجد حتى اآلن  .الديمقراطية لها وتطبيع العالقات مع تركيا

اتصاالت رسمية بشأن المصالحة بين البلدين، مؤكدا أن كال من مصر وتركيا دولتان رئيسيتان في الشرق األوسط 

 .يا ومن الطبيعي أن تربطهما عالقات صداقة وأخوة طبيعيةوشمال أفريق

تمت في المحاكم، وكذلك  التيوأضاف أن على مصر مراجعة محاكمات مرسي وعناصر جماعة "اإلخوان المسلمين" 

إقامة انتخابات تعددية حرة وإصالحات ديمقراطية والتى نادي بها المصريون عندما ثاروا ضد الرئيس السابق 

 (.صدى البلدك )حسني مبار

وفيما يتعلق بأصداء االنقالب الفاشل في تركيا على العالقة مع مصر، فمن المتوقع أن تتفرغ تركيا إلى 

 شئونها الداخلية في الفترة المقبلة وتؤجل أية ملفات خارجية غير ملحة مثل المصالحة مع مصر، كما أن خروج

أردوغان أقوى من تلك المحاولة الفاشلة سيؤدي إلى عدم وجود ضغوط داخلية عليه فيما يتعلق بسياسته 

الخارجية، حيث إن المعارضة حالًيا تصطف إلى جوار الحكومة المنتخبة من أجل استعادة األمن واالستقرار في 

دراج أحكام اإلعدام في القانون التركي، وهو البالد، والتفرغ إليجاد طرق لمعالجة آثار االنقالب ومناقشة إعادة إ

ما يؤدي إلى حالة من التقارب بين الحكومة والمعارضة داخل تركيا، ستجعل الملف المصري ينتقل إلى كواليس 

 .(1) المشهد التركي في الفترة المقبلة

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" (1)

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
http://www.elbalad.news/2324619
http://www.elbalad.news/2324619

