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ما هي تفاصيل الموضوع؟
أثــارت محاولــة االنقــاب العســكري الفاشــلة فــي تركيــا لغطــاً واضطرابــاً كبيراً
لبعــض الوقــت فــي هــذه الدولــة التــي تربــط بيــن قارتــي أوروبــا وآســيا ،وبهــا
كثافــة ســكانية مرتفعــة .ولكــن فــي غضــون فتــرة تقــل عــن اليــوم الواحــد
انطــوت هــذه الصفحــة وتأكــد أن المؤسســة العســكرية التركيــة باتــت قدرتهــا
ضعيفــة علــى التدخــل فــي النظــام الديمقراطــي وتبيــن كذلــك اســتمرار
الدعــم الشــعبي للحكومــة المنتخبــة بقيــادة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان
وعــزم الحكومــة وتصميمهــا علــى تعزيــز ســيطرتها .تســلط هــذه النظــرة
التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء علــى مالبســات
محاولــة االنقــاب وتداعياتهــا علــى الســاحتين المحليــة والدوليــة.

محاولة االنقالب
فــي يــوم الجمعــة الموافــق  15يوليــو  2016قامــت بعــض عناصــر
الجيــش التركــي بانقــاب عســكري وســعت للســيطرة علــى مقــر الحكومــة
وفوجــئ الرئيــس رجــب
والمؤسســات اإلعالميــة فــي أنقــرة وأســطنبولُ .
طيــب أردوغــان الــذي كان يقضــي أجازتــه فــي مدينة مرماريس الســاحلية بخبر
االنقــاب العســكري ،وتــم احتجــاز الجنــرال خلوصــي آكار ،رئيــس أركان الجيــش
التركــي ،وحاصــرت الدبابــات القصــر الرئاســي ،وقصفــت الطائــرات الحربيــة
مبنــى البرلمــان .وأعلنــت مجموعــة تســمي نفســها “مجلــس الســام فــي
البــاد” فــرض األحــكام العرفيــة وحظــر التجــول فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة
التركيــة.
ولكــن فــي غضــون بضــع ســاعات مــن هــذه األحــداث بــدا واضحــاً أن القائميــن
باالنقــاب لــم يســتطيعوا الحصــول علــى الدعــم الــازم لالســتيالء علــى
الســلطة .ومن جانبه اســتخدم الرئيس رجب طيب أردوغان وســائل التواصل
االجتماعــي لدعــوة أنصــاره للخــروج إلــى الشــوارع والتظاهــر رفضــاً النقــاب
هــؤالء العســكريين المتمرديــن .وقــام بتعييــن الجنــرال أوميــت دونــدار ،قائــد
الجيــش األول ،فــي منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة التركيــة مؤقتــاً،
وأصــدر أوامــره للطائــرات الحربيــة بتدميــر المعــدات العســكرية التــي نشــرها
االنقالبيــون فــي الشــوارع .وأســفرت االشــتباكات عــن مقتــل  290شــخصاً
علــى األقــل وأصيــب الكثيــرون .وتعهــد أردوغــان باجتثــاث جــذور “الفيــروس”
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الــذي تســبب فــي هــذا التمــرد .

تَ َح ّدي أردوغان لمبادئ الفكر الكمالي
محاولــة االنقــاب العســكري مــا هــي إال ِآخــر حلقــة فــي تاريــخ طويــل مــن
العالقــات المعقــدة بيــن المؤسســات المدنيــة والمؤسســة العســكرية منــذ
اإلعــان عــن قيــام الجمهوريــة التركيــة فــي  1923بعــد زوال اإلمبراطوريــة
العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة األولــى .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصطفــى
كمــال أتاتــورك ،أول رئيــس للجمهوريــة التركيــة ،قــام بتغييــر النظــام العثمانــي
الــذي كان قائمــاً علــى أصــول دينيــة إلــى نظــام ديمقراطــي برلمانــي لــه
توجهــات غربيــة .ونظــراً للتوجــس مــن الطبيعــة الدينيــة المحافظــة للشــعب
آنــذاك ،فــإن المؤسســة العســكرية ُمنِ حــت دوراً مهيمنــاً فــي صياغــة
مؤسســات الدولــة الجديــدة ،حيــث كانــت فــوق الحكومــة ومســتعدة دائمــاً
“لتصحيــح” النظــام الديمقراطــي حينمــا يهــدد الرؤيــة العلمانيــة للدولــة
بحســب “مبــادئ الفكــر الكمالــي”.

وفــي ِظــل هــذا “النمــوذج التركــي” فــإن الجيــش كان يتصــرف باعتبــاره
ســلطة رابعــة بجانــب ســلطات الدولــة الثــاث للســيطرة علــى ميــول األغلبية
المفرطــة لــدى مختلــف الجماعــات ،وقــد تدخــل لتحقيــق ذلــك مــرات عديــدة
 2.وأطاحــت المؤسســة العســكرية بالحكومــات المدنيــة فــي  1960و1971
و 1980و .1997وغالبــاً كان الســبب وراء تدخــل المؤسســة العســكرية
فــي الشــؤون السياســية هــو ردع الحكومــات التــي تحــاول إعــادة الديــن
وع ِقــب كل تدخــل عســكري ،كانــت هنــاك
إلــى المجــال السياســي مجــدداًَ .
فتــرة يتــم فيهــا اعتقــال السياســيين أو نفيهــم أو اضطهادهــم وبعدهــا يتــم
تنظيــم انتخابــات جديــدة .ومــع هــذا فــإن الناخبيــن األتــراك كانــوا ال يصوتــون
للمرشــحين الذيــن تفضلهــم المؤسســة العســكرية.
وفــي عــام  2002اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة بقيــادة أردوغــان حشــد
الناخبيــن ذوي الطبيعــة المحافظــة فــي األناضــول ووصــل إلــى الســلطة
ألول مــرة بعــد عــام واحــد مــن إنشــاء الحــزب .وقــد فــاز الحــزب بجميــع
االنتخابــات التــي نُ ِظمــت منــذ ذلــك الحيــن .وتولــى أردوغــان منصــب رئيــس
الــوزراء فــي الفتــرة مــن  2003إلــى  2014وبعدهــا أصبــح رئيســاً للجمهوريــة
التركية .ويأتي تحجيم الدور الذي تلعبه المؤسســة العســكرية في الشــؤون
السياســية والســماح بمزيــد مــن الحريــات الدينيــة فــي المجتمــع ضمــن
األولويــات الرئيســية لحــزب العدالــة والتنميــة وناخبيــه.
وعندمــا انتُ ِخــب أردوغــان رئيســاً للــوزراء ألول مــرة ،كان الجيــش ال يــزال القــوة
المهيمنــة داخــل الدولــة .ولكــن حــزب العدالــة والتنميــة اســتغل الشــروط
المطلوبــة للموافقــة علــى طلــب انضمام تركيا إلى االتحــاد األوروبي وحصل
علــى دعــم دولــي واســع النطــاق إلدخــال عــدد مــن اإلصالحــات ،وأهمهــا
المعاييــر التــي يضعهــا االتحــاد األوروبــي المتعلقــة بإخضــاع المؤسســة
العســكرية لرقابــة وســيطرة المؤسســات المدنيــة والحريــة الدينية .وأضعفت
هــذه اإلصالحــات مــن نفــوذ الجيــش كقــوة مســتقلة بذاتهــا عــن بقيــة
مؤسســات الدولــة.
وفــي الوقــت نفســه فــإن أردوغــان قــام بالتخلــص مــن الجماعــات المتعصبــة
“للفكــر الكمالــي” فــي المؤسســة العســكرية وترقيــة الضبــاط المتعاطفيــن
مــع حزبــه .وفــي عــام  2007وجهــت المؤسســة العســكرية تهديــداً صريحــاً
لحــزب العدالــة والتنميــة بســبب السياســات التــي يتبعهــا ،ولكــن الشــعبية
الجارفــة التــي يتمتــع بهــا أردوغــان كان معناهــا أن الجيــش ال يمكنــه التدخــل
كمــا فعــل مــع الحكومــات الســابقة .ومحاولــة االنقــاب العســكري فــي 15
يوليــو هــي أول تدخــل ِجـ ّـد ّي مــن المؤسســة العســكرية ضــد حــزب العدالــة
والتنميــة.
ويبيــن فشــل االنقــاب بهــذه الســرعة أن أردوغــان نجــح فــي إضعــاف أحــد
األعمــدة التــي تعتمــد عليهــا الدولــة القائمــة علــى مبــادئ مصطفــى كمــال
أتاتــورك .ويتضــح مــن إدانــة جميــع األحــزاب السياســية بمــا فــي ذلــك الحــزب
الجمهــوري العلمانــي وحــزب الشــعب الجمهــوري ( )CHPوحــزب الحركــة
القوميــة ( )MHPوحــزب الشــعوب الديمقراطــي ( )HDPلمحاولــة االنقــاب
العســكري أن األتــراك متمســكون بمؤسســاتهم المدنيــة الديمقراطيــة.
ورغــم أن هنــاك الكثيــر مــن األتــراك الذيــن يعارضــون حكــم أردوغــان معارضــة
شرســة إال أن األغلبيــة ال تــزال تفضلــه علــى العــودة إلــى الحكــم العســكري.
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حزب العدالة والتنمية وحركة غولن
اتهــم أردوغــان المفكــر اإلســامي فتــح اللــه غولــن وحركــة غولــن العالميــة
ـدال مــن اتهــام العناصــر العلمانيــة
التــي يتزعمهــا بالوقــوف وراء االنقــاب بـ ً
فــي المؤسســة العســكرية .وهنــاك اعتقــاد بــأن هــذه الجماعــة ،التــي يقــال
إنهــا تتبنــى مبــادئ اإلســام الســني المعتــدل ،لهــا نفــوذ مؤثــر فــي الشــرطة
والقضــاء وأصبحــت منافســاً قويــاً لحــزب العدالــة والتنميــة .ولهــذا فــإن
الحكومــة التركيــة ترغــب فــي إضعــاف نفوذهــا .وينفــي فتــح اللــه غولــن
نفســه ،مــن منفــاه االختيــاري فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،أي ضلــوع
لجماعتــه فــي محاولــة االنقــاب.
وفــي الواقــع فــإن غولــن نفســه كان حليفــاً قويــاً لحــزب العدالــة والتنميــة
فــي ســعي األخيــر إلضعــاف نفــوذ العناصــر المؤيــدة لمبــادئ الفكــر الكمالــي
فــي المؤسســة العســكرية وكذلــك فــي إفســاح المجــال أمــام دور أكبــر
للديــن اإلســامي فــي المجتمــع .واســتطاع فتــح اللــه غولــن بعالقاتــه فــي
المؤسســة القضائيــة المســاعدة فــي محاكمــة جنــراالت رفيعــي المســتوى.
ولكــن فــي ديســمبر  2013حــدث الشــقاق بيــن أردوغــان وغولــن وأصبحــا
عدويــن لدوديــن .وتعــود أســباب هــذا الشــقاق إلــى االنتقــادات التــي وجههــا
غولــن لإلجــراءات التــي اتخذهــا حــزب العدالــة والتنميــة ضــد تظاهــرات حديقــة
غيــزي فــي مايــو  ،2013والشــكوك التــي تســاور أردوغــان بــأن غولــن ْأو َعــزَ
للجهــات القضائيــة فــي ديســمبر مــن نفــس العــام بفتــح تحقيــق فــي فضيحــة
فســاد كبــرى تورطــت فيهــا حكومــة أردوغــان وأفــراد عائلتــه .وفــي مايــو
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 2016أعلنــت الحكومــة التركيــة رســمياً اعتبــار حركــة غولــن منظمــة إرهابيــة .

التداعيات داخل تركيا وخارجها
ظهــر تبعــات هــذه األحــداث أن محاولــة االنقــاب العســكري لهــا تداعيــات
تُ ِ
مؤثــرة علــى صعيــد السياســة الداخليــة وكذلــك علــى الصعيــد الدولــي .أمــا
عــن تأثيرهــا علــى الشــؤون السياســية والسياســات الداخليــة ،فمــن المحتمــل
أن تســفر عمــا يلــي:
• مزيد من التضييق على المؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية:
بعــد أن حــذر أردوغــان وحزبــه باســتمرار مــن احتمــال وقــوع انقــاب ومــن
“الدولــة الموازيــة” يبــدو أنهمــا بصــدد إحــكام قبضتهمــا علــى الســلطة أكثر
ممــا ســبق والتخلــص مــن العناصــر المؤيــدة لمبــادئ الفكــر الكمالــي
والعناصــر المتعاطفــة مــع حركــة غولــن فــي الجيــش والشــرطة والقضــاء.
وممــا يشــير إلــى مقــدار هــذا التضييــق فــإن الحكومــة قامــت فــي األيــام
األولــى بعــد محاولــة االنقــاب ،بحســب التقاريــر الصحفيــة ،بإيقــاف حوالــي
 9000مــن ضبــاط الشــرطة عــن العمــل والقبــض علــى  6000مــن
العســكريين و 3000من القضاة و 30من المحافظين وثلث من يحملون
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رتبة لواء في القوات المسلحة كلها .
• تعميــق االنقســام واالســتقطاب فــي المجتمــع التركــي :أدانــت جميع
بدال من أن يســتغل أردوغان
األحزاب السياســية محاولة االنقالب .ولكن ً
هــذه الفرصــة لتحقيــق الوحــدة بيــن أفــراد المجتمــع فــإن حملــة التطهيــر
التــي ينفذهــا فــي مختلــف المؤسســات قــد تعمق االنقســام بيــن مؤيديه
ومعارضيــه .وفــي إحــدى الــدالالت علــى هــذا االنقســام فــإن األشــخاص
الذيــن لبــوا دعــوة أردوغــان للتظاهــر للدفــاع عــن النظــام السياســي كانــوا
يــرددون شــعارات دينيــة ممــا أثــار القلــق والتوجــس بيــن القطــاع العلمانــي
الذي ال يستهان به في المجتمع التركي.
• تزايد االحتماالت بحدوث تعديالت دستورية :في الوقت الحاضر يبدو
ـوة بــل وأكثــر عزمــاً وتصميمــاً
أن أردوغــان خــرج مــن هــذه األزمــة أكثــر قـ ً
علــى تنفيــذ خططــه .ففــي الســنوات األخيــرة يدفــع أردوغــان بــكل قــوة
إلدخــال تعديــات دســتورية تمنــح ســلطات تنفيذيــة لمنصــب الرئيــس.
ومــن المرجــح أن يســتغل اللحظــة الراهنــة للدفــع في هــذا االتجاه لتحقيق
أهداف شخصية تراوده منذ فترة طويلة.

• مزيــد مــن التضييــق علــى حريــة الصحافــة :يفرض حــزب العدالــة والتنمية
قيــوداً علــى حريــة الصحافــة والحريــة األكاديميــة فــي تركيــا ،ويبــرر هــذه
السياســات بمقتضيــات األمــن القومــي لمواجهة الهجمــات اإلرهابية التي
يشــنها األكــراد وتنظيــم داعــش .وفــي هــذا اإلطــار أغلقــت الحكومــة
التركيــة مواقــع وصحفــاً إخباريــة لهــا عالقــة بحركــة غولــن مثــل صحيفــة
زمــان اليــوم واعتقلــت عــدداً مــن األكاديمييــن الذيــن ينتقــدون سياســات
حــزب العدالــة والتنميــة .ومــن المحتمــل أن يــزداد هــذا التضييــق فــي الفترة
المقبلة.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي ،فــإن العديــد مــن الحكومــات تعبــر منــذ فتــرة
طويلــة عــن عــدم ارتياحهــا تجــاه حــزب العدالــة والتنميــة والسياســات التــي
ينتهجها .وينظر البعض بعين القلق إلى النزعة االســتبدادية التي يتســم بها
أردوغــان ،فــي حيــن يتابــع البعــض اآلخــر بحــذر انتشــار اإلســام السياســي فــي
ِظــل حكمــه ،ومــا زال فريــق ثالــث يبــدي تخوفــه مــن الطريقة التي تتعامل بها
تركيــا مــع الصراعــات اإلقليميــة ومــا نتــج عنها من مشــاكل الهجرة والالجئين.
ورغــم أن التبعــات الرئيســية علــى المــدى القصيــر مــن المحتمــل أن تكــون
أكثــر وضوحــاً علــى الصعيــد الداخلــي فــي تركيــا إال أن التأثيــرات علــى الصعيــد
الدولــي قــد تشــمل مــا يلــي:
• زيادة القلق وعدم االرتياح على الصعيد الدولي تجاه رد فعل أردوغان:
ســوف يســتخدم أردوغــان محاولــة االنقــاب فــي المناقشــات والحــوار
مــع الشــركاء الدولييــن كمبــرر لحملــة التضييــق والتطهيــر التــي يقــوم بهــا
فــي مؤسســات الدولــة ،وسيســاعده الدعــم الشــعبي الــذي يحظــى بــه
فــي التأكيــد علــى أن مــا يقــوم بــه يتفــق مــع المبــادئ الديمقراطيــة.
ومــع هــذا فــإن نطــاق حملــة التطهيــر هــذه وطبيعــة الدعــم الشــعبي
الــذي يقــوم علــى اإلســاميين والمطالبــات بإعادة عقوبة اإلعدام ســتزيد
من اإلحساس بعدم االرتياح بين األطراف الدولية تجاه نظام ُحكمه.
• التأثيــرات الســلبية المحتملــة علــى العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة وتركيــا :طالبــت الحكومــة التركيــة بتســليم فتــح اللــه غولــن
الــذي يقيــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وقــال رئيــس الــوزراء التركــي
بينالــي يلدريــم إن “الدولــة التــي تقــف بجــوار هــذا الرجــل ليســت صديقــاً
لتركيــا” وســتؤثر الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة
مــع هــذا الطلــب علــى العالقــات األمريكيــة التركيــة .فرفــض الطلب يمكن
أن يكــون لــه تداعيــات علــى دور تركيــا فــي حلــف الناتــو والحــرب علــى
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تنظيم داعش واستخدام قاعدة إنجرليك الجوية .
• اآلثــار غيــر المباشــرة فــي الــدول األخــرى :هــذه األحــداث قــد يكــون لهــا
تداعيــات فــي الــدول التــي يوجــد فيهــا أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن ذوي
األصــول التركيــة ومنهــا ألمانيــا .فــإذا زادت حــدة المواجهــة بيــن مؤيــدي
أردوغــان ومعارضيــه ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى احتجاجــات وأحــداث
محــدودة النطــاق فــي هــذه الــدول .كمــا أن زيــادة قــوة حــزب العدالــة
والتنميــة يمكــن أن تُ نَ ّشــط مؤيــدي جماعــة اإلخــوان المســلمين في الدول
األخرى ومنها مصر.
• َض ْعــف النفــوذ التركــي علــى المســتوى اإلقليمــي :فــي ِظــل تزايــد
وض ْعــف المؤسســة العســكرية
المشــكالت علــى الســاحة الداخليــة َ
ـاال أن تقلــل تركيــا ،علــى المــدى القصيــر علــى األقــل ،مــن
فــإن هنــاك احتمـ ً
مشــاركتها فــي الصراعــات اإلقليميــة وتعــود إلــى السياســة الخارجيــة التــي
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كان يطبقهــا أردوغــان فــي البدايــة وهــي “صفــر مشــاكل مــع الجيــران” .
وقــد يكــون لذلــك تأثيــر وتداعيــات علــى موازيــن القــوى فــي ســوريا وليبيــا
على سبيل المثال.
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الخاتمة
أظهــرت محاولــة االنقــاب أن هنــاك تغيــراً جذريــاً فــي طبيعــة العالقــة بيــن
الحكومــة المدنيــة والمؤسســة العســكرية فــي تركيــا .فــأول مرة فــي التاريخ
التركــي نجــد أن هنــاك زعيمــاً مدنيــاً يكتســب والء وتأييــد األطــراف العســكرية
الرئيســية لنظــام حكمــه الــذي يخالــف مبــادئ الفكــر الكمالــي وعلمانيــة
الدولــة .وســيزيد التطهيــر الــذي يقــوم بــه أردوغــان لعناصــر المعارضــة مــن
المؤيديــن لمبــادئ الفكــر الكمالــي والمؤيديــن لحركــة غولــن علــى حــد
الســواء مــن قبضتــه علــى الســلطة ولكنــه ســيعمق أيضــاً االنقســام فــي
العـ َـد َاوة والمواجهــة بيــن مؤيــدي أردوغــان
المجتمــع التركــي .وســتؤدي َ
ومعارضيــه إلــى تفاقــم المشــكالت الحاليــة التــي تواجــه تركيــا ومنهــا األكــراد
وتنظيــم داعــش ومشــكلة الالجئيــن الســوريين .وربمــا يكــون لهــذه األحــداث
تداعيــات علــى الــدور التركــي فــي المنطقــة .ولــم تحقــق أنقــرة حتــى اآلن
نجاحــاً ملحوظــاً فــي جهودهــا لمواجهــة تنظيــم داعــش أو تســوية األزمــات
اإلقليميــة .ومــن المحتمــل أن تتســبب حمــات التطهيــر فــي إضعــاف الــروح
المعنويــة والقــدرات الموجــودة فــي المؤسســة العســكرية التركيــة ،ممــا قــد
يجعلهــا أقــل فاعليــة مقارنــة بمــا ســبق فــي تنفيــذ هــذه المهــام.
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