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 حيث ترى، إبريل16  تتناول هذه الدراسة البنية األمنية الرتكية بعد استفتاء:ملخص
ّ األمني الداخ
يل وعىل مستوى األمن
يب عىل املستوى
ّ حتول إجيا
ّ أنه البدّ من حدوث
ّ
، وتشري الدراسة إىل أمهية وجود إسرتاتيجية أمنية تركية جديدة وطويلة األمد،اإلقليمي
 ولتطوير هذه اإلسرتاتيجية البدّ أن حتدّ د تركيا إمكانياهتا يف،ومبنية عىل أسس واقعية
ّ
 وتؤكد الدراسة أن التعديالت،مواجهة التهديدات النامجة عن انعدام األمن اإلقليمي
 ويف بنية األمن اإلقليمي،الدستورية يف تركيا سيكون هلا أثر إجيايب يف بنية األمن يف تركيا
 وترى الدراسة أن إسرتاتيجية الدفاع يف تركيا تستلزم إجياد قوات مرنة يمكن،والدويل
. ويمكن أن تعمل خلف احلدود، وسهلة التحرك،كي
أن تُدَ ار بنظام
ّ
ّ ش َب-مركزي

Turkey’s National Security Architecture post April 16
Referendum: Consolidating the Pillars
MURAT YEŞİLTAŞ*

* Sakarya
University,
Turkey

ABSTRACT Turkey’s new orientation and the reconstruction of its national security
architecture post-April 16 referendum will be an important anchor of domestic and
regional stability. In this sense, Turkey needs a more comprehensive, long-term and
realistic national security strategy. In order to develop such a strategy, Turkey first and
foremost should determine its capacity to deter the threats emanating from regional
insecurities. In this context, the Turkish constitutional amendments will benefit to both
Turkey and the international security structure in cementing the security architecture
of all nations.
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مدخل:
يبدو لنا بشكل واضح بعد استفتاء  16أبريل أن هناك توجهات جديدة يف البنية األمنية الرتكية
باجتاه إعادة هيكلة وتصميم بنية األمن القومي؛ وهذه التطورات ستكون ذات أمهية حاسمة لكل من
األمن القومي الرتكي واألمن اإلقليمي .هلذا السبب ،حتتاج تركيا إىل تطوير إسرتاتيجية ٍ
قومي
أمن ّ
واقعية وشاملة وطويلة األمد ،وقابلة للتكيف مع الظروف املختلفة .ويف إطار تطوير اإلسرتاتيجية
املذكورة ،ينبغي أن متتلك تركيا قبل أي يشء الوسائل والقدرات الالزمة لردع التهديدات النامجة
عن انعدام األمن اإلقليمي .ويف هذا الصدد ،فإن إسرتاتيجية الدفاع واألمن القومي يف تركيا تستلزم
إجياد قوات مرنة ،يمكن أن تُدَ ار بنظام مركزي-شبكي وسهلة التحرك .هذه القوة أوالقوات؛ البدّ أن
تكون هلا القدرة عىل اجراء عمليات ما وراء اخلطوط املادية للنفوذ ،وأن تكون لدهيا املرونة والرسعة
والقابلية العسكرية مللء فراغ القوة الذي يمكن أن حيدث يف بعض املناطق بشكل حاسم ،وبخاصة
يف القدرة عىل إحلاق اهلزيمة باجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول واجلامعات اإلرهابية ،ووف ًقا
هلذا البدّ من إعادة تصميم هذه البنية األصيلة املعتمدة عىل الروح الدفاعية الرتكية؛ لتصبح معتمدة
مهمة لتحقيق الردع
عىل اهلجوم بشكل أكرب؛ ألن مثل هذه القوة العسكرية يف هذه املرحلة اجلديدةّ ،
ومهمة ً
يف الرصاعات داخل حدود تركيا وخارجها،
أيضا للوفاء بالتزامات تركيا بشأن ضامن نظام
ّ
إقليميسلمي
ومستقر.
ّ
مهمة مقارن�ة باألط�راف اإلقليمية
يف يومن�ا ه�ذا حتم�ل القوة العس�كرية يف تركي�ا مزاي�ا ّ
األخ�رى ،لكن م�ع التهديدات الناش�ئة يف العرص اجلديد ف�إن تركيا أمام جمموعة واس�عة من
يس�هل
حتدي�ات وخماطر األم�ن القومي .عىل وج�ه اخلصوص ،ف�إن انعدام األمن اإلقليميّ ،
حتدّ ي اجلهات احلكومية وغري احلكومية لرتكيا .إضافة إىل ذلك ،فإن تركيا ،وخال ًفا لبقية دول
الع�امل تواج�ه خماطر وهتديدات غري تقليدية خمتلفة ،وهذا هو الس�بب يف أن مواجهة تركيا هذه
التهديدات ال يتعلق فقط بأمنها واستقرارها لوحدها ،بل بأمن النظام اإلقليمي املوجودة فيه،
وهلذا فإن تركيا هي حجر الزاوية يف أمن النظام الدويل.
ً
وجتع�ل ه�ذه احلقيق�ة ،م�ن تركيا
رشي�كا ال غنى عن�ه للمجتمع الدويل يف الس�عي لتأس�يس
واس�تمرارية االس�تقرارالعاملي يف إطار عالقة االعتامد املتبادل بني (البنية) و(الفاعل) .والواقع أنه
أمنيا يف اهلامش ،بل
عندما تقرأ األمور من خالل معادلة (املركز واهلامش) ،فإن تركيا ليست الع ًبا ًّ
تقع يف مركز ثقل َب ْندُ ول األمن العاملي ،وهي من اجلهات الفاعلة الرئيسة يف املركز.
وبالنظر إىل االعتامد املتبادل بني (البنية والفاعل)؛ فإن جهود تركيا لتحسني اهلياكل األمنية
اخلاصة ّ
تش�كل أمهية للعامل الغريب وبقية دول العامل من وراءه .وبعبارة أخرى ،فإن التعديالت
تركيا .وجيب أن تعدّ مكس ًبا من قبل
الدس�تورية يف  2017يف تركيا ت َُعدّ بش�كل خاص مكس� ًبا ًّ
املجتم�ع الدويل من أجل توطيد هندس�ة األمن العاملي .وبناء عىل ه�ذا اهلدف ،البدّ للجهات
اإلقليمي�ة والعاملية الفاعل�ة،
وتقي�م خارطة األمن
ً
وخصوصا الدول املج�اورة لرتكيا أن تقرأ ّ
الدولية؛ من خالل املصالح املشرتكة.
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البنية الأمنية على �أ�سا�س الم�صالح الم�شتركة
تنظ�ر اجلهات الدولي�ة إىل التهديدات التي تتعرض هلا وتس�تجيب للمخاطر واألولويات
والسيام يف مثل أفغانستان والعراق
بطرق خمتلفة .ويف هذا السياق ،ومن منظور األمن العاملي،
ّ
ومنسقة يف مواجهة عنارص التهديد.
وس�وريا فقد كان هناك إخفاق يف حتقيق اس�تجابة مجاعية ّ
وهذا األمر مع كونه من اإلش�كاليات األمنية فإنه يش�كل هتدي�دات وخماطر يمكن أن متتدّ إىل
م�ا وراء احل�دود املادية ،ولدهيا الق�درة عىل الوصول والتأثير يف املناطق النائي�ة واملجتمعات
األخرى .وما ينجم عن هذا من تغريات قد يكون سب ًبا ملآيس البرشية ،قد تقع بأساليب خمتلفة.
ومع ذلك ،فإن هذا الواقع مل يكن كاف ًيا ّ
تام ،بل عىل
حلث املجتمع الدويل عىل العمل يف انسجام ّ
َ
الدول عىل تنفيذ سياس�ات اس�تغاللية نحو حتقيق
العكس حثّت حالة عدم االس�تقرار النامجة
مصاحلها .ولكن تركيا بموقعها يف وسط حالة االرتباك والرصاعات القائمة واملحتملة سوف
ً
قادرا عىل احلديث عن خم�اوف املجتمع الدويل،
تصب�ح مع بنيته�ا األمنية اجلديدة الع ًبا
ب�ارزا ً
وعىل نزع فتيل التهديدات واملخاوف األمنية للمجتمع الدويل.
وعلى الرغ�م من رضورة وجود آليات تعاون يف جمال األمن الدويل ،فقد كانت تركيا هد ًفا
النتقادات بعض اجلهات الفاعلة؛ بسبب التدابري األمنية التي اتخّ ذهتا ،ولكن عمل تركيا لدفع
املخ�اوف األمنية وحتقي�ق مصاحلها عمل يكمل بعضه ً
بعضا .فالتهدي�دات التي ال تزال تركيا
تواجهها هي ً
أيضا يف موضع االهتامم املشترك مع بنية األمن الدويل ،عىل س�بيل املثال :اهلجرة
غير الرشعي�ة ،وتن ّق�ل املقاتلني اإلرهابيين األجانب عىل وج�ه اخلصوص ،وه�ذه يمكن أن
ُ�درج بوصفها أحد املخاوف األمنية املشتركة بني تركي�ا وأوروبا .ومع ذلك ،من حيث املبدأ
ت َ
نظ�را إىل قرهبا من
ف�إن تركيا التي ال يمكن اس�تبعادها م�ن البنية األمني�ة العاملية واألوروبية؛ ً
مناطق األزمات املحتملة؛ فإن بعض احللفاء األوروبيني اس�تنا ًدا إىل بعض عنارص (اجلغرافيا)
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و(الثقاف�ة) يقول�ون إن تركيا (ال تنتم�ي إىل أوروبا) ،أو
جغرافيا فقط وبش�كل
يصوروهن�ا على أهنا تنتم�ي إليها
ًّ
جزئي.

تحمل القوة الع�سكرية في تركيا مزايا
مهمّ �������ة مقارن�������ة بالأط�������راف الإقليمية
الأخ�������رى لكن م�������ع التهديدات النا�ش�������ئة
ويدف�ع (الغم�وض الكبير) يف تعري�ف التهديدات
في الع�ص�������ر الجدي�������د ف�إن تركي�������ا �أمام واملخاطر اجله�ات الدولي�ة الفاعلة ،وخاص�ة أوروبا-
مجموعة وا�سعة من تحديات ومخاطر إىل إع�ادة النظ�ر يف تعريف عالقاهتا برتكي�ا .وبالنظر إىل
املوقع ،والوسائل واألساليب والقدرات والتوقيت فإنه
الأمن القومي

ال يوجد أي فاعل يمكنه القول إنه بعيد عن التهديدات.
يف ه�ذا الس�ياق ،وبالنظ�ر إىل اهلدف املتمث�ل يف احلفاظ
فكرا ثور ًّي�ا ت َُعدّ هتديدً ا
على النظ�ام العاملي فإن اجله�ات احلكومية وغري احلكومية الت�ي تتب ّنى ً
للمجتم�ع ال�دويل بأرسه .ويف هذه الصورة الكلية فإن هن�اك العديد من مصادر التهديد الكيل
واجلزئ�ي يف تركيا ،وق�د اعتمدت العنارص اإلرهابية ،مثل حزب العامل الكردس�تاين وداعش
منهجا وجهدً ا هيددان مفهوم السيادة
وحزب االحتاد الديمقراطي ووحدات احلامية الش�عبيةً -
اإلقليمي ،وهذا ال هيدد تركيا فقط ،بل سوف هيدد أمن أوروبا .ويف هذا الصدد ،فقد أصبحت
تركي�ا ب�اب األم�ن األورويب .يف ضوء ه�ذه احلقائق فإن تركي�ا وحلفاءها ليس لدهيم متس�ع
للمخاطرة بأمنهم.

ومن املعروف أن الصعوبات األمنية س�واء التي تواجهها تركيا أم اجلهات الدولية الفاعلة
مشتركة بين اجلمي�ع .يف ه�ذا الس�ياق ،ف�إن معظم مص�ادر عدم االس�تقرار تظه�ر يف مثلث
(البلقان ،القوقاز ،الرشق األوس�ط الكبري) ،وهذا يؤثر يف النظام العاملي ،ومع ذلك ،كافحت
تركيا اإلرهاب ،لكن حلفاءها ظ ّلوا غري مبالني بمكافحة هذا اخلطر لسنوات عديدة .وهؤالء
احللف�اء أنفس�هم بدأوا مواجه�ة تداعيات هذه التهديدات بأش�كال وهي�اكل خمتلفة .ويمكن
التعبير عن ه�ذه التهدي�دات ضمن قائم�ة طويلة ،منه�ا اإلره�اب ،والتش�كيالت املتطرفة،
و(التهدي�دات الناعمة) ،مثل اهلج�رة غري الرشعية ،واملآيس البرشية ،وتقلص س�لطة الدولة.
ويف هذا الس�ياق فإن تركيا تس�عى إىل إعادة هندس�ة بنيتها األمنية؛ وذلك للرد عىل التحديات
األمنية ،يف إطار التوافق الندي مع الرشكاء التقليديني.
تو ّف�ر التعديلات الدس�تورية يف تركي�ا فرصة إلع�ادة بناء آلي�ة أمنية ،وذل�ك عىل عكس
األحكام املسبقة من املجتمعات الغربية يف أثناء استفتاء  16أبريل الذي ستُظهر املرحلة القادمة
أنه يقدّ م فرصة ّقيمة إلعادة هيكلة البنية األمنية.

ت�أثير التعديالت الد�ستورية في بنية الأمن القومي التركي

يمك�ن أن ُن ِع�دّ بعض املزايا واخلصائ�ص املطلوبة يف اآللية األمنية التي ُيراد تأسيس�ها،
ومنها :حتقيق مس�توى عال من االستعداد -من خالل إزالة العقبات البريوقراطية ،وإنشاء
إستراتيجية أمنية ش�املة ،وامتالك النوعية والكمية الكافيتني من الوس�ائل األمنية ،وإجياد
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جس�م يمثّل اإلرادة املدنية ،بصفته جسًم�اً
رقابي�ا للحيلولة دون وقوع تدخالت
ديمقراطيا
ًّ
ًّ
عس�كرية يف املس�تقبل .وفضًل�اً عن اخلي�ارات الفردية لصن�اع القرار ينبغ�ي إضفاء الطابع
املصمم بش�كل ش�امل م�ن أج�ل تنفيذ إستراتيجية أمنية ش�املة يف ض�وء تقييم
املؤسسي
ّ
قي�م النظام الرئايس اجلديد
واقع�ي للتهدي�دات التي يواجهها األم�ن القومي .ويمكن أن ُي َّ
يف هذا اإلطار من خالل إنش�ائه مؤسسات وموارد برشية مؤهلة ،وقادرة عىل تنسيق أعامل
كل مؤسس�ات الدولة.

إن دراس�ة نتائ�ج التعديلات الدس�تورية عىل قطاع األم�ن يمكن أن تكش�ف عن بعض
النجاحات التي يمكن أن حت ّققها تركيا .يف هذا الس�ياق ،فإن الرئاسة أولاً  ،ستكون هلا السلطة
على تش�كيل األمن من خالل املراس�يم واللوائح الرئاس�ية إن ل�زم األمر .وهبذا س�وف ُيو َّفر
الوق�ت وامل�وارد يف ح�ال ُأنتِجت حلول حمددة وذكي�ة تُن َّفذ بمراعاة حج�م التهديد من خالل
التنس�يق الفعال بني األجهزة األمنية املعنية .وبينام كان النظام السابق ،مرتكزً ا عىل عملية صنع
ق�رار طويل�ة ،فإن أدوات النظام اجلدي�د ،توفر تركيزً ا أكرب عىل التهدي�دات ،ولدهيا قدرة عىل
حتقيق العمل املبارش.
وإضاف�ة إىل التعديلات الت�ي ُأ ِ
دخلت عىل الدس�تور؛ فإن مؤسس�ة جمل�س األمن القومي

وأمانت�ه العام�ة ،الت�ي ين�درج حتت س�لطتها مؤسس�ات الدولة األمني�ة واالس�تخبارية ذات
الصلة -س�تتعزز قدرهتا عىل إنش�اء إستراتيجية أمنية يف مواجهة التهديدات .وس�وف يكون
جملس األمن القومي وأمانته العامة حتت س�يطرة الس�لطة املدنية ،وس�يعمل عىل إنش�اء قاعدة
بيانات للتهديدات يقدّ مها إىل الرئاسة وسوف يعمل املجلس عىل حتديد اإلسرتاتيجية األمنية.
وعلى الرغ�م من أن النظام الس�ابق نظر ًّي�ا كان يوفر املهمة نفس�ها ،فإن طبيع�ة النظام اجلديد
ستكون أكثر عملية.
املهمة أن األجهزة األمنية يمكن أن تنش�أ مبارشة بموجب مراسيم
ومن الرتتيبات اجلديدة ّ
ولوائح رئاسية .ويف هذا السياق ،بينام ّ
تشكل رئاسة اجلمهورية ،مؤسسات الدولة ،فإن املتوقع
ّ
يش�كل الرئيس الوس�ط األمني من خالل تصميم منهجي مرن يراعي الفاعلني ،وأساليب
أن
العم�ل ،وامله�ارات الالزمة .وم�ن َث ّم تتخلص تركيا م�ن العوائق النابعة م�ن البنية الداخلية،
وتصبح تركيا قادرة عىل جعل بنيتها األمنية متوافقة مع البنى األمنية حللفائها ،وتستطيع إزالة
بعض العقبات العملياتية.
وس�تحصل الرئاس�ة عىل حقّ إص�دار أوامر للقوات املس�لحة بش�كل مب�ارش ،بدلاً من
املطول�ة والرسي�ة يف الربمل�ان ،وهبذه الطريق�ة ،تس�تطيع تركيا ،أن تتخ�ذ التدابري
املباحث�ات ّ
اللالزم�ة ملواجه�ة املخاطر والتهديدات ،واالس�تجابة من دون تضييع للوق�ت .كان النظام
السابق ،يفرض إذ ًنا من الربملان عىل أي استخدام للقوات املسلحة الرتكية يف اخلارج( ،ومن
لكن النظ�ام اجلديد يضع ح�دًّ ا لضياع الوقت،
مهمة ألي س�بب من األس�باب) ّ ،
ذل�ك أي ّ
فعالة.
وبفضل الرتتيبات اجلديدة يمكن اس�تخدام القوات املس�لحة الرتكية بطريقة ّ
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كانت السيطرة املدنية عىل القوات املسلحة موضع رصاع لسنوات طويلة يف عملية تأسيس
نظام الدولة الديمقراطي .وستعمل السلطة املمنوحة للرئيس عىل منع الوصاية العسكرية عىل
نموذجا
آليات احلكومة الرشعية واملنتخبة ،وإذا نجحت الديمقراطية واملدنية الرتكية فستمثّل
ً
للكثري من دول الرشق األوسط التي تواجه املشكلة نفسها.

أمنيا فعالاً لرتكيا فحس�ب ،بل س�يوفر
ختا ًما ،فإن التطور يف املجال األمني ،لن يقدّ م نظا ًما ًّ
ذل�ك جلمي�ع اجلهات الدولية التي جتمعها م�ع تركيا مصالح وقيم مشتركة .ويف هذا اإلطار،
ويف ض�وء االعتامد املتبادل بني أوروبا وأمريكا م�ن جهة ،وتركيا من جهة أخرى -فإن القدرة
عىل تنسيق السياسات واالعرتاف باملصالح املشرتكة ،يمكن حتويلهام إىل تكامل يف التصورات
األمنية.

فر�ص توطيد الأعمدة الأ�سا�سية لبنية الأمن القومي

س�وف تقدّ م التعديالت التي ُأ ِ
دخلت عىل الدس�تور فرصة لتعزيز مخس�ة أعمدة رئيس�ة
ّ
وتس�هل التنس�يق بني
س�تنظم
خصوصا فيام يتعلق باملركزية التي
يف قط�اع األم�ن يف تركيا،
ً
ّ
مؤسس�ات الدول�ة .وخالف�ا للنقد ،ف�إن نظام األم�ن املركزي يمك�ن اعتباره مي�زة لرتكيا
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بنية الأمن القومي التركي بعد ا�ستفتاء � 16أبريل

وحلفائه�ا الغربيني .ويف هذا الس�ياق فإن بناء إستراتيجية األمن والدف�اع ،يتطلب عملية
متكامل�ة يف مركزي�ة مجع املعلوم�ات وتصنيفها وحتليله�ا ووضعها موض�ع التنفيذ يف نظام
س�يحدِّ د املخاط�ر والتهديدات،
دول�ة حمكم .وكام ُذ ِك�ر من قبل ،فإن جملس األمن القومي ُ
وذلك بالتش�اور مع اجله�ات احلكومية املعنية األخرى ،وس�يقدّ م ذلك إىل صانعي القرار؛
مبني عىل االستجابة االستباقية
الختاذ القرار يف هناية املطاف .وهكذا ،فإن النموذج األمني ّ
وتع�د مواجهة
�م يمكن حتيي�د التهديدات خ�ارج احلدودّ ،
ال اس�تجابة رد الفع�ل ،وم�ن َث ّ
داع�ش يف عملي�ة درع الفرات حالة نموذجية هل�ذا املنهج ،حيث تس�تطيع تركيا وحلفاءها
الغربيني مواجهة التهديد املشترك.
التدخل املب�ارش من
وم�ن املكاس�ب األخ�رى (مأسس�ة) القط�اع األمن�ي م�ن خلال
ّ
س�توجه مجي�ع اجلهات احلكومي�ة إىل حتقيق اهلدف
الرئاس�ة ،وهكذا ،فإن املقاربة الش�املة
ّ
والوجهة الرئيس�ة .عىل س�ببيل املثال كانت هناك مش�كلة يف ضعف التنسيق بني مؤسسات
الدول�ة ،والس�يام يف جم�ال مكافحة اإلرهاب ،وبع�د الرتتيبات واملراس�يم امل ّتخذة بعد 15
وربِ َطت القوات العس�كرية بوزارة الدفاع،
يولي�وُ ،ربِطت قوات األمن ب�وزارة الداخليةُ ،
املهام ذات الصلة بإنفاذ األمن الداخيل .وهكذاُ ،أ ِّسس�ت رقابة
بمهمة تعزي�ز
م�ع تكليفه�ا
ّ
ّ
ُ
ٍ
فعال وف ًقا للدس�تور.
ديمقراطية عىل قوى األمن ،وأج ِريت آليات تنس�يق

وجتدر اإلش�ارة إىل أن إتاحة املجال ملش�اركة الرئاس�ة يف حتديد العمليات األمنية التي
ينبغ�ي تنفيذه�ا له قيمة كبرية .وقد أصبح للرئيس س�لطة تكليف الوكاالت احلكومية ذات
وس�يتعزز
بمه�ام حمددة ملواجهة املخاطر األمنية،
الصل�ة باعتامد أس�اليب معين�ة ،وتكليفها
ّ
ّ
دور الرئيس وترجيحاته ومبادراته يف جمال األمن من دون إذن الربملان ،ومع هذا س�يكون
للربملان دور يف مراقبة القوانني واملراسيم التي سيصدرها الرئيس ،وحق يف طلب تغيريها،
وه�ذام�نش�أنهتعزي�زمعاييرالديمقراطي�ة.

أساس�ا آللي�ة االس�تجابة الفعال�ة ،ومع ذلك،
إن ق�درة الس�لطة وفعاليته�ا كانت�ا دائام
ً
�م كان هناك إخفاق
تعرض�ت أنش�طة اإلمداد والتس�ليح لعملية بريوقراطية طويلة ،ومن َث ّ
يف توفير م�ا حتت�اج إليه القوات املس�لحة الرتكية وق�وات الرشطة من أنظم�ة ،حتت حجج
املوثوقي�ة .ومع عملية تغيري الدس�تور ،فإن النظام األمني الرتكي وكل جزء من هذا النظام
بصفته جز ًءا من إستراتيجية متكاملة -س�وف يكتس�ب قدرات وظيفية رسيعة.
التأهب للدولة ،ومع
إن مجيع األعمدة التي ذكرت ،تسهم إىل حدّ كبري يف رفع مستوى ّ
التأهب ليس هو اآللي�ة الوحيدة جلعل الدول�ة الرتكية قادرة عىل
ذل�ك ،ف�إن رفع مس�توى ّ
مواجه�ة التهدي�د ،وإذا ُر ِ
�ي أن املخاط�ر والتهديدات وراء حدود ال�دول مرتابطة فإن
وع َ
ه�ذا يتطلب م�ن املجتمع الدويل التع�اون يف مكافحة هذه التهدي�دات واملخاطر .وهكذا،
التأه�ب واجلاهزية يف تركي�ا بوصفها ج�ز ًءا من هيكل دويل للتنس�يق
ف�إن رفع مس�تويات ّ
إجيابي�ام�عالشركاءيفاملجتم�عال�دويل.
والتع�اونيع�دّ إس�ها ًما ًّ
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الخال�صة
إن التعديالت الدستورية يف تركيا أوجدت بعد استفتاء  16أبريل ،فرصة إلقامة نظام دولة
ٍ
فع�ال ،ومن ذلك تنفيذ تغيريات واس�عة يف قطاع األمن .وق�د عانت تركيا مجود النظام األمني
وتكلس�ه؛ لذا حتتاج تركيا إىل االنتقال إىل نظام أمني ّ
يمكنها من اس�تخدام قدراهتا وإمكانياهتا
ُ
وتشارك أوروبا والواليات املتحدة
يف مواجهة املخاطر والتهديدات.
واجلهات الفاعلة العاملية
ُ
األخ�رى تركي�ا خماوفه�ا؛ بس�بب البيئة األمني�ة اجلديدة ،واملصري املشترك .وبس�بب االعتامد
املتبادل يف النظام احلايل الدويل ،فإن غرق جانب واحد قد يؤدي إىل غرق اجلانب اآلخر ً
أيضا.
وه�ذا حي ّت�م عىل تركيا وغريها من أعض�اء املجتمع الدويل ،حتقيق اس�تجابة مجاعية يف مواجهة
املخاط�ر .وعىل الرغم م�ن التحديات التي تواجه إعادة اهليكلة يف الس�احة الدولية ،فإن تركيا
م�ن خالل التعديالت الدس�تورية قد بدأت يف (إعادة اهليكلة) الت�ي ّ
متكنها من اختاذ خطوات
نحو تطوير القدرة عىل الوفاء بالتزاماهتا جتاه مواطنيها واملجتمع الدويل ً
أيضا .وإن التهديدات
واملخاط�ر املاثلة أمامنا س�واء يف س�وريا أم يف الع�راق حت ّتم عىل مجيع اجله�ات الدولية الفاعلة
الترصف بمس�ؤولية ،والقيام بجهود التنس�يق املطلوبة .وقد حش�دت تركيا مواردها للرد عىل
التهديدات ،كام رأينا يف عملية التعديالت الدس�تورية ،وتتو ّقع تركيا أن يكون رشكاؤها معها
عىل اخلط نفسه.
* شارك يف هذا البحث كل من مروة سريين ومراد أصالن
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