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15  بعد التحول املفاجئ لألحداث يف الساعات العصيبة لتلك الليلة املصريية؛ ليلة:ملخص
 اتضح يشء واحد؛ أن قدرة الشعب عىل-يوليو عندما ُأحبِطت حماولة االنقالب يف تركيا
 يف هذه الورقة سنح ّلل حماولة.استخدام وسائل االتصال عرب اإلنرتنت أقوى من قوة اجليش
 تكوين:االنقالب العسكري يف تركيا التي ُأج ِهضت من خالل الرتكيز عىل العملية من الداخل
: وردود أفعال اجلهات الفاعلة، واملجاالت العملية ملحاولة االنقالب، والتكتيكات،املوظفني
ً  سرتكز الورقة، إضافة إىل ذلك.السياسية والعسكرية واملدنية املختلفة ضد االنقالبيني
أيضا
 يوليو يف سياق املستقبل السيايس15 عىل عواقب وتداعيات حماولة االنقالب العسكري يف
.1القريب يف تركيا
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ABSTRACT After the dramatic turn of events in the confusing hours of that fateful
night of 15th of July when an attempted coup in Turkey was thwarted, one thing
became very clear: the power of the people using the Internet communication tools
and platforms can be greater than the power of the military. In this paper we analyze
Turkey’s stillborn military coup attempt by focusing on the internal process (personnel
configuration, tactics and operational areas) of the coup attempt and reactions of
different political, military and civilian actors against the putschists. In addition to
this, the paper focuses on the consequences and influences of the 15th July military
coup attempt in the context of Turkey’s near political future.
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المقدمة

أثبت�ت حماول�ة االنقلاب العس�كري األخيرة يف  15يولي�و ،الت�ي تنب�ع من س�جل بالغ
الس�وء لالنقالبات العس�كرية يف تركيا -أن أي منظمة إرهابية يمكنها اخرتاق بعض العس�كر
االنقالبيين واس�تغالهلم لتحقيق مصاحله�ا األيديولوجية والسياس�ية .ومع ذلك ،فإن فش�ل
عزز الدور امللموس للشعب يف الديمقراطية الرتكية .2
حماولة االنقالب ّ

ّ
كبيرا يف التصدي ملحاول�ة االنقالب ،وأجربت
إن تركي�ا نجحت حكومة وش�ع ًبا
ً
نجاحا ً
املحاولة عىل الفشل يف غضون  22ساعة منذ بدئها .3وكان السبب وراء هذا النجاح هو التعامل
بدراية ومعرفة ،واختاذ القرارات بش�كل سليم ،والتنفيذ اجليد .حصل املسؤولون احلكوميون
وتف�وق عىل االنقالبيني ،وقد
على معلومات من مصادر موثوق�ة خمتلفة ،وكانت لدهيم دراية ّ
ساعد هذا األمر رئيس الوزراء بن عيل يلديرم عىل وصف هذا احلادث وتشخيصه بأنه حماولة
انقالب من جمموعة صغرية داخل القوات املس�لحة" .4هذا التشخيص كشف للشعب أن هذه
املحاولة ن ّفذهتا جمموعة صغرية ال اجليش بأكمله ،وأوضح أن هناك فار ًقا بني اجلنود االنقالبيني
التفوق املعلومايت الطريق للحكومة الختاذ القرار
واجلنود املوالني للنظام الدس�توري ،كام ّ
مهد ّ
بدع�وة الن�اس إىل النزول إىل الش�وارع ،والدفاع عن القي�م الديمقراطي�ة .ويف النهاية ،انترص
التف�وق يف صنع الق�رار عىل حماولة العس�كر االنقالبية ،واملنظمة اإلرهابي�ة التي تضم مدنيني
أساس�يا للتنفيذ
عنرصا
مسيسين ،وعنارص من الرشطة ،واجليش .كان التفوق يف صنع القرار
ً
ًّ
َّ
اجلي�د ال�ذي حتقَّقَ من خلال التنس�يق والتعامل م�ع األمر بش�كل جيد من اجله�ات الفاعلة
املختلفة ،سواء من الرشطة أم اجليش أم البلديات املحلية.
يف ه�ذه الورقة ،س�نركز بش�كل رئيس عىل حماولة االنقالب الفاش�لة من خلال النظر إىل
العملي�ة الداخلي�ة من حي�ث التنظيم ،واملوظف�ون ،والتكتيك ،واجلوان�ب اجلغرافية .واألهم
من ذلك أن هذا التحليل هيدف إىل وضع فش�ل االنقالب يف س�ياقه املفهومي العميل ،وجيادل
أن الس�بب الرئيس للفش�ل كان اجلهود الرتاكمية للجهات املتعددة ،مثل الشعب ،والسياسة،
واحلكومة ،ومؤسسات الدولة املختلفة ،يف مقاومة هذه املحاولة.

العملية الداخلية لالنقالبيين الع�سكريين

سنشير إىل أحد األس�باب اجلوهرية للفش�ل م�ن حيث "التخطي�ط" ،ومراح�ل "التنفيذ"
بالنس�بة لالنقالبيين .نق�ول بكل وضوح ،ومهام كان�ت اخلطة منظمة ،وش�بكة االتصال قوية
تفوق
بني الدوائر الداخلية ،ومناطق العملية حمددة بعناية ،ومنظومات األسلحة ّ
فعالة ،ورغم ّ
سلاح اجل�و وم�ا إىل ذلك -إال أن كل ه�ذه العوامل ظ ّلت م�ن الناحية النظرية فق�ط ،أ ّما من
املهرة من ذوي اخلربة،
ناحية التطبيق ،فإن االنقالبيني ال حيتاجون فقط إىل الضباط العسكريني َ
والذين جييدون التخطيط؛ بل كانوا بحاجة إىل عمالء أقوياء ال يفزعون بسهولة ،وقادرين عىل
الثب�ات على موقفهم هبدوء .بعب�ارة أخرىّ ،
إن القائم على هيكلة العملية كان س�يصبح أكثر
نجاحا لو ُس ِّلمت األسلحة واملعدات للجنود املحرتفني ،ال للمج ّندين الصغار الذين مل يعرفوا
ً
متا ًم�ا خطورة هذا العمل البائس .وقد ظهر خطأ العس�كريني ذوي الرتب العالية عىل جمموعة
 186ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

محاولة االنقالب الع�سكرى

دردشة عىل الواتس أب تدعى جملس السالم الوطني ( )PHCالتي كانت تستخدم عىل نطاق
واسع بني كل املستويات ،من كبار ضباط اجليش وصغارهم منذ بداية العملية.5

الجانب التنظيمي لالنقالب
تكوين الموظفين
يبدو أن اهليكل األسايس لالنقالب نشأ يف مديرية شؤون املوظفني يف هيئة األركان العامة،
عينت هذه املديرية اجلنراالت وقادة البحرية يف املناصب الرئيسة املطلوبة جلميع القادة،
حيث َّ
خترجهم من الكلية العس�كرية ،إذ خدم العميد
وق�د اتبع اجلن�راالت نمط تعيينات دقي ًقا بع�د ّ
خترج�ه برتبة رائ�د ،واكتس�ب معلومات
حمم�د برتيجوت�ش يف مديري�ة ش�ؤون املوظفني منذ ّ
ش�خصية ع�ن الضباط 6الذين لدهيم تعاط�ف مع فتح اهلل غولن ،والقادرين عىل املش�اركة يف
مؤام�رة االنقلاب املحتمل�ة ،وقد و ّقع عىل ما ُع ِ�رف بإعالن "جملس السلام الوطني" ،الذي
ُيع�دّ اجلزء الرئيس للعملية ،وعينّ املوظفين القادرين عىل تنفيذ االنقالب املحتمل يف القوات
اجلوية ،و الربية ،والقوات البحرية ،والدرك ،وحرس السواحل ،أما بقية القوات املسلحة التي
ال تتبنى أيديولوجيا مماثلة للمجموعة املذكورة أعاله ،فيمكن أن ُيط َلق عليها "األطراف".
ُش ِّ
�ك َل التنظي�م من العن�ارص التكتيكية األساس�ية يف القوات اجلوي�ة ،والقوات الربية،
والق�وات البحري�ة ،وق�وات ال�درك ،وقوات خف�ر الس�واحل ،والق�وات اخلاصة ،وكان
اهل�دف من ه�ذا املزي�ج م�ن ِ
�رق اخلاص�ة واملروحي�ات اهلجومي�ة والطائ�رات املقاتلة
الف َ
والوح�دات املدرعة -هو توفري الدعم العس�كري املشترك للس�يطرة عىل املرافق الرئيس�ة
بتأثير الصدم�ة .وكان م�ن املتوقع أن يك�ون للقواعد العس�كرية األخرى تأثير مماثل عن
طري�ق تعيين اجلنراالت والضباط يف القواعد العس�كرية يف مجيع أنحاء تركياُ .7ع ِّينَت ِفرق
املق�ر الرئيس لقيادة الق�وات اخلاصة ،وهيئة
للقي�ام بعملي�ات ّ
خاصة ،مثل االس�تيالء عىل ّ
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نجاحا األركان العامة ،وغريها من مراكز القوة ،والختطاف
� ّإن تركي�������ا نجح�������ت حكومة و�شع ًب�������ا ً
8
أو قتل الرئيس ،وق�ادة اجليش ؛ لذا نُشرٍ ت الطائرات
كبيرًا ف�������ي الت�ص�������دي لمحاول�������ة االنقالب،
املقاتل�ة لتأمين املج�ال اجل�وي ،وقم�ع أي ر ّد فع�ل
و�أجب�������رت المحاولة على الف�ش�������ل في غ�ضون للجمه�ور ،ورضب األه�داف اإلستراتيجية ،وخلق
� 22ساعة منذ بدئها  .وكان ال�سبب وراء هذا الصدم�ة والرع�بُ ،
وخصص�ت طائ�رات اهلليكوبرت
ً
أيض�ا لرضب أه�داف تكتيكي�ة للرشط�ة واملخابرات
النجاح هو التعام�������ل بدراية ومعرفة ،واتخاذ
والوحدات العس�كرية الت�ي عارضت االنقالب ،9كام
ُأ ِ
القرارات ب�شكل �سليم ،والتنفيذ الجيد.
عطي�ت األوامر للمركب�ات املدرعة والق�وات الربية
لتأمين املراف�ق الرئيس�ة ،مث�ل القواع�د العس�كرية،
ومراك�ز الرشط�ة ،ومكات�ب االس�تخبارات ،وط�رق النق�ل ،وحمط�ات االتص�االت.10
وق�د اختِريت أنقرة وإس�طنبول وإزمري مد ًنا رئيس�ة إلخضاع املؤسس�ات احلكومية فيها،
وجعلها حتت س�يطرة االنقالبيني ،لالس�تيالء عىل الس�لطة بأرسع وقت ممكن؛ ولذلك ،أ ّدت
ريا يف تنفيذ حماولة االنقالب،
القواعد العسكرية
واملقرات الرئيسية يف تلك املحافظات ً
دورا كب ً
ّ
واملق�ر الرئي�س ملختل�ف القوات العس�كرية يف وس�ط العاصمة أنقرة
إذ تق�ع األركان العام�ة
ّ
بجانب مؤسس�ات الدولة املدنية ،وكانت لدى قاعدة سالح اجلو الرابع التي تقع عىل بعد 50
كيلوم ً
رتا غرب العاصمة -القدرة عىل توفري السيطرة اجلوية ،وكان بإمكاهنا أن تقمع الشعب يف
غضون دقائق بمقاتالت إف ،16وقد توىل زوج ابنة رئيس أركان القوات اجلوية السابق ،أكني
أوزت�ورك ،قيادة الرسب  141املقاتل لـطائ�رات إف .1611وقد اختِريت هذه القاعدة اجلوية
مق�را إلصدار األوامر اجلوي�ة التكتيكية ،ومركزَ اعتقال ملن ُيق َب�ض عليهم .وتقع قيادة طريان
ًّ
اجلي�ش داخ�ل مركز املدينة ،على بعد  8-5كم من األهداف ،مثل القصر الرئايس والربملان،
واملقر الرئيس للمخابرات .من ناحية أخرى ،كان إلسطنبول قيمة
ومقرات اجليش والرشطة،
ّ
ّ
دعائية إستراتيجية لالنقالبيني عالوة عىل أمهيتها العس�كرية ،وقد هدَ ف االنقالبيون إىل لفت
انتب�اه املجتمع الدويل عن طري�ق قطع الطريق الرسيع عىل البوس�فور ،وإغالق مطار أتاتورك
مؤخرا تنظيم داعش .12أما إزمري ،التي تقع عىل بعد  265كم من مرمريس فقد
الذي استهدفه
ً
اختريت لتنفيذ هجوم ضد الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس أردوغان.
إن إحاطة القواعد العسكرية يف أنقرة وإسطنبول باملدينتني ،جعل من املمكن ومن السهل
حدوث تدخل عسكري ضد املؤسسات احلكومية املدنية.

العملية

التق�ى رئيس هيئ�ة األركان اجلنرال خلويص أكار قائدَ الق�وات الربية اجلنرال صالح زكي
ج�والك ،ونائب رئيس هيئ�ة األركان يف مكتب رئيس األركان مس�اء اجلمعة ،بعد ورود أنباء
وتقريرات اس�تخباراتية عن نش�اط عسكري غري معروف يف بعض القواعد العسكرية يف مجيع
الش�خصيان لرئيس
أنح�اء تركيا .عزل االنقالبيون مبنى األركان ،وكان من بينهم املس�اعدان
ّ
األركان ،وخلال االجتماع عرضوا عىل اجلن�رال خلويص أكار قيادة االنقلاب ،لكن رئيس
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األركان رف�ض ه�ذه املحاول�ة االنقالبية ،فاش�تبك االنقالبي�ون مع عنارص الق�وات اخلاصة
الذي�ن جاؤوا من قاعدة آيت مس�عود اجلوية ،و ُقتِل عدد قليل منه�م .عالوة عىل ذلك ،اعتقلوا
قسرا ،ثم نقلوهم إىل قاعدة سلاح اجلو الرابع .13ويف الوقت نفس�ه ،ب�دأت العربات
الق�ادة ً
العس�كرية تغل�ق جرس البوس�فور ثم مط�ار أتاتورك يف إس�طنبول ،هبدف الس�يطرة التا ّمة من
خلال الدبابات ،وأص�در االنقالبيون يف مبنى هيئة األركان العا ّمة بيا ًنا عس�كر ًّيا غري رشعي
جلميع اهليئات الرئيس�ة والوزارات ،يدَّ عون فيه الس�يطرة عىل احلكومة يف الساعة  10.15من
مساء يوم  15يوليو .2016

ب�دأت العملي�ة االنقالبي�ة يف التاس�عة مس�اء ،بع�د أن هبط�ت جمموع�ة األربعين التابعة
لقوات اجليش اخلاصة من ديار بكر ،يف قاعدة آيت مس�عود اجلوية العس�كرية يف أنقرةُ .ق ِّسمت
ُ
املقر الرئيس للقوات
املجموعة ثالث جمموعات خمتلفة؛ أ ِمرت املجموعة األوىل بالسيطرة عىل ّ
املقر الرئي�س لألركان العا ّمة ،واملجموعة
ّ
اخلاص�ة يف غولبايش ،وانتقلت املجموعة الثانية إىل ّ
الثالثة إىل القاعدة اجلوية إكينجي لالستيالء عىل املواقع الرئيسة .كان بداخل كل هدف عنارص
دعم للمجموعات ،وكان االس�تيالء عىل هذه األهداف الثالثة األساس�ية حيو ًّيا لالنقالبيني،
وكان م�ن املق�رر أن تُن َّفذ يف وقت واحد .وعىل الرغم تنفيذ اخلط�ة وف ًقا للجدول الزمني ،فإن
حتولت إىل نكس�ة كبرية ،عندم�ا ُأ ِ
طلق النار عىل اللواء س�ميح
الس�يطرة على الق�وات اخلاصة ّ
ترزي برصاص من مدفع مساعد القائد العام ملكتب القوات اخلاصة.

استولت املجموعة يف قاعدة إكينجي اجلوية عىل األهداف املحددة من دون أي مشكالت،
رحب بعض الطيارين باملجموع�ة ،وأجربوا موظفي
واس�تقرت يف رسب مقاتلات إفّ .16
ّ
اخلدم�ات األرضية عىل حتميل الطائرات املقاتلة .وقد ُعزِّ ز هذا الرسب ً
أيضا بطائرات إف16
من قاعدة القوات اجلوية الثامنة يف ديار بكر ،وأصبح أحد األس�س اإلستراتيجية لالنقالبيني
لتوفري الس�يطرة اجلوية .ه�اكان قراقوش ،14قائد الرسب  ،141ت�وىل عملية الرضبات اجلوية
علو منخفض فوق أنقرة لتخويف الناس
التكتيكية ،وأمر ست طائرات باإلقالع والتحليق عىل ّ
وإكراهه�مُ .
وأ ِمرت الطائرات ً
اخلاصة للرشطة يف غولبايش يف
أيضا برضب قاع�دة العمليات
ّ
أنقرة .ثم ُأ ِ
رس�لت طائرتان أخريان إىل إس�طنبول لقمع الش�عب ،ويعتقد أن طائرتني أخريني
حلقت�ا حول أنقرة لتقديم الدعم اجلوي الفوري .ويف الوقت نفس�ه ،أمر قائد قاعدة إنجرليك
اجلوي�ة اجلنرال بكري أرجان طائرتني من طراز  KC-135باإلقلاع لتزويد الطائرات املقاتلة
جوا.15
بالوقود ًّ

بع�د فرتة وجي�زة من إقلاع الطائ�رات ،أقلعت طائرت�ا هليكوبرت من ط�راز AH-1W
كوبرا ً
أيضا من املدرس�ة العس�كرية للطريان يف جوار جينليك؛ لتقديم الدعم اجلوي للقوات
الربي�ة .وغادرت نحو  13دبابة و 20عربة مدرعة قاعدة اللواء اآليل  28يف ماماك لالس�تيالء
على األه�داف الرئيس�ة ،مث�ل هيئ�ة األركان العام�ة ،ومراكز الق�وة ،ومبنى االس�تخبارات،
واملق�ر الرئيس للقوات اخلاصة التابعة للرشطة واملؤسس�ات احلكومي�ة .16ويبدو أن طائرات
ّ
اهلليكوبرت رضبت األهداف عندما شوهدت الدبابات والعربات املدرعة يف املناطق املستهدفة.
مقر
يف غضون س�ت س�اعات من حماولة االنقالب التي فش�لت ،وش�وهد إطالق نيران عىل ّ
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الرشط�ة الرئيس يف أنق�رة ،17ومبن�ى املخابرات ،18وح�ول القرص الرئايس ،19كام اس�تهدفت
اخلاصة بعد أن رضبتها طائرات إف.1620
طائرات مروحية عمليات الرشطة
ّ
وكان أكرب نكسة لالنقالبيني هو رد الفعل الرسيع لوحدة احلامية الرئاسية ،وإجالء الرئيس
رجب طيب أردوغان من فندقه يف مرمريس إىل مكان آمن ،ثم إىل إس�طنبول .تأخرت عنارص
البحث القتايل واإلنقاذ من أزمري؛ بس�بب سوء التنسيق مع القوات الربية .وبدأت املروحيات
الثلاث يف التحليق فوق فندق الرئيس الذي كان قد غادره بالفعل قبل س�اعة .21عاد الرئيس
من قاعدة جوية صغرية يف داالمان بالقرب من مرمريس إىل مطار أتاتورك يف إس�طنبول .وقد
األول يف إسطنبول األمن اجلوي واألريض لطريان الرئيس.
قدّ م قائد اجليش ّ

احتفظ االنقالبيون باهليمنة اجلوية حتى الثامنة من صباح يوم السبت ( 16يوليو ،)2016
ون ّف�ذوا تفجريات يف حمي�ط القرص الرئايس حوايل الس�اعة  .6:3022يف هناي�ة املطاف ُأجبرِ ت
طائ�رات االنقالبيني على اهلبوط ،بعد أن فقدوا الس�يطرة اجلوية الكاملة قبل الس�اعة احلادية
دورا مهماًّ يف التصدّ ي للعربات املدرعة يف الشوارع.
عرش .ويف خطوة تارخيية أ ّدى املدنيون ً

الشكل :1املؤسسات املستهدفة

الشكل :2عدد ضحايا هجامت االنقالبيني
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الرسم البياين :1عدد الضحايا واألهداف األخرى

ُ
ُ
محاولة االنقالب؟
حبطت
الردود :كيف �أ ِ

هن�اك أس�باب عدي�دة وراء إخفاق حماول�ة انقالب  15يولي�و اإلرهابية ،الت�ي ن ّفذها انقالبيو
املنظمة اإلرهابية التابعة لفتح اهلل غولن .ويمكن القول إن هناك عاملني وراء إخفاق املحاولة
األول فليس هناك شك يف أن االنقالبيني مل يكونوا ّ
منظمني ،كام
العسكرية االنقالبية :أما العامل ّ
أن هيكلهم التنظيمي كان منقسًم�اً إىل جمموعات خمتلفة من ضباط اجليش رفيعي املستوى ،وال
جدال أن تنظيم فتح اهلل غولن هو الفاعل الرئيس يف التخطيط ،وتنفيذ االنقالب العس�كري،
لك�ن م�ن املهم أن نؤكد حقيقة أن�ه بطريقة ما ،كان لالنقالبيني خلفي�ات أيديولوجية متنوعة،
ديمقراطيا ،واعتقال أو قتل
كان اهلدف اإلستراتيجي لالنقالبيني اإلطاحة باحلكوم�ة املنتخبة
ًّ
الرئيس أردوغان ،والسيطرة عىل مجيع مؤسسات املجتمع املدين املوالية للحكومة ،واجلامعات،
عرف عنه والؤه للحكومة والرئيس .ومع ذلك ،فإن عدم وجود تسلسل هرمي بني
وكل من ُي َ
االنقالبيني خلق مش�كالت عرقلت األهداف التنظيمية والعملية واإلستراتيجية والتكتيكية
دورا
للخط�ة ،واأله�داف املحددة .وم�ع ذلك ،فقد أ ّدت األبع�اد الفس�يولوجية واالجتامعية ً
ريا يف إحباط حماولة انقالب.
كب ً
وأم�ا العامل الثاين ،فيتضمن املناورات التنظيمية واإلستراتيجية للق�وى املناهضة لالنقالب
دورا ً
بارزا ،ويأيت يف
الت�ي تتكون من الفاعلني السياس�يني واملدنيني والعس�كريني الذي�ن أ ّدوا ً
املرتي�ة األوىل دور الرئي�س أردوغان الذي تصدّ ى لك�ذب االنقالبيني وردع حماولة االنقالب
العس�كري ،ويف املرتبة الثانية دور احلكومة ومؤسس�ات الدولة ،ويف املرتب�ة الثالثة ردود فعل
والسيام النواب الذين
وسائل اإلعالم ،ويف املرتبة الرابعة دور األحزاب السياسية يف الربملان،
ّ
ريا
اجتمع�وا يف الربمل�ان يف الوقت الذي كان�ت القوات املؤيدة لالنقالب تقص�ف مبنىاه .وأخ ً
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دورا حيو ًّيا من خالل تنظيم
أ ّدى نادي الصيد والرماي�ة ً
عمليا حلامية املقرات العس�كرية الرئيس�ة ملختلف
نفس�ه ًّ
الق�وى واس�تعادة الس�يطرة عليه�ا ،وإعلان أن مهمته
الرئيسة ستكون خدمة الوطن.

ظهور الرئي�س رجب طيب �أردوغان ،وبيانه
ال�������ذي دعا ال�شعب في�������ه �إلى الن�ضال من
�أجل الذود عن �إرادتهم ،الذي ُب ّ َث مبا�شرة
من خ���ل���ال قناة �س�������ي�.إن�.إن التركية ال "�أنا لم �أعرف � ّ َأي �سلطة �أقوى من �سلطة
ي�������زال ال�سب�������ب الرئي�س لف�ش�������ل محاولة ال�شعب" :23دور قيادة الرئي�س �أردوغان
االنقالب الع�سكري
مما ال شك فيه ،أن ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان،
وبيانه الذي دعا الش�عب فيه إىل النضال من أجل الذود
عن إرادهتم ،الذي ُب َّث مبارشة من خالل قناة يس.إن.إن الرتكية ال يزال السبب الرئيس لفشل
ألي نوع من حماوالت
حماولة االنقالب العس�كري .24فبينام وعد أردوغان الش�عب بالتصدي ّ
االنقالب ،طالب املواطنني بإظهار القوة واحلسم خالل هذا الوضع العصيب.

موضحا
وخلال خطابه للمواطننيّ ،أك�د الرئيس أردوغان أن حماولة االنقلاب غري رشعية،
ً
كيف جتاوز االنقالبيون سلس�لة األوامر اهلرمية .من ناحية أخرىّ ،
ريا
ركز أردوغان تركيزً ا كب ً
على دع�وة اجلامهري إىل التجمع يف س�احات املدن ،والوقوف جن ًب�ا إىل جنب ضد االنقالبيني،
وجاء يف كلمته" :يف هذه األثناء ّ
أحث األمة عىل التجمع يف الساحات ،كام أدعو مواطني بلدي
ِ
إىل االحتش�اد يف املط�ارات .دعون�ا مجيعا نلتقي يف املطارات والس�احات ،ولت�أت هذه احلفنة
لنر ما هم فاعلون بإرادة الشعب .أنا مل أعرف أي سلطة أقوى من
القليلة بالدبابات واملدفعيةَ ،
سلطة الشعب".25
اتبع أردوغان إستراتيجيتني خالل الترصحيات العا ّمة عىل القن�وات التلفزيونية ،يف البداية،
ّ
ي�دع فقط أتباعه
حث احلش�ود عىل
التجمع يف الش�وارع والس�احات ملقاومة االنقالب ،ومل ُ
ّ
لالحتش�اد ،ب�ل دعا ّ
وموحد .وثان ًياّ ،
ذكر الش�عب بأنّه
ق�وي
كل الن�اس للحفاظ عىل جمتمع
ّ
ّ
اليزال القائد .هبذه الطريقة ،أراد أن جيذب إىل صفه بقية كبار املسؤولني يف اجليش ،الذين مل
يشاركوا يف التخطيط لالنقالب ،وكسب تأييدهم .ولذلك ،كان اهلدف األسايس ألردوغان
حش�د القوى الرئيس�ة بأرسع وقت ممكن ،سواء الش�عب ،أم املؤسسات احلكومية األخرى،
أم اجلي�ش ،م�ن أجل إفس�اح املجال ملناورات س�لطات الدول�ة " .دعوة الرئي�س أردوغان
الرسيع�ة ،أ ّدت يف املق�ام األول إىل تعبئ�ة اجلامهير يف امل�دن الكبرية ،مثل إس�طنبول وأنقرة،
ورسع�ان م�ا انترشت إىل املدن األخرى يف مجي�ع أنحاء تركيا ،وهكذا ش�كل املواطنون كتلة
ضغط ضخمة ضد جنود االنقالب الذين كانوا ين ّفذون عمليات من أجل السيطرة .حتى يف
املرحلة األوىل ملحاولة االنقالب ،كان حش�د املواطنني يف الساحات أرسع من اجلنود ،وعىل
وج�ه اخلص�وص ،حول مبنى قناة الدولة التلفزيوني�ة  TRTيف أنقرة  ،26وقناة (يس.إن.إن)
اخلاصة التي تقع يف إس�طنبول - 27واللتني اس�تُ عيدتا بعد تصدّ ي الش�عب بش�جاعة
الرتكية
ّ
جلن�وداالنقلاب.
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إضاف�ة إىل كل ذل�ك ،أعلن أردوغ�ان عن عودته من مرمريس إىل إس�طنبول .وه�ذا يعني أن
أردوغ�ان بكل رصاحة حتدّ ى االنقالبيني باإلعالن عن طريق عودته ،بل حتى دعوته اجلامهري
إىل لقائ�ه هن�اك .يف واقع األمر ،احتش�د عدد ضخم من الش�عب يف مطار أتات�ورك للرتحيب
حت�ول أخ�رى حني وص�ل أردوغ�ان إىل
بالرئي�س الرتك�ي .م�رة أخ�رى كان�ت هن�اك نقط�ة ّ
املط�ار (يف الوق�ت الذي كان احتمال التهديد باهلجوم ض�ده اليزال قائماً ) وألق�ى خطابه أمام
يس�تمر .وفيام يتعلق باخلطاب
الكامريات ،مؤكدً ا مرة أخرى أن الكفاح ضد االنقالب س�وف
ّ
حولت امليدان ،ورسعان ما أدت إىل إضعاف
واملس�توى العميل ،فإن ش�جاعة املواطن الرتكي ّ
ثق�ة وهيمن�ة االنقالبيني" .وبالنظ�ر إىل الوقت واملكان ،فإنه خالل عرش الس�اعات األوىل من
حماولة االنقالب ،كانت ِفرق مكافحة االنقالب قد نجحت يف اس�تعادة الس�لطة ،وبدأ اجلنود
املتمردون يستس�لمون ،وقد رصح مس�ؤولون عس�كريون ومن الرشطة الرتكية أهنم سيطروا
ّ
تقري ًبا عىل البالد يف وقت متأخر من مساء يوم السبت.

"ال نذعن لالنقالبيين �أو الم�ؤيدين لالنقالب" :ردود الحكومة
وم�ؤ�س�سات الدولة

و َث ّم�ة س�بب آخر إلخف�اق حماول�ة انقالب أتب�اع غول�ن ،أو بعبارة أخ�رى ال�ر ّد الناجح ملنع
االنقالب ،وهو االعتامد عىل سياس�ة "احلكومة" ،وهي "اإلستراتيجية املتكاملة" التي يطبقها
ّ
كل مؤسس�ات الدول�ة ومنظامهتا يف الوقت نفس�ه .يف الواقع ،كان للق�درة الفائقة عىل اإلدارة
فع�ال ووثيق مع احلكومة-
الرسيعة لبريوقراطية األمن ،وللمس�ؤولني الذين تعاونوا بش�كل ّ
ً
دور ب�ارز منذ اللحظة األوىل ،فقد ا ُّتبِعت هذه اإلستراتيجية املتكاملة املذكورة آنفا يف املرحلة
األوىل ملحاول�ة االنقالب؛ أولاً بس�بب موقف الرئيس أردوغان احلاس�م ،الذي دعمه موقف
رئي�س ال�وزراء واحلكومة ،والذي دع�ا منذ البداي�ة إىل املقاومة .وعىل املنوال نفس�ه ،تواصل
أعض�اء احلكومة الذين كانوا على يقني بالتهديد املحتمل لالنقالب -على الفور مع القنوات
التلفزيوني�ة ع�ن طريق اهلات�ف ،وحتدّ ثوا عن حم�اوالت االنقالب املحتملة .ل�ذا ،فان موقف
واضحا منذ البداية" :ال نذعن لالنقالبيني أو العقلية املؤيدة لالنقالب".
احلكومة كان
ً
بع�د ذل�ك ،أدارت احلكوم�ة البريوقراطي�ة األمنية بكف�اءة ،ووضعت ّ
اخلطة موض�ع التنفيذ.
و َقض�ت ه�ذه اخلط�ة بتدخل قوات األم�ن املبارش ض�د اجلن�ود املتمردين .ويف هذا الس�ياق،
البد من اإلش�ارة اىل أن االستخبارات والقوات اخلاصة ّ
ش�كلتا العمود الفقري للبريوقراطية
األمنية ،إذ مل تقدّ ما الدعم فقط للحكومة ملكافحة االنقالب ،بل ً
أيضا دافعتا ومحتا مؤسس�اهتام
املؤسس�ات العا ّمة
م�ن الوق�وع يف أيدي االنقالبيين .وإضافة إىل البريوقراطي�ة األمنية ،أ ّدت ّ
دورا ً
ّ
نشطا من خالل نرش اخلطاب املناهض لالنقالب.
األخرى
واملنظامت ً
وعلى الرغ�م م�ن ر ّد فعل احلكوم�ة الرسيع والق�وي ضد حماول�ة االنقالب العس�كري ،فإن
دورا حيو ًّي�ا ً
أيضا ،عن طريق االجتامع يف
أعض�اء الربملان من خمتلف األحزاب السياس�ية أ ّدوا ً
مبن�ى الربمل�ان حتت قصف مدافع االنقالبيني .إن هذا احلس�م زاد من عزم مؤسس�ات الدولة،
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وأش�د يف ردع حماولة االنقالب العسكري .ونتيجة لذلك ،بدأت
ودفعها إىل بذل جهود أقوى
ّ
ملؤسس�ات الدولة
عملي�ة هجوم ش�امل ضد حماولة االنقلاب ،وقد أضعفت الصور املوحدة ّ
عىل شاش�ات التلفزيون ،وانعكاساهتا الفورية عىل اجلمهور عن طريق وسائل اإلعالم -قدرة
االنقالبيني واملؤيدين لالنقالبً ،
وأيضا منعت االنقالبيني من الوصول إىل أهدافهم.

"ال لالنقالب" :احتجاجات عامّ ة وقوّة �شعب

مهمة أخرى يف ردع حماولة االنقالب ،وهي أن أعدا ًدا كبرية من اجلمهور ُه ِرعت
و َث ّم�ة ركيزة ّ
برسعة إىل الشوارع ،وقد منع هذا الوضع االنقالبيني من التقدّ م التكتيكي عىل املستوى العميل،
تتبع اجلان�ب الزمني ملخطط االنقلاب .كان هناك هدفان رئيس�ان لالحتجاجات
فضًل�اً عن ّ
تق�دم االنقالبيني على األرض من خلال العمل جن ًب�ا إىل جنب مع
العا ّم�ة :أوهلما اعرتاض ّ
مؤسسات الدولة ضد االنقالب هبدف إحباطه .وثانيهام انسحاب قادة االنقالب نتيجة الذعر
الذي خلقه ضغط اجلمهور املحتشد يف الساحات يف خمتلف أنحاء البالد.

عىل الرغم من أن قادة االنقالب "أعلنوا حظر
التجول" يف إعالن بثّته قناة يت آر يت ،نزل الشعب
ّ
إىل الشوارع وقد ُعدَّ هذا النزول الركيزة األساسية لفشل خطة االنقالب .عىل ما يبدو ،كانت
حتول اجلمهور إىل
هناك ثالثة مس�تويات للمقاومة :املس�توى األول هو املستوى العميل حيث ّ
أمر واقع مناهض لالنقالب ،ويف هذا السياق؛ تظاهر الناس يف الشوارع والساحات الرئيسية
يف املدن الكبرية ،وأصبحوا مقاومة مادية فعلية ومبارشة لالنقالبيني ،ودافعوا عن املؤسس�ات
الت�ي صادرها االنقالبيون ،والتي كانت حتت خطر املصادرة ،وبش�كل متناس�ق ،كانت هناك
مقاومة مماثلة عىل البوس�فور يف إسطنبول ،وشوهدَ اجلامهري عىل البوسفوز عىل اهلواء مبارشة،
وحتول إىل رمز للمقاومة.28
َّ
ُ
املقاومة عنيفة ،وظهرت املقاومة ً
أيضا يف مواقع حيوية
وبشكل مالحظ عىل جرس البوسفور ،كانت
والسيام عندما أطلق بعض اجلنود
أخرى ،واتسعت قوة اجلامهري ،وانترشت يف مجيع أنحاء البالد،
ّ
النار عىل الشعب .من ناحية أخرى ،بفضل جهود قوات الرشطة ،والضغط الشعبي عىل املؤسسات
التي كانت حتت س�يطرة االنقالبيني -أصبحت مهمة الرشطة س�هلة ،وانتهى األمر باالستسلام
وح ِّررت قن�اة يت آر يت وقن�اة يس.إن.إن الرتكية  ،29وبع�ض إدارات
الرسي�ع للجن�ود املتمردي�نُ .
30
الرشطة واهليئات احلكومية األخرى من أيدي االنقالبيني بطريقة مماثلة .
واملس�توى الثاين هو ّ
أن االحتشاد كان يف امليادين بشكل كثيف ،حيث جتمع الناس يف ساحات
املدن الرئيسة ،وكان احتشادهم يف امليادين ال يقوم عىل إسرتاتيجيات واضحة ،بل جاء بطريقة
والس�يام بع�د إدارة الس�لطات املحلي�ة للموقف وتعبئ�ة الناس-مفاجئ�ة ج�دًّ ا .ومع ذلك
ّ
خرج�ت مظاه�رات وسلس�لة احتجاج�ات واس�عة يف مجيع أنح�اء البالد .ويف هذا الس�ياق،
قام�ت الس�لطات املحلي�ة عن طري�ق البلديات :أ)بدعوة اجلمهور إىل الش�وارع والس�احات
دورا مهًّم�اًّ يف ه�ذا األمر) ، 31ب)وتوفير الدعم لتلبي�ة احتياجات اجلمهور
(وأ ّدت املس�اجد ً
33
32
املجاين ،
يف الس�احات ،ج)وضامن سلامة االحتجاجات  ،د)وتوفري وس�ائل النقل العام ّ
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ذ)والقضاءعلى خطر انضامم أي جن�ود إىل االنقالبيني،
ع�ن طريق نشر مركبات احلكوم�ة املحلي�ة عند مدخل
الثكنات العسكرية.

دور و�سائل الإعالم وتكنولوجيا االت�صال:
جبهة مرئية جديدة للمقاومة

َث ّم�������ة ركيزة ّ
مهمة �أخرى ف�������ي ردع محاولة
االنق���ل���اب ،وه�������ي �أن �أع�������دا ًدا كبي�������رة م�������ن
الجمه�������ور ُه ِرعت ب�سرعة �إل�������ى ال�شوارع ،وقد
من�������ع هذا الو�ض�������ع االنقالبيين م�������ن ّ
التقدم
التكتيكي على الم�ستوى العملي ،ف�ضلاً عن
تتبّع الجانب الزمني لمخطط االنقالب

واملس�توى الثال�ث ه�و اس�تخدام رشائح املجتم�ع كافة
وس�ائل التواصل االجتامع�ي؛ لنرش اخلط�اب املناهض
لالنقلاب بش�كل ّ
منظ�م .وبع�د التح�ول املفاج�ئ
لألحداث يف الس�اعات احلرجة واملثرية يف تلك الليلة املشؤومة من شهر يوليو وإحباط حماولة
االنقلاب -اتض�ح يشء واحد :أن قدرة الش�عب وقوت�ه عىل اس�تخدام أدوات التواصل من
خالل اإلنرتنت أكرب من قوة اجليش ،فبفضل وس�ائل التواصل االجتامعي ووس�ائل االتصال
اجلديدة خرج الناس اىل الشوارع يف ملحمة للنضال ضد االنقالب العسكري ملواجهة طائرات
إف ،16والدبابات التي تطلق الذخرية احلية والقنابل عىل املتظاهرين .ليس هناك ش�ك يف أن
االحتجاج�ات العا ّمة يف مجيع أنحاء البالد ضدّ حماولة االنقالب حدثت عىل جبهات متعددة،
وم�ن قب�ل رشائح متعددة م�ن املجتمع الرتكي ،ومع ذلك ،أ ّدت وس�ائل اإلعلام والتواصل
دورا حيو ًّي�ا يف يف ردع االنقلاب .وقد اس�تخدم اجلميع كل وس�ائل
االجتامع�ي واإلنرتن�ت ً
اإلعلام ووس�ائل التواص�ل االجتامعي ،مثل فيس تايم وغريه ،س�واء أكان�وا مدنيني أم قوى
34
وغرد برس�الته املناهضة لالنقالب،
سياس�ية  ،حتى الرئيس نفس�ه ،اس�تخدم هذه الوسائلّ ،
الرامي�ة إىل تعبئ�ة األمة ملقاومة االنقالبيني ،واس�تخدم ً
أيضا قناة األخبار الش�هرية ،من خالل
االتصال من تطبيق فيس تايم عىل هاتف آي فون ،داع ًيا مجيع الش�عب إىل مكافحة االنقالب،
واالحتجاجات ،واخلروج إىل الش�وارع ،وحراس�ة نقاط التفتيش ،واجلس�ور ،واملطارات .إن
وبصحة جي�دة من خالل مقطع فيديو -أكدت للش�عب احلاجة
رؤي�ة الرئيس على قيد احلياة
ّ
امللح�ة هل�ذه الدعوة بالنزول إىل الش�وارع .إن قوة الش�عب والعديد من منص�ات اإلنرتنت مل
ّ
تردع فقط اجلنود املشاركني ،بل ردعت ً
أيضا العديد من اجلنود اآلخرين الذين كانوا ينتظرون
دوره�م يف الثكنات .كام ّ
أن معظم القوى االجتامعي�ة نرشت ترصحيات عىل تويرت ،بام يف ذلك
العديد من النواب واألحزاب السياسية.
اس�تطاعت القن�وات التلفزيونية الرئيس�ة أن تبقي عىل بثّها املبارش بش�كل رسي�ع ومتزامن مع
منص�ات وس�ائل اإلعالم االجتامع�ي التي س�اعدت عىل تعبئ�ة اجلمهور وتوعيت�ه .بعد فرتة
ّ
وجيزة من نزول الناس إىل الشوارع لوقف حماولة انقالب ُد ِحر االنقالب .عندما حاول اجليش
السيطرة عىل قناة يت آر يت التي تديرها الدولة ،كام فعلت االنقالبات العسكرية السابقة ،رسعان
ما ثبت هذا عدم جدواه؛ ألن القنوات اخلاصة األخرى أ ّدت دورها ونقلت الرس�الة املناهضة
لالنقالب باإلمجاع الس�يايس؛ بل حثّت الناس عىل النزول إىل الش�وارع لوقف االنقالب؛ لذا
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كان للقن�وات التلفزيوني�ة ووس�ائل التواصل االجتامعي دور هائل يف احلش�د وإحباط حماولة
االنقالب العسكري.

ومصدرا
ال ش�ك أن وس�ائل اإلعالم ووس�ائل التواصل االجتامعي كانت بمثابة قوة دف�ع ،بل
ً
م�ن املصادر القوية لالنتفاضة املدنية الواس�عة النطاق ضد التفجريات الوحش�ية واالعتداءات
َ
العام
الوحشية من قبل عساكر املحاولة االنقالبية .نرش الناس العاديني فضلاً عن النشطاء
املوقف ّ
املناهض لالنقالب يف وس�ائل اإلعالم االجتامعي الرقمية .يف الواقع ،أثبتت مثل هذه القوة أهنا
مفيدة بشكل حاسم يف تعبئة الشعب .عىل سبيل املثال ،ظهر هاشتاغ :ال لالنقالب Darbeye #
 Hayırوهاشتاغ :األمة ك ّلها يف امليدان  ، Milletçe Meydanlardayız #وراجت برسعة
كبرية لعدة ساعات ،ووف ًقا للبيانات التي قدمتها سومرا  ،Someraارتفع عدد التغريدات 223
باملئة ،وجرت مشاركات وصلت التغريدات إىل رقم مذهل وهو  15مليون شخص.
بع�د العارشة مس�اء يوم  15يولي�و ،أخذت ضجة حماولة االنقلاب يف االرتفاع ،وبمجرد أن
حت�دث الرئي�س أردوغ�ان عىل فيس تاي�م عىل ش�بكة يس إن إن تورك .يف صب�اح اليوم التايل،
أخفقت املحاولة وحدثت الذروة الثانية.

[عملت سومرا الرسم البياين التحلييل اآليت لستا]
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بمجرد أن أغلقت الدبابات الطرق ،بام يف ذلك جرس البوسفور الشهري يف إسطنبول ،ووسط إطالق
ن�ار كثيف وحتليق طائ�رات إف ،16فان املواطنني ،الذين تواجدوا هن�اك أو ربام كانوا عائدين اىل
منازهلم بعد العمل -استخدموا وسائل االعالم االلكرتونية ،ووسائل التواصل االجتامعي ،مثل
املروعة للدبابات
الفيسبوك وتويرت وغريمها .ومن املهم تأكيد أن األكثر إثارة للصدمة ،كانت الصور ّ
الت�ي تطلق النريان بال هوادة عىل املدنيني ،وكذلك الص�ور املروعة لطائرات إف 16التي قصفت
مبن�ى الربملان الرتكي .ومن املؤكد أن فيديو الرئيس ،ومش�اركة الصور املذكورة أعاله كانت أكثر
فعالية بكثري من غريها من االستخدامات األخرى .وخو ًفا من نجاح االنقالب العسكري ،والذي
من شأنه أن يفسد احلياة ،ويد ّمر اآلفاق املستقبلية للبالد -استمع الناس إىل رئيس الوزراء بن عيل
يلدريم الذي حتدث عىل قناة إن يت يف التلفزيونية يف مكاملة هاتفية ،الذي أكد فيها أن ما حيدث هو يف
الواقع حماولة انقالب ،وبالرغم من أن الش�عب مل يكن يعرف مكان رئيس الوزراء ،إال أن وس�ائل
اإلعالم ووس�ائل التواصل االجتامعي نرشت األخب�ار ّأولاً بأول يف تلك الليلة .منذ بداية حماولة
االنقالب وحتى منتصف ليل 16يوليو ،كان هناك نحو  180تغريدة نرشت عىل حس�اب رئاس�ة
الوزراء ،ومن الواضح أن تلك التغريدات هدفت اىل حشد الناس ،ونرشت الرئاسة  35تغريدة عىل
توتري ،يف حني أن حزب املعارضة الرئيس حزب الشعب اجلمهوري نرش  7تغريدات عىل صفحته
الرسمية ،ونرش حزب احلركة القومية  MHP 24تغريدة.
بينما توحدت القنوات التلفزيونية ضد حماولة االنقالب وأدانتها بش�دة ،فإن وس�ائل اإلعالم
زودهتا بصور وقصص حية .وقبل منتصف الليل بدقائق قليلة،
االجتامعي يف مجيع أنحاء البالد ّ
ّ
متكن بعض اجلنود من اقتحام مكتب قناة يت آر يت حتت هتديد السالح ،وأجربوا املذيعة تيجان
أن احلكومة ق�د ُأ ِطيح هباّ ،
كاراس على قراءة بيان االنقالب العس�كري ال�ذي ا ّدعى ّ
وأن عىل
ً
حفاظا عىل سالمتهم.
الناس أن يعودوا إىل ديارهم ،ويرتكوا الشوارع للدبابات والضباط؛
صورة :4الرئيس أردوغان خالل بيانه عرب تطبيق فيس تايم عىل قناة (يس.إن.إن) الرتكية
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ردود �أحزاب المعار�ضة :التوافق وتوافق الم�صالح

دورا
تس�تحق ردود أحزاب املعارضة عىل حماولة االنقلاب الكثري من االهتامم ،فقد أ ّدت ً
كبيرا يف إحب�اط هذه املحاولة ،إذ اختذت األحزاب املعارضة الثالثة الرئيس�ة يف الربملان موق ًفا
ً
ً
معارض�ا ملحاول�ة انقالب .علم رئيس حزب الش�عب اجلمه�وري كامل قليتش�دارأوغلو بنبأ
االنقالب من مستش�اره ،عندما كان عىل متن طائرة يف طريقه إىل مطار أتاتورك يف إس�طنبول،
يف الس�اعة احلادي�ة عرشة مس�اء ،وكان رد فعله األويل "نحن بحاج�ة إىل معارضة هذا [حماولة
االنقلاب] .ه�ذا انقلاب واالنقلاب غير مقب�ول" .35والتف�ت إىل حي�ايت يازج�ي ،نائ�ب
رئي�س ح�زب العدالة والتنمية ،ال�ذي كان جيلس بجانبه عىل متن الطائ�رة ،وقال" :نحن ضد
االنقالب".36

أعل�ن قليتش�دارأوغلو أن�ه ضد االنقالب م�ن خالل القن�وات التلفزيوني�ة ،وكان موقفه
واضحا ً
أيض�ا يف حمادثته مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم" ،ليس هناك
املناه�ض لالنقالب
ً
أدنى شك يف أنّنا ضد االنقالب ،يا سيادة رئيس الوزراء ،الدفاع عن الديمقراطية هو املوقف
ال�ذي ينبغي أن يتبناه ّ
كل من يؤمن بالديمقراطية ،فمن املس�تحيل القبول بانقالب يف تركيا يف
القرن الـ ."21اس�تجاب قليتش�دار أوغلو لدعوة إسماعيل كهرمان ،رئي�س الربملان الرتكي،
لعقد جلسة استثنائية بالربملان ملعارضة حماولة انقالب.

مقر احلزب
وعقد رئيس حزب احلركة القومية  ،MHPدولت هبجيل لقاء مع املسؤولني يف ّ
بعد التحليق املنخفض لطائرات االنقالبيني فوق سامء أنقرة ،37ورأى حزب احلركة القومية أن
هذه التعبئة غري عادية ،وأنهّ ا حماولة انقالب ،وعندما مل يستطع هبجيل االتصال برئيس الوزراء،
اخلاص ،وعبرّ ع�ن وقوفه إىل جانب احلكومة ضدّ حماول�ة االنقالب ،وكان
اتص�ل بس�كرتريه
ّ
ذلك يف غاية األمهية؛ ألنه بمثابة دعم املعارضة للحكومة.
أم�ا الرئيس املش�ارك حلزب الش�عوب الديمقراط�ي ( ،)HDPصالح الدي�ن دمريتاش،
فأدىل ببيان أوضح فيه معارضته االنقالب يف اليوم التايل للمحاولة الفاشلة ،قال دمريتاش يف
ذلك البيان" :موقف حزبنا جتاه االنقالبات واضح ،نحن ندين حماولة االنقالب".38

ش�ارك ق�ادة مجي�ع األح�زاب السياس�ية يف الربمل�ان ،بحض�ور رئي�س الوزراء يف اجللس�ة
االس�تثنائية التي ُع ِق�دت يف الربملان يوم  16يولي�و ،وأوضح مجيع الق�ادة معارضتهم ملحاولة
االنقالب ،كل عىل أساس ميوله السياسية ورؤيته.

ردود الم�ؤ�س�سة الع�سكرية :الجي�ش الحقيقي جي�ش الأمة

ّ
إن غي�اب نظ�ام هرم�ي عس�كري كان أحد أس�باب فش�ل حماول�ة االنقالب العس�كري،
والس�بب األول وراء ذل�ك ه�و إحج�ام رؤس�اء األركان وق�ادة الق�وات عن تقدي�م الدعم،
ومعارض�ة القادة الضالعين يف االنقالب ،ومن بينهم اجلنرال خلويص أكار ،واجلنرال أوميت
دورا حاسًم�اً عىل املس�توى اإلستراتيجي ،ومن
دوندار ،واجلنرال زكي أقس�اقايل ،حيث أ ّدوا ً
ناحية أخرى عىل املس�توى العميل ،قاوم قادة مثل اجلنرال يلامز يلدريم والرائد باريش داداباغ
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االنقالبيين ،وأوقفوا أتباعهم عىل الفور ،وعىل املس�توى الفردي وق�ف الرقيب عمر خالص
والنقيب أوزكان هكني ضد االنقالبيني وضحيا بحياهتام.

وإذا افرتضن�ا أن ر ّدة فع�ل اجليش كانت على مرحلتني :فإن املرحل�ة األوىل كانت مرحلة
وقائي�ة لنش�اط عس�كري غري ّ
مؤك�د وحمتمل احلدوث ،وقد ب�دأت هذه املرحلة بع�د أن غادر
س�كرتري االس�تخبارات اجتماع مكتب رئي�س األركان .ويف ه�ذه الفرتة أمر رئي�س األركان
العمي�د الرك�ن إهلان قريتل ،قائد عملية هيئة األركان العامة  39بوقف أي نش�اطات عس�كرية
مش�بوهة يف أنقرة ،وأمر نائب رئيس األركان مركز عملي�ات القوات اجلوية ً
أيضا بوقف مجيع
الرحالت اجلوية للطائرات يف املرحلة الوقائية.

وكان�ت املرحلة الثانية هي فترة مكافحة العملية االنقالبية .يف ه�ذه الفرتة كانت القوات
العس�كرية وأفرعها التي اس�ت ِ
ُهدفت ض�د االنقالبيني على الصعيدين العملي والفردي .عىل
املس�تويات العملية ،كان االنقالبيون يف الداخل أكرب هتديد عىل اجلنود املناهضني لالنقالب،
وم�ع ذل�ك فإن القادة الذين نذروا أنفس�هم حلامية القيم الديمقراطية كان�وا قادرين عىل تنظيم
جمموع�ات صغرية ّ
دورا
مس�لحة إلنقاذ بعض من قواعده�م يف املواقع احليوية ،كام أهن�م أ ّدوا ً
ً
ب�ارزا يف التواصل والتعاون م�ع قوات الرشطة لتوجيه رضبات ض�د االنقالبيني ،وقد جرت
مع�ارك ضارية باألس�لحة الصغرية ض�د االنقالبيني من قب�ل تلك املجموع�ات بالتعاون مع
وح�دات الرشطة ،وكانت املهمة املنوطة هبا هي التعرف عىل اجلنود االنقالبيني يف أثناء عملية
االعتق�ال .وعىل املس�توى الفردي ،قاتل اجلنود الذي�ن يتمتعون بالقي�م الديمقراطية والتفاين
بش�جاعة وضحوا بحياهتم؛ فق�د ُقتل بولنت آيدن بينام كان حياول من�ع اختطاف قائد القوات
الربي�ة اجلن�رال صالح زكي ك�والك .40وكان النقي�ب أوزكان حكيم يف مبن�ى األركان العامة
عندم�ا ألق�ى االنقالبيون القب�ض عىل اجلنود ،ورف�ض التعاون معهم ،فأعدموه .واس�تجاب
عمر خالص ألوامر قائد القوات اخلاصة ،وقتل قائد اجلنود االنقالبيني س�ميح خياط قبل أن
يطلق جنود االنقالب النار عليه.

�آفاق :ما هو م�ستقبل تركيا؟

عىل الرغم من أن حماولة االنقالب التي ن ّفذها املوالون حلركة غولن يف  15يوليو أخفقت،
إال أن هل�ا تداعي�ات كبرية على املس�تقبل القريب ،إذ تنطوي ه�ذه الفرتة عىل ثلاث مراحل:
التطهري ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعامر ،ومع ذلك ،فإن هناك حاجة للتخطيط اإلسرتاتيجي
الشامل؛ ألن كل هذه العمليات سيستغرق وقتًا طويلاً .

فترة �سيا�سات التطهير
يمكن تعريف فرتة سياسات التطهري بأهنا فرتة عقوبة االنقالبيني ورعاة أو أعضاء التنظيم
املد ّبر لالنقالب بفصلهم من مؤسس�ات الدولة السياس�ية بعد فش�ل االنقالب .وهناك إمجاع
عىل مستوى الدولة والقوى السياسية واملجتمع عىل أن تنظيم فتح اهلل غولن هو املجرم الرئيس
يف حماولة االنقالب الفاش�لة ،فقد حاول تنفيذ خمطط�ه عن طريق االنقالبيني يف اجليش يف 15
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يولي�و؛ ل�ذا لن تقترص مرحل�ة التطهريعىل اجلي�ش بعد حماول�ة االنقالب .ومن هن�ا ،فإن كل
رسح من اجليش والوزارات ومؤسس�ات احلكومة واهليئات
م�ن يرتبط باملنظمة اإلرهابية ُ
س�ي ّ
القانوني�ة ،وهت�دف هذه السياس�ة إىل تطهير القوات املس�لحة من أعضاء تنظي�م غولن الذين
تس ّللوا إىل اجليش عىل خمتلف املستويات ،وتنطوي هذه العملية ً
أيضا عىل إلقاء القبض عليهم؛
لكوهن�م أعض�اء يف منظم�ة إرهابية .كام ّ
حيز التنفيذ ،ومن ش�أهنا
أن حالة الطوارئ ،س�تدخل ّ
ً
أيضا أن ترسع عملية التطهري وف ًقا للقانون والدستور.

عملية �إعادة الت�أهيل

كبيرا للديمقراطي�ة يف التاريخ
على الرغ�م من أن حماول�ة انقالب  15يولي�و تعدّ انتصارا ً
األهم هل�ذا التحدّ ي هو
الس�يايس الرتك�ي ،إال أهنا وضع�ت حتدّ ًيا عىل امل�دى البعي�د ،والبعد
ّ
متر بفرتة
يمر هبا اجلي�ش ،وبالنظر إىل أن القوات املس�لحة الرتكية كان�ت ّ
العملي�ة اهلشّ �ة الت�ي ّ
حرج�ة جلميع أعضائها كمؤسس�ة منذ حماكامت أرغنكون ،فإن م�ا حدث يف  15يوليو زاد من
هشاش�ة هذه العملية ،وأرضّ بمصداقية اجليش يف عيون املجتمع .من ناحية أخرى ،لوحظ أن
اجليش يعاين انقس�ا ًما من الناحية النفس�ية واالجتامعية؛ بسبب اإلرهاب الذي نتج عن حماولة
االنقلاب؛ لذا فإنه من املتوق�ع أن خيوض اجليش فرتة إعادة التأهيل من أجل إصالح نفس�ه.
ويف هذا السياق ،البد أن يويل اجليش األولوية الستعادة ثقة الشعب به ،يف نفس الوقت الذي
يضع فيه إسرتاتيجيات إلعادة اإلعامر من الداخل.

الركي�زة الثاني�ة لعملية إعادة التأهي�ل هو إعادة الثقة يف البريوقراطية األمنية عىل املس�توى
املجتمعي ،وستتحقق هذه العملية من خالل التوافق السيايس /املجتمعي املناهض لالنقالب
حتول املناخ الوطني بشكل إجيايب
الذي ظهر يف أثناء وبعد جهود مكافحة االنقالب ،فضلاً عن ّ
إىل جدول أعامل سيايس ديمقراطي.

فترة �إعادة الإعمار

املرحل�ة اإلستراتيجية الثالثة ما بع�د حماولة االنقالب هي فرتة إعادة البناء الش�امل .ومن
نظرا إىل امليل إىل تكرار االنقالبات كل عرش سنوات تقري ًبا ،فإن املشكالت اهليكلية
املالحظ أنه ً
فيام يتعلق بدمقرطة العالقات املدنية العس�كرية ،مل ُيتغ َّلب عليها حتى اآلن؛ لذا فإن اس�تمرار
املش�كالت اهليكلي�ة على الرغم من العديد من اخلط�وات التي اتخُّ ِذت يف عه�د حزب العدالة
والتنمي�ة لدمقرط�ة العالقات املدنية العس�كرية -يدع�و اىل إدخال سلس�لة من اإلصالحات
وخصوصا إع�ادة النظر يف اهليكل املؤسسي للجيش؛
الديمقراطي�ة يف البريوقراطي�ة األمني�ة،
ً
هل�ذا الس�بب ،ينبغي النظر إىل حماول�ة انقالب  15يولي�و بوصفه عالمة فارق�ة وفرصة لتعزيز
الديمقراطية بدلاً من اللجوء إىل احللول اخلاوية .البدّ من إعالن رؤية إستراتيجية وطنية من
أجل بداية تارخيية جديدة لبدء فرتة إعادة اإلعامر ،لذلك ،جيب عىل تركيا أن تسمح للحكومة
بمعاجل�ة العالق�ات املدني�ة العس�كرية بحري�ة أكبر ،وأن ًت َّ
نظم القوات املس�لحة بسياس�ات
جديدة.
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الخاتمة

عل�������ى الرغ�������م م�������ن �أن محاول�������ة
االنق���ل���اب التي ّ
نفذه�������ا الموالون
لحرك�������ة غول�������ن ف�������ي  15يولي�������و
�أخفقت� ،إال �أن لها تداعيات كبيرة
على الم�ستقبل القريب.

تارخيي�ا ،حقق�ت االنقالب�ات العس�كرية يف تركي�ا
ًّ
أرباح�ا لالنقالبيني ،إذ غال ًبا ما اس�تفاد أعضاء املجالس
ً
العس�كرية بشكل شخيص وإىل حدٍّ كبري من االنقالبات
الناجح�ة التي وقعت ،كام أهنم متتعوا بأوضاع رفيعة عىل
املس�تويني العس�كري واملدين يف فرتات ما بعد حماوالت
االنقلاب ،وكان هل�ذا العام�ل ً
أيضا آثار مؤسس�ية عىل
توحد اجليش
اجلي�ش والعالق�ات املدني�ة العس�كرية يف النظام الس�يايس ،عىل س�بيل املث�الّ ،
باعتب�اره الوايص عىل النظام الس�يايس ،وذلك بفض�ل االنقالبات الناجح�ة يف املايض ،ومال
مي�زان العالقات املدنية العس�كرية نحو هذا األخري لفرتة طويل�ة ،حتى رفض حكومة حزب
العدالة والتنمية ّ
املذكرة العسكرية هليئة األركان العامة يف  27أبريل .2007
عمو ًم�اّ ،
مت�زق يف هذه
ت�دل حماول�ة االنقلاب الفاش�لة يف  15يولي�و  2016على وجود ّ
السلس�لة؛ بس�بب وجود عدد من العوامل .أوهلا هو احلصول عىل معلومات اس�تخباراتية من
املخابرات الوطنية ( )MITقبل س�اعات من وقوع حماولة االنقالب .هذا األمر منح اجلهات
املدني�ة والعس�كرية فرص�ة لصدّ حماولة االنقالب ،كام تس�بب يف إخفاقها بش�كل جزئي؛ ألنه
جع�ل االنقالبيين مضطرين للتعبئة يف وقت أبك�ر من املقرر ،وأجربهم على ارتكاب أخطاء
قاتلة .والعامل الثاين هو فش�ل االنقالبيني يف قتل أو اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان ،إذ
كان بقاء أردوغان عىل قيد احلياة ،وقدرته عىل دعوة الناس إىل النزول إىل الشوارع عرب وسائل
اإلعالم ،بمثابة رضبة موجعة ملحاولة االنقالب ،وعالوة عىل ذلك ،فإن تعبئة أردوغان الناس
جعل املعس�كر املناهض لالنقالب ينترص ويتفوق ،والعامل الثالث هو سوء تقدير االنقالبيني
لوس�ائل إعالم الدولة وتكنولوجيا االتصال ،فقد داه�م االنقالبيون قناة يت آر يت التي تديرها
الدول�ة ،وأجربهت�ا على ّ
بث إعلان االنقالب ،وعلى الرغم م�ن أن قن�اة يت آر يت وافقت عىل
أوام�ر االنقالبيين�ن إال ّ
أن القن�وات التلفزيونية األخرى رفضت االنصي�اع ألوامرهم ،حيث
إهن�م مل يقعوا حتت هتديدهم بش�كل فعيل .وعىل الصعيد الوطني نش�طت القنوات التلفزيونية
�م زودت
ووس�ائل التواص�ل االجتامع�ي يف أثن�اء حماول�ة الس�يطرة عىل قن�اة يت آر يت .ومن َث ّ
اجلامهير بمعلومات بش�كل جيد ّ
ومنظ�م ضد حماولة االنقالب .ومن أج�ل احلفاظ عىل زخم
دورا
االحتجاجات بعد يوم من حماولة االنقالب العسكري أ ّدت وسائل التواصل االجتامعي ً
حيو ًّي�ا يف إقناع الن�اس بالبقاء يف امليادين يف كل املدن خالل الليل لدح�ر بقايا االنقالبيني ،لذا
نأم�ل أن تكون االحتجاجات املناهضة لالنقالب ،واس�تخدام وس�ائل اإلعلام اإللكرتونية
واملرئية فرصة لفهم رضورة االس�تخدام املسؤول لإلنرتنت .هذا األخري يبرش بتحول الفضاء
االجتامعي ،بعيدً ا عن ممارس�ة السياس�ية التقليدية مل�لء الفراغ داخل تل�ك القوى االجتامعية
اهلدّ امة .كام أنّه قد يساعد يف حتجيم االستقطاب يف املجتمع الناتج عن االنقسامات االجتامعية
والسياسية.
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العام�ل الراب�ع هو رد الفع�ل الفوري لزعامء أح�زاب املعارضة الذين وقف�وا مع احلكومة
الرشعي�ة املنتخب�ة ،واس�تنكروا هذه اخلط�وة ،ووصفوها بأهن�ا حماولة انقلاب .وزاد هذا من
ريا مقاومة رئيس األركان
القاعدة االجتامعية والسياس�ية للمعس�كر املناهض لالنقالب .وأخ ً
خل�ويص أكار لالنقالبيني ورفض دعم حماولة االنقالب ،فلو دعم أكار حماولة االنقالب لزاد
من احتامالت نجاحها بش�كل كبريّ ،
ألن ذلك من ش�أنه أن يمنح االنقالبيني التسلسل اهلرمي
لألوامر ،ومن َث ّم يمكنهم من حشد مجيع وحدات اجليش.
كثيرا عن االنقالبات الس�ابقة يف التاريخ
ختتل�ف تداعيات هذا االنقلاب الذي ُأج ِهض ً

الس�يايس الرتكي ،إذ تركت هذه املحاولة الفاش�لة ندبة عميقة يف هيبة مؤسس�ة اجليش الرتكي
ومكانته�ا ،على الرغم من أن هذه املؤسس�ة مل تش�ارك ك ّلها يف حماولة االنقلاب .وهكذا ،لن
تك�ون مفاج�أة أن نش�هد تضاؤل نف�وذ اجليش الرتكي يف مقاب�ل تزايد نفوذ الس�لطة املدنية يف
املس�تقبل ،وليس هناك ش�ك يف أن تركيا س�وف تواجه حتدّ يات بس�بب الوضع اجلديد .ومع
حتول هذه النكسة إىل فرصة لرتسيخ املبادئ واملؤسسات الديمقراطية.
ذلك ،فإنه بإمكاهنا أن ّ
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41  داعش وراء موت: هجوم مطار إسطنبول1212
ً
2016/07/17
https://www.theguardian.com/world/live/2016/jun/29/istanbul-ataturk-turkeyairport-attack-explosions-rolling-report-updates
2016/07/15 ، حرييت، اتخاذ رئيس هيئة األركان آكار رهينة1313
http://www.hurriyet.com.tr/aa-genelkurmay-baskani-akar-rehin-alindi-40148382
2016/07/16 ، حرييت،المقدم المتّهم بكونه قائد الضربة االنقالبية
: عرفته تركيا قبل عامين1414
ّ
http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-onu-iki-yil-once-tanimisti-iste-darbenin-lideriolmakla-suclanan-yarbay-40149567
 الواليات المتحدة ترفض اللجوء السياسي لقائد اعتقل بتهمة التواطؤ في محاولة االنقالب الفاشلة1515
2016/07/17 ، ديلي صباح،إلى قاعدة إنجرليك
us-rejects-asylum-to-incirlik-/18/07/http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016
base-commander-detained-for-complicity-in-failed-coup-attempt
2016/07/milliyet ، 18، ماذا حدث في ماماك ليلة محاولة االنقالب1616
/http://www.milliyet.com.tr/darbe-girisimi-gecesi-mamak-ta-gundem-2279904
2016/07/17 ، صباح، لحظة توجيه الضربة لمديرية أمن أنقرة1717
ankara-emniyet-mudurlugunun-/17/07/http://www.sabah.com.tr/gundem/2016
vurulma-ani
2016/07/18 ، حرييت، هكذا ُه ِجم على جهاز االستخبارات الوطنية1818
http://www.hurriyet.com.tr/mite-boyle-saldirilmis-40152665
، حرية ديلي نيوز، قتلى5  وتسجيل،يفجرون مواقع قرب القصر الرئاسي بالطائرات المقاتلة
ّ  االنقالبيون1919
2016/07/16
http://www.hurriyetdailynews.com/plotters-bomb-near-presidential-palace-withfighter-jets-five-reported-dead.aspx?PageID=238&NID=101677&NewsCatID=341
، تي آر أي خبر، لحظة تفجير مركز شرطة غولباشي للعمليات الخاصة بكاميرا الحراسة2020
2016/07/21
http://www.trthaber.com/videolar/golbasi-polis-ozel-harekat-merkezininbombalanma-ani-guvenlik-kamerasinda-29523.html
2016/07/20 ، صن، الرئيس التركي أردوغان يبعد دقائق عن الموت بعد اقتحام االنقالبيين الفندق2121
https://www.thesun.co.uk/news/1471502/turkeys-president-erdogan-minutes-away/from-death-after-coup-plotters-stormed-hotel
2016/07/16 ، ديلي ستار، طائرة تلقي قنبلة بجانب القصر الرئاسي التركي في أنقرة2222
362379-jet-drops-/http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jul-16
bomb-near-turkish-presidential-palace-in-ankara-tv.ashx
2016/07/16 ، تي آر تي وورلد،يتوحدون إلنهاء محاولة االنقالب
 المواطنون األتراك2323
ّ
http://www.trtworld.com/turkey/turkish-citizens-unite-to-end-attempted-coup144381
2016/07/16 ، سي إن إن ترك16 ،  تصريح رئيس الجمهورية2424
http://www.cnnturk.com/video/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapti
2016/09/03 ، سي إن إن ترك16 ، أدعو شعبنا إلى الميادين: أردوغان2525
http://www.cnnturk.com/turkiye/erdogan-milletimizi-meydanlara-davet-ediyorum
2016/07/milliyet، 20 ، لحظة مداهمة بناء تي آر تي2626
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/http://www.milliyet.com.tr/trt-binasina-baskin-ani-gundem-2280967
2016/07/16 ، ترك16  سي إن إن، سي إن إن ترك على الكاميرا16  قناة، لحظة مداهمة2727
http://www.cnnturk.com/video/turkiye/cnn-turke-baskin-ani-kamerada
2016/07/16 ، تلغراف، الجنود محاصرون على جسر البسفور في إسطنبول: الشرطة التركية2828
turkey-coup-soldiers-surrender-on-/16/07/http://www.telegraph.co.uk/news/2016
/bosporus-bridge-in-istanbul
2016/07/16 ، حرية، تشابك بين الشرطة والجيش في إسطنبول2929
http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-polis-ve-asker-catisiyor-40148814
2016/07/16 ، يني شفق، دخول الشرطة إلى أسطول القوات البحرية في غولجوك3030
http://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/golcuk-donanma-komutanliginapolis-girdi!-2102200
2016/07/16 ، يني شفق، لماذا يرفع األذان والدعاء ؟ أصوات األذان ترتفع في تركيا3131
http://www.yenisafak.com/ezan-ve-sela-neden-okunuyor-turkiyede-ezan-sesleriyukseliyor-h-2494783
 المناوبة الليلية للشعب التركي مستمرة في مواجهة محاولة االنقالب التي قامت بها منظمة فتح3232
2016/07/15 ، وكالة األناضول،اهلل غولن اإلرهابية
http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/fetonun-darbe-girisimine-karsivatandaslarin-nobeti-suruyor/613167
2016/07/21 ، صباح، تمديد وسائل النقل المجانية في إسطنبول مرة أخرى3333
istanbulda-ucretsiz-ulasim-bir-kez-/21/07/http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2016
#daha-uzatildi
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/sosyal-medya-nasil-darbeye3434
direnisin-araci-oldu
2016/07/19 ، الجزيرة، كيف أصبحت مواقع التواصل االجتماعي وسيلة لمقاومة المحاولة االنقالبية35http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/sosyal-medya-nasil-darbeye-direnisinaraci-oldu
، حرييت، كيليتشدار أوغلو هكذا ذهب إلى أنقرة الليلة التي حصلت فيها المحاولة االنقالبية- 3535
2016/07/20
http://www.hurriyet.com.tr/darbe-girisiminin-oldugu-gece-kilicdaroglu-ankarayaboyle-gitti-40156244
2016/07/30 ، الجزيرة، " "تم استهداف خلق سوريا أخرى: يازيجي3636
http://www.aljazeera.com.tr/haber/yazici-bir-suriye-daha-olusturulmasi-hedeflendi
، خبر ترك،"أيضا حاضرون
ً  "إذا كان حزب العدالة والتنمية حاضرًا لقرار اإلعدام نحن: دولت بهتشلي3737
2016/07/19
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1268629-devlet-bahceli-idama-ak-partivarsa-biz-de-variz
2016/07/16 ، الجزيرة، المعارضة تتّحد ضد االنقالب3838
http://www.aljazeera.com.tr/haber/muhalefet-yekvucut-darbeye-karsi
2016/07/19 ، دي دبليو، تموز من قبل القوات المسلحة التركية15  تصريحات3939
http://www.dw.com/tr/tskdan-15-temmuz-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a19409933
2016/07/17 ، حرية، فخ من قبل معاون رئيس األركان للجنرال اللواء تشوالك4040
http://www.hurriyet.com.tr/orgeneral-colaka-genelkurmay-baskaninin-emirsubayindan-tuzak-40151458
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