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 مسب هللا نمحرلا ميحرلا

 

َربِّ َأِوِزِعِني َأِن َأِشُكَر ِنِعَمَتَك الَِّتي "

َأِنَعِمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأِن َأِعَمَل 

َصاِلّحا َتِرَضاُه َوَأِصِلِح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي 

 "نِّي ِمَن اِلُمِسِلِمنَيِإنِّي ُتِبُت ِإَلِيَك َوِإ

 15االحقاف االية 
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 االهداء:
 إىل ...

 واندي و واندتً حفظهى اهلل...

 رفٍق دربً... سوجً انعشٌش...

 أبنائً األحباء ...) أمحد عصاو ، تقً ، سجى جىد( حفظهى اهلل

إىل كم ين ساهى يعً و وقف إىل جانيب ين أجم اجناس هذا اجلهد 

 انعهًً املتىاضع ...

 اهدٌكى مثزة جهدي املتىاضع...
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 : مقدمــــــــــــــة

جعل الديمقراطية في تذبذبات عرفت التي البمداف في الديمقراطي التحوؿ موضوع اثارة اف
ىوالعبلقاتوموضوعاطالماكافمحلنقاشخاصةفيبمدافالعالـالثالث،موضوعاأخريطفو،

حيثأفىذهاألخيرةىياحدػبتعبيرآخرالعبلقةبيفالمدنييفوالعسكرييف،وأة،المدنيةالعسكري
ويجدراالشارةالىأفالمؤسسةالعسكريةفيدوؿأكثراشكالياتالتحوؿالديمقراطيتعقيداوتجددا،

يذهالدوؿ.العالـالثالثلياطابعخاصوتأثيرعميقفيالتاريخالسياسيواالجتماعيوالعسكرؼل

يعددورالمؤسسةالعسكريةالظاىرةاألبرزفيالحياةالسياسيةفيتركيااذأفتناميذلؾالدورو
األبرزالتيطغتعمىالمشيدالسياسيالتركيلعدةقروف،السمةتقمصوىوالقضيةاألكثرجدالو

واضح تصورا تعطي األناضوؿ منطقة تاريخ في المتأنية تمؾفالقراءة لعبتو الذؼ الحاسـ الدور عف ا
المنطقةتاريخياوسياسيامفخبلؿماشكمتوتمؾالمنطقةمفتقاطعلمختمفالحضاراتالبشريةالعريقة

كافآخرىااالمبراطوريةالعثمانيةالتيلـتمبثأفحلبياالتفكؾوتبلشتقواىابعدالحربالعالمية،
.1923رؾقياـالجميوريةالتركيةعاـولىباعبلفمصطفىكماؿأتاتواأل

فمقداعتمدتالسياسيةالتركيةمنذتأسيسالجميوريةعمىركيزتيفوىماالنظاـالعممانيوالتوجونحو
 الكتسابعضويتو األوروبي النظاـ بمكانتيا، يميق الذؼ الدور لعب التركية الجميورية تستطع لـ
يتمؾالفترةممااسيـفياحداثانقبلباتعسكريةعديدةصاحبياالتاريخيةوالسياسيةوالجغرافيةف

ةاحداىـالمعضبلتالسياسيةسيمسياضطراباتسياسيةفقدشكمتالعبلقةبيفالمؤسسةالعسكريةوال
التيواجيتوتواجومستقبلالعبلقةمابيفالجيشكحاميلمعممانيةوبيفالمدنييف.

 اخراج السيل مف يكف مدنيفمـ ديمقراطي حكـ ترسيخ او السياسية الحياة مف القواتالمسمحة
ليمسؾبزماـاألمور.وتعتبرمسألةعزؿاوابعادالجيشعفالتدخلفيالعمميةالسياسيةجزءابلمكونا

وىذاماجعلالجيشالتركياألداةالرئيسيةالفاعمة،أساسيامفالتنظيـالديمقراطيلمدولةبشكلعاـ
أوجدأزمةالعبلقةبيفالجيشوالسياسةوغمبةاألولىتحديدشكلالتفاعبلتالسياسيةالتركيةوفي

الديمقراطية أفقد ،عمىالثانيةمما العبلقةىوتبعيةالمؤسسةالعسكريةومضامينيا فاألصلفيىذه
لسياسيوتطورهالديمقراطي.ىيالتيتحدددرجةالعبلقةبيفمستوػالنظاـاووالئيالمسمطةالمدنية،
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بدأتالمعطياتتتغيركمياباستبلـحزبالعدالةوالتنميةالحكـفيتركيا،2002معحموؿالعاـ
الحزبعمىاحداثتغيراتجذريةسياسيةواجتماعيةواقتصادية استطاعتحويلو،حيثعملىذا

كمادفعالحزبتركيانحواالرتقاءعمراكزالقوة،تركياالىقوةكبرػفيمحاولةإلعادةتشكيلوتوزي
الناعمة،و األوروبيالتيكانتشرطاالكتسابعبرتعزيزقوتيا ذلؾمفخبلؿاصبلحاتاالتحاد

العسكرية المؤسسة احداثتبعية محاولة تمؾاالصبلحاتىو أبرز وكانتمف ، فيو لمعضوية تركيا
ىذااألمريعدأبرزأحدأىـمظاىرورالجيشفيالحياةالسياسية،وذلؾبتقميصد،لممؤسسةالمدنية

، الديمقراطيالسميـ بيفتدخلوالتحوؿ تفسيروتوضيححوؿالعبلقة الىايجاد تكمفالحاجة ىنا
الجيشالسياسيالحياةالسياسيةوالتحوؿنحوالديمقراطيةفيتركياودورحزبالعدالةوالتنميةفي

لتحوؿ.دعـىذاا

 مشكمــــــــــة الدراســــــــــــة :

اختمفتاالتجاىات، واف الديمقراطي التحوؿ مشكمة عمى الضوء الدراساتسمطة مف فقدالعديد
بدور التحوؿ ىذا ربطت بحيث مؤسسي منظور مف الديمقراطي التحوؿ دراسة الى بعضيا ذىبت

ياسيعمىغرارـواألبرزفيالنظاـالسىلدوراألالمجتمعأومؤسساتلياامؤسساتذاتوزففي
أنياتعدوكوفافالمؤسسةالعسكريةالتركيةىياحدػمكوناتالنظاـالسياسي،،المؤسسةالعسكرية

وأفموجةمفبيفاىـالقوػالمؤثرةفيالنظاـالسياسيالتركيوعمىالحياةالسياسيةبشكلعاـ،
عرفتياتركياعقبالحربالعالميةالثانيةتأثرتبشكلاوبآخربتدخلالمؤسسةالتحوؿالديمقراطيالتي

عمىالحريات، انعكسسمبا مما لسنواتمتتالية السياسية فيالحياة التحوؿوالعسكرية عمىمسار
حياةعمىأثرالتدخلالمؤسسةالعسكريةفيالشكاليةالتاليةىذايجعمنانطرحاالالديمقراطيفيتركيا،

بيفالمؤسسةالعسكريةوالمؤسسةالمدنيةعمىمسارالتحوؿةمامدػتأثيرالعبلق:السياسيةفيتركيا
؟مامدػتأثيركلذلؾعمىطبيعةالنظاـالسياسيالتركيو؟الديمقراطيفيتركيا

 األسئمـــــــــــة الفرعيــــــــــــــــة :

يمكفافتتفرعأسئمةفرعيةىيكاآلتي:ةساسيمفخبلؿاالشكاليةاأل

؟2002*كيفكانتاألوضاعالداخميةالتركيةقبل

*مادوراالتحاداألوروبيفيالتحوؿالديمقراطيفيتركيا؟
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*ماأبرزمخرجاتالتحوؿالديمقراطيالتركي؟

؟2002وكيفأصبحتبعد2002*ماطبيعةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةقبل

*كيفسيكوفمستقبلالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيتركياعمىضوءالتحوؿالىالنظاـالرئاسيوفي
ظلحكـحزبالعدالةوالتنمية؟

 فرضيــــــــــات الدراســـــــــة :

السابقةتـوضعمجموعةمفالفرضياتبدايةبالفرضية اجاباتعمميةعفاألسئمة مفاجلتقديـ
يةثـفرضياتجزئيةتتفرععنيا:الرئيس

 الفرضيــــــــة الرئيسيــــــــــة :

،يرتيفنجاحعمميةالتحوؿالديمقراطيفيتركيابانسحابالمؤسسةالعسكريةمفالحياةالسياسية
ؿواعطاءالفرصةلممؤسساتالمدنيةلتفعيلالديمقراطيةوتعزيزالحرياتالسياسيةوالمدنيةمفخبل

المشاركةفيالحكـ.

 الفرضيــــــــات الجزئيــــــــــة :

يمكنناصياغةفرضياتجزئيةمكممةلمفرضيةالرئيسيةىيكاألتي:

عمىمرتاريخالمؤسسةالعسكريةالتركيةيتبيفافىذهاألخيرةكمماوجدتأنياستفقدنفوذىاالسياسي-
السياسية، عمىالحياة السياسيةبأؼكوتأثيرىا فيالحياة وتدخميا تأثيرىا وتيرة لزيادة افذلؾمدعاة

وسيمةكانت.

الحياةدمر- في العسكرية لممؤسسة المباشر التدخل الى تركيا في الديمقراطي التحوؿ مسيرة تعثر
الذؼكافتحتغطاءدستورؼوباسـالحفاظعمىالجميوريةالعممانية.و،السياسية

رغبةمفاالتحاداألوروبيوبايعازوحكومةحزبالعدالةوالتنميةمفاصبلحاتداخميةماقامتب-
الحزبمفوضعحدلتدخلالمؤسسةالعسكريةفيالحياةالسياسيةو مامكنتا فياالنضماـاليوىما

تقميصنفوذىاالسياسي.
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لمسيطرةالعسكريةئياويضعحدانياالتحوؿنحوالنظاـالرئاسييعززمستقبلالديمقراطيةفيتركيا-
أوتدخميافيالحياةالسياسية.

 مبـــــــررات اختيـــــــار الموضــــــــوع :

افاختيارنالموضوعدراستنايعودلجممةمفاالعتباراتبعضياموضوعيوالبعضاألخرذاتي،
افنجملىذهاالعتباراتكاآلتي:ويمكفبحيثكافلكلنصيبفيسبباختيارىذاالموضوع،

 المبـــــــررات الذاتيـــــــــة :

تولدتعنوأصبحتتركياصورةجذابةخاصةفيظلحكـحزبالعدالةوالتنمية، ما وىذا
فشكلبذلؾحماسفيمحقائقالسياسةالتيكانتوراءىذاالتحوؿوفيظرؼوجيز،لرغبةفيمعرفة

قةالحكـالعسكرؼذواألثرالسمبيتالتنميةفيالخروجبتركيامفبوربةحزبالعدالةورأغوارتجسبي
عمىالحياةالتركيةبشكلعاـ.

 المبــــــررات الموضوعيــــــــة :

لقوػالمؤثرةفيصناعةانطبلقامفالتدخلالمباشرلممؤسسةالعسكريةالتركيةالتيتعتبرمفأبرزا
مفأثارونتائجبرزتعمىالساحةالسياسيةالتركيةمفاالستقرارذلؾمانتجعفوركيا،تفيالقرار

فالىذلؾرغبتنامفخبلؿىذهالدراسةفيمعرفةضواالنقبلباتالمتتاليةعمىالحكوماتالمدنية،
كذااالطبلعو،باتاألسبابالحقيقيةالتيكانتتقفوراءاقداـالمؤسسةالعسكريةعمىقيامياباالنقبل

عمميحوؿ تصور بناء الى األخير في لموصوؿ تركيا في الديمقراطي التحوؿ عممية عرقل ما عمى
مستقبلالديمقراطيةفيتركيا.

 أىميـــــــة الموضــــــــوع و أىدافــــــــــو :

ينجرعفىذاالتدخلمفموضوعالمؤسسةالعسكريةوتدخميافيالحياةالسياسيةفيتركياوما
كاففي تعرقلفيمسارالتحوؿالديمقراطيوعمىالحرياتالسياسيةوالمدنيةلومفاألىميةبما

، التركي السياسي بالشأف الميتمة تأسيسالدراسات منذ تركيا مرتبيا التي األحداث ألىـ فالمتتبع
يجدأفالمؤسسةالعسكريةىيالحزبيةفيتركيا،الجميوريةالتركيةأويمكفالقوؿمنذاقرارالتعددية

بحيثمفبيفأىـالفواعلوالقوػالسياسيةالمؤثرةفيالحياةالسياسيةالتركيةوفيصناعةالقرار،
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أصبحأىـمدخللفيـالنظاـالسياسيالتركيىودراسةتوجياتالمؤسسةالعسكريةودورىاالسياسي
، السياسيفبليمكفألحدفيتركيا النظاـ الىجانبدراسة العسكرية المؤسسة أفيغفلعفدراسة

اضافةالىماسبقذكرهيمكفأفنقوؿأفأىميةالموضوعتكمففيحداثةالموضوعوأىميتو،التركي
الزالتتحدثحتىاآلف حيثأفتطوراتو لتصاعد، التطوراتلفتكوفالنياية باعتبارأفىذه و

اـالتحوؿالديمقراطيالتركي.التحدياتأم

النظاـثـ في الديمقراطي التحوؿ مسار عمى العسكرية المؤسسة تركتيا التي االنعكاسات معرفة
يةلعقودمفسببتدخميافيالحياةالسياسيةوسيطرتياعمىمجرياتالحياةالسياسب،السياسيالتركي

الطويمةمعاشكاليةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوعمميةاستخبلصتجربةتركياوخبرتيا،وكذاالزمف
 العسكرالتحوؿالديمقراطيواالستفادة حكـ زالتتحتوطأة فيالدوؿالتيما عمىذلؾمنيا زيادة

نواحي، فيمنطقةمتأججةمفعدة التركيةكتجربةمتفردة وتقييـمحاولةاستشراؼمستقبلالتجربة
دراسةالمؤسسةالعسكريةدراسةعممية،نظرلمالياوأخيراياتالتيتواجييابةفيظلالتحدالتجر

مفأىميةودورفيالحياةالسياسيةوفيصناعةالقرارالسياسيبشكلعاـوكذاتسميطالضوءعمى
عبلقتيابمسارالتحوؿالديمقراطيفيتركياتأثراوتأثيرا.

 ـــة :الدراســـــــات السابقــــــــــ

دراسة كل لكف و تركيا في العسكرية المدنية العبلقات تناولت التي الدراسات مف العديد ىناؾ
ؼفيالمجاؿالزمني.بليفمفالموضوعأوقديكوفاالختحاولتأفتستقلبجانبمع

السياسيالتركي-1 عمىالنظاـ العسكريةوتأثيرىا ،2013-2002دراسةبعنوافالعبلقاتالمدنية
حيثركزالباحثفيىذهتخصصالدراساتالسياسيةالمقارنة،مذكرةمقدمةلنيلشيادةالماجستير،

الدراسةعمىتحميلالعبلقةالتفاعميةبيفالمدنييفوالعسكرييفمفخبلؿالجميوريةالتركيةفيالفترةما
واثر،بيئتوالداخميةوالخارجيةفياطارتفاعبلتالنسقالسياسيالتركيمع2013و2002بيف

تمؾالتفاعبلتعمىالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوتأثيراألخيرةعمىبنائوومخرجاتو.

اعداددراسةبعنوافالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوأثرىاعمىعدـاالستقرارالسياسيفيباكستاف،-2
لعربيفيقسـالدراساتشرتبواسطةالمركزالديمقراطيان–الباحثةآيةعبدالعزيزاسماعيلأبوالفتوح

 أثرذلؾعمىالوضعفي-العسكرية و االستقرارومظاىره عدـ ابعاد بأىـ الدراسة ىذه حيثتيتـ
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كماباكستافوالتيكافمفبينياتدخلالمؤسسةالعسكريةفيالحكـوتطرؽالىأسبابىذاالتدخل،
وضحتأثركلذلؾعمىوالتدخلالعسكرؼفيالحياةالمدنيةفيباكستاف،ركزتالدراسةعمىنتائج

االستقرارالسياسي.

-2002دراسةبعنوافالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوأثرىاعمىمسارالتحوؿالديمقراطيفيتركيا-3
راطيفيقسـالبرامجونشرتبواسطةالمركزالعربيالديمقاعدادالباحثةأيةابراىيـعطاهللا،،2013

قسـدراساتعسكريةحيثمفخبلؿىذهالدراسةحاولتالباحثةالكشفعفالمنظوماتالديمقراطية،
اىـعواملتراجعدورالمؤسسةالعسكريةفيالحياةالسياسيةالتركيةابافحكـحزبالعدالةوالتنميةو

راطيفيتركيا.أثرتدخلالمؤسسةالعسكريةعمىمسارالتحوؿالديمق

مف2016-2002دراسةبعنوافدورحزبالعدالةوالتنميةفيدعـتحوؿالديمقراطيفيتركيا-4
راندارزؽوديناعماددمحمكماؿ،نورىافأحمددمحمقطامش،اعدادالباحثيف:ندؼدمحمابراىيـالموافي،

مسعددمحمعميسمطاف،حسيفرزؽ، المركزوراندا نشره الديمقراطيالعربيحيثتتعرؼالدراسةو
بشيءمفالتحميلالىدورحزبالعدالةوالتنميةفيعمميةالتحوؿالديمقراطيمنذتوليوشؤوفالحكـ

واستعراضاىـالتحدياتالتيواجيتمسيرتوالديمقراطية.2016الىغاية2002عاـ

ادصح:لجميلبعنواف"الثورةالصامتة"حثطارؽعبدادراسةتناولتالتحوؿالديمقراطيفيتركيالمبا-5
حيثتناولتالدراسةعمميةالتحوؿالديمقراطيفيالفترةمابيف،التغييروالتحوؿالديمقراطيفيتركيا

فيذهالفترةتعدوفترةزمنيةشديدة،وحصادالتغييروالتحوؿالديمقراطيفيتركيا2012–2002
يختركيامفحيثتعزيزالديمقراطيةوحقوؽاالنساففيذاالكتابىوشييدعمىتركيااالستثناءفيتار

السابقةوموضحااألسبابالتيكانتوراءالقياـبيذهالجيودخبلؿتمؾالفترة.

 االطـــــــــار الزمنــــــــي و المكانــــــــي :

ستنامفحيثالحدودالزمنيةعمىالفترةالتيأعقبتتوليحزبتشتملدرا:االطــــــــــار الزمنــــــــــي     
غيرافذلؾلـيمنعنامفالرجوعالى،2016حتىالعاـو2002العدالةوالتنميةالحكـفيسنة

وكذاوذلؾباالستعانةبالتاريخلتفسيربعضالمظاىر،تواريخاحداثتخرجعفنطاؽالفترةالمحددة،
واريخمستقبميةمفباباالستشراؼ.بالتطرؽالىت
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:بماافالدراسةىناتتمحورحوؿاقميـتركياالداخميفافاالطارالمكانيىنااالطــــــار المكانــــــي     
بحكـأننابصدددراسةظاىرةداخميةخاصةبالشافالتركيككللكفعمىيشملاالقميـالجغرافيلتركيا،

غيره.المستوػالداخميدوف

 االطــــار المفاىمـــــي :

خبلؿدراستناىذهطرحتبيفأيدينامجموعةمفاىيـأردنااالستضافةفييااثراءالمموضوع،نذكرمنيا:

عمميةعسكريةسريعةودقيقةإلزاحةقائددولةمفمنصبو،واستبدالوبغيره،سواءكافقائد"االنقبلب: -
مسارمدروسوخطيريتـمفخبللو أوأنو ، "ىذاويعينولقيادةالدولةاالنقبلبنفسو،أومفيختاره

 السياسيةالسياسياألخرػ،كمايتـفرضحالةمفالسمبيةعمىالقوػتحييدقوػالجيشووسائلاإلكراه
الرئيسي،بمايمكفمفبسطالنفوذعمىكافةوفيتعريفآخرأنو"االستيبلءعمىالسمطةفيمركزىا

 1الدولةأرجاء

العممانية:العممانيةاصطبلحا:ىيرفضايةمرجعيةدينيةفياؼمجاؿمفمجاالتالحياة،واعتماد
.2العقلوالتجربةمصادروحيدةلممعرفة

 المناىـــــج المستخدمــــــة في الدراســــــة : 

المعتم المناىج مف بجممة االستعانة الموضوع ىذا دراسة ،وتقتضي العممية البحوث النجاز دة
انطبلقامفالتنوعالذؼشممتودراستناليذاالموضوعفإننااعتمدنافيياعمىمجموعةمفالمناىجنذكرىا

فيـيمي:

:فبليمكففيـحقيقةالمؤسسةالعسكريةدوفالعودةالىالظروؼالتينشأتالمنيــــــــج التاريـــــــخي
ريةومراحلتشكمياوكذااحواؿتركيافياحقابزمنيةمختمفة.فيياالمؤسسةالعسك

،:فمفخبللونحاوؿوصفاألوضاعالتيآلتاليياتركياعقباالنقبلباتالعسكريةالمنيج الوصفي
اتجاهالتحوؿوالخطواتالجبارةالتياحدثتيا،وكذابعدوصوؿحزبالعدالةوالتنميةالىسدةالحكـ

                                                           

(2000طبعةديسمبرسنة)، التثبيت االنقالبات العسكرية: التحضير، التنفيذ،،زيفالديفحماد-1 
مذكرةماسترفيالفمسفة،)،، العممانية في الفكر العربي المعاصر: ناصيف نصار نموذجافاطمةالزىراءثعموب- 2

االنسانيةواالجتماعية،  (10،ص2016–2015جامعةدمحمبوضياؼبالمسيمة،كميةالعمـو
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وصفأبرزالتطوراتالتيعرفتياتركيابعدجممةاالصبلحاتالتيتبنتياحكومةويمقراطية،نحوالد
تنمية.العدالةوال
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الفتراتالمنيـــــج االحصائـــــــي خبلؿ تركيا في حدثت التي العسكرية االنقبلبات احصاء تـ :حيث
 الحديثة التركية الجميورية لحكومات المتعاقبة باالضافة تخممت، التي االحصائية بعضالنسب إلى

.االصبلحاتواالنتخابات

:والذؼكافعمىأثردراسةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةبشكلعاـواسقاطةمنيـــــج دراســــــة الحالـــــة
عمىالحالةالتركيةكنموذجدراسة.

 ىيكمــــــة الدراســــــة :

ضوعبماتقتضيوالدراسةالعمميةاولئلحاطةبمختمفجوانبالمومفاجلمعالجةموضوعبحثن
،ا العممي البحث منيجية خبلؿ مف بغيةألكاديمية متغيراتاالشكالية و بأبعاد لئللماـ بحيثسعينا

فقمنابصياغةالخطةعمىالنحوالتالي:الوصوؿالىدراسةشاممةلمموضوع،

الىصمبالموضوعت الولوج قبل مفاىيمي الىمدخل طرقنا الىتـ التطرؽ متغيرؼالدراسةفيو
فكاف مفبالتعريف مجموعة خبلؿ مف العسكرية المدنية العبلقات تعريف اولى نقطة في ذكرنا اف

نقطةثانيةتـتعريفالتحوؿالديمقراطيثـسردفيو،المفكريفثـعرجناعمىأنماطىذهالعبلقات
انماطوكذلؾ.

حتكلمبحثمطمبيفعمىالنحوسمناالدراسةالىفصميفيندرجتحتكلفصلمبحثيفوتق
:تياآل

 التحوؿالديمقراطيفيتركيا تحميلعممية مفخبلؿالفصلاألوؿحاولنا ذلؾبوصفالظروؼ، و
يةالحديثةالىوبالتحديدمنذتأسيسالجميوريةالترك،2002الداخميةالسياسيةواالقتصاديةقبلالعاـ
معذكرشروطاالتحاداألوروبيالنضماـتركيالووالتي،غايةتوليحكومةالعدالةوالتنميةالحكـ

اماالمبحثالثانيفكاففيوتعدادمخرجاتالتحوؿالديمقراطيفيكافمفأىمياالتحوؿالديمقراطي،
كا الداخمية االصبلحات مختمف فيو تناولنا الذؼ و الستركيا وإلصبلحات االقتصادية و ياسية

.االجتماعية

وفيالفصلالثانيالمعنوفبالعبلقاتالمدنيةالعسكريةكمدخللدراسةالتحوؿالديمقراطيفيتركيا
2002فترةماقبلتـمفخبللواستعراضلطبيعةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةخبلؿفترتيفمتمايزتيف،،
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ىذافيالمبحثاألوؿأمافيالمبحثالثانيفكاف،ظلحكـحزبالعدالةوالتنميةفيوالفترةالثانية
عمىالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيتركيامعاالشارةالىالتحوؿنحو2016افتناولنافيوتأثيرانقبلب

االن عقبىذا الرئاسي استشراالنظاـ بمحاولة الفصل لنختـ الفقبلب مستقبل لمعرفة المدنيةية عبلقات
العسكريةوالتحوؿالديمقراطيفيتركيا.

 صعوبـــــــات الدراســــــــة :

 لقدوجيتنافيبدايةالدراسةبعضالصعوباتتتعمقجميابالمراجعحيثتفتقدمكتبةقسـالعمـو
ؼوجيناالىبعضالسياسيةمفالمراجعذاتالصمةبموضوعدراستنالوالمساعدةاألستاذالمشرؼالذ

كمالفننسىجممةالتوجياتالمقدمةمفقبمووالتيساعدتنىفيتخطيالمواقعالتيبياالمراجع،
ةافةمتميزضىذهالدراسةحتىتكوفابعضالصعوباتمفاجلالوصوؿالىالنتائجالتينترجاىامف

المعرفيفشكرهللاسعيووجزاهعناكلخير.لالحقافيىذ
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مدخل 

 مفاهيمي
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 المقاربات النظرية لدراسة العالقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي . : مدخل

افالحديثعفموضوعالمؤسسةالعسكريةواثرىاعمىالتحوؿالديمقراطييقتضيبناافرادمدخل
طبلقامفأىـالمفاىيـالتيتعرضتنتحدثفيوعفالجانبالمفاىيميوالنظرؼلدراسةىذاالموضوعان

لمسألتيالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوالتحوؿالديمقراطيوأنماطكبلالمتغيريفحيثسنستيلالدراسة
الديمقراطي التحوؿ قضية نردؼالحديثعف ثـ أنماطيا و العسكرية المدنية العبلقات بالحديثعف

مفيومياوأنماطيا

 المدنية العسكرية . اوال : مدخل العالقات

، الفروعالمعرفية أحد العسكرية موضوعالعبلقاتالمدنية االجتماعيعد السياسةوعمـ ضمفعمـ
العسكرؼ، بعد منيجيةوعمميةواضحة يتبموربطريقة وبدأ ، الثانية ففيالخمسينياتالحربالعالمية

ال النظـ مف العشريفشيدتالعديد القرف السياسيةوالستينياتمف الشؤوف في العسكر تدخل ،سياسية
خاصةمع،العسكرية–لدراساتتحميلالعبلقاتالمدنيةخاصةالدوؿالمستقمةحديثا،حيثحاولتا

تبايفىذهالعبلقاتمفدولةالىأخرػ،لذلؾكافالبدمفتناوؿالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفياطارىا
يومياثـأنماطيا.النظرؼمفخبلؿالتطرؽالىمف

  : مفيوم العالقات المدنية العسكرية 

يصنفياالبعضعمى،عبلقةالمؤسسةالعسكريةبالسمطةالمدنيةقصدبالعبلقاتالمدنيةالعسكريةن
فحيثتكوفىناؾجماعتافمنظمتافمحددتاف،لكلمنيمامصالحتناضلم،أنياعبلقةمعارضة

،ولكلطرؼمياموالخاصةبو،فالعسكريوفميمتيـالدفاععف3رعميوأجمياوتساوـالطرؼاألخ
المدنيوففمسؤوليتيـاالنتاجوالتنميةو الوطفوحمايةالحدودوالحفاظعمىاالمفوالتراث،اما

مرالتطويروادارةشؤوفالببلدوتنظيـالعبلقاتالسياسيةداخمياوخارجيا،حيثينفذالعسكريوفأوا
الساسةوالحكاـالمدنيوفواذالـينفذالعسكريوفأوامروتوجيياتالساسةوالحكاـ،فانيـيتعرضوف

.4لمحسابالشديدالذؼقدينييدورىـفيالقواتالمسمحة

                                                           
،)مذكرةماجسيرفيعمـسسة العسكرية في التنمية االقتصادية في المجتمع الجزائري دور المؤ اسماعيلعميرة،- 3

االنسانيةواالجتماعية،قسـعمـاالجتماع،جامعةالجزائر (78،ص2009-2008االجتماع،كميةالعمـو
(142،ص2005ع،،)عماف:داروائللمنشروالتوزيعمم االجتماع العسكري احسافدمحمالحسف،- 4
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تمثللمعبلقاتالمدنيةالعسكريةبقولوتعريفاشامبل"اديدجوايبو"وقدقدـ "شبكةالعبلقاتبيف:انيا
ويضيف5بالضرورةجزءامنو"وّ،والذؼيعتبرخبللمفمؤسسةالعسكريةوالمجتمعالذؼتعملال
ج:"افايبو" تشمل العبلقات تمؾ العسكرية" المؤسسة دور جوانب سياسيةكم)ل ، محترفة ؤسسة

 اقتصادية و اجتماعية تمؾالعبلقاتالقضاي( تضـ و ، المختمفة بصورىا العامة المتعمقةفيالحياة ا
الدوروبسموؾالجيشاتجاهالمجتمعالمدني، ادراؾالمجتمعالمدنيوسموكواتجاهالجيش،وأخيرا

6الذؼتمعبوالقواتالمسمحةفيعبلقاتيابالدولة

الذؼ ""the soliers and the stateومزاؿالتعريفالذؼأورده"صامويلىنتجتوف"فيمؤلفو
دفيتعريفوعمىأربعةتملكثيرمفالتحميبلتالسياسيةالمعاصرةحيثاعا،أساس1958صدرعاـ

أبعادرئيسية
7
اؾتمايزاتفرعيةفالعسكرييفوالمدنييفيشكموفجماعتيفمختمفتيف،وأفىن،ىيأ

 تغمبعميياجانبالصرالعبلقاتالمدنيةالعسكريةب،زيادةعمىأفداخلكلمنيما ما،فاعطبيعتيا
فالتحوؿفيالعبلقاتالمدنية،اضافةإلىأيجعلالصراعداخلحدودىوخضوعالعسكرييفلممدنييف

8العسكريةعبرالوقتيتوقفعمىدرجةفعاليةالسيطرةالمدنية

ا االغاأما "فؤاد أنيا"لباحث عمى فيعرفيا " العسكرؼ االجتماع "عمـ كتابو القادة:في عبلقة "
"آثارالتعاوف:عسكرييفبالحكومةفيالمجاالتالقانونيةواالداريةوالسياسية"وعرفياأيضابأنياال

قدتتسـىذهالعبلقاتبالصراعبعدف"،بيفاألفرادالعسكرييفوالمدنييففيتنفيذالسياسةالعامةلمدولة
،اةالسياسيةواالجتماعيةفيالمجتمعمحاوالتمفالعسكرييفممارسةتأثيرأكبرعمىكلمظاىرالحي

9ادةالحالةالعسكريةفيالمجتمعوذلؾبفعلسي

                                                           
دراسة في االتجاىات النظرية الحديثة، :العالقات المدنية العسكرية و اشكاليات التحول الديمقراطيأحمدعبدربو،- 5
(22-21جامعةالقاىرة،صص)

(22ص)نفسالمرجع،- 6
،وس و تحديات التحول الديمقراطيالدر طبيعة:الجيش الدولة و الثورة في المنطقة العربيةفاطمةالزىراءشخماـ،- 7
(140-139صص)
(23ص)أحددعبدربو،مرجعسابق،- 8
منتدػالعبلقات)،الجيوش و التحول الديمقراطي في افريقيا : معوقات بناء الدولة الوطنيةحمدؼعبدالرحمف،- 9

(22ص،2015العربيةوالدولية،الطبعةاالولى
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الدولةالعسكريةيصفالتفاعبلتبيفشعببناءعمىالتعريفاتالسابقةفافمفيوـالعبلقاتالمدنية
المسمحة وقوتيا اليمثلالمدنيوفافعمىالمستوػالمؤسسييفترضأف،ومؤسساتيا طولىالتيليد

السياساتالعامة بينبترسـ السياساتالعسكرية فييا تعميماتاليدماما التيتنفذ يمثلالعسكريوفاليد
.10خططياالمدنيوفموضعالتنفيذيوتضعالسياسةالعسكريةالتي،العميا

الفواعلالسياسيةالمدنيةويمكفالقوؿأفالعبلقاتالمدنيةالعسكريةىي:العبلقاتبيفعموما
أفىناؾشبو العبلقةمفدولةإلىأخرػ،ولكفتجدراالشارة المؤسسةالعسكرية،وتتفاوتىذه
عمى المدنية السيطرة أف العسكرية المدنية العبلقات تناولتموضوع التي الدراسات جميع في اجماع

11الجيشىيأفضلمفسيطرةالجيشعمىالدولة

    العسكرية :  –اط العالقات المدنية أنم   

افكثافةالتدخبلتالعسكريةفيالحياةالسياسيةتنجعنوتطورفياالتجاىاتالنظريةفيالعبلقات
المدنيةالعسكرية،حيثقدـبعضالمفكريفاطارالتناوؿظاىرةالتدخلالعسكرؼفيالشؤوفالسياسية،

 ،"نوردولعلمفأبرزالذيفتناولوا بالتحميلوالتفسير،ىـكلمف"عموسبيرموثر" الظاىرة ىذه
لينجز"،"موريسجانوتز"،حيثاستندىذااألخيرفيتفسيرهلمتدخلالعسكرؼفيالشؤوفالسياسيةإلى
التدخل سبب و كانتمنشأ التي الظروؼىي ىذه الجيش، ظميا في نشأ التي الظروؼالسياسية

شؤوفالسياسية،ومفثـحصرأسبابالتدخلالعسكرؼوأرجعيالمظروؼالسياسيةوالعسكرؼفيال
فقطدوفغيرىامفاالسبابوالعواملالتيادتإلىىذهالظاىرة

سوػفي بينيما ليسىناؾاختبلفاتجوىرية أنو بيرلموثرنجد و لينجر نورد عفكلمف أما
ماط،حيثذىباألوؿ)نوردلينجر(إلىتصنيفالضباطإلىثبلثتصنيفيـفيعددالنماذجأواألن



                                                           
(22مرجعسابق،ص)مفحمدؼعبدالرح- 10
العالقات المدنية العسكرية و اثارىا عمى مسار التحول الديمقراطي في مصر في ظل الحراك نورالديفحفيظي،- 11

السياسيةوالعبلقاتالدولية،تخصصسياسياتمقارنة،جامعةدمحمبو)،الشعبي الراىن  مذكرةماجستيرفيالعمـو
(19،ص2016ضياؼالمسيمة،
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أنماطىي:وسطاء،حراس،حكاـ،أماالثاني)بيرلموثر(فقداكتفىبتصنيفيـإلىنمطيففقطىما:
وعميوسوؼنركزعمىالنمطيفاألخيريفألنيماموضعاتفاؽ.12النمطالوسط،والنمطالحاكـ

النمطفالمؤسسةالعسكريةتكوفمدنيةالتوجو،ميمتياالنمطالوسي -1 ليذا ط)الحارس(:وفقا
حمايةالحكومةالدستورية،واذامااضطرتلمتدخلفيالشأفالسياسي،فانياسرعافماتعود

،ففيىذهالنمطيتسـالضباطبسماتأساسيةمنياأنيـيقبموفالنظاـاالجتماعي13لثكناتيا
،ويقوموفبمقاومةأيةمحاوالتالحداثتغييراتجوىريةفينظاـالحكـأوبنيةالسمطةالقائـ

لمتغييرالثورؼباعتبارىـجزءمف ذلؾأفدورىـيقوـعمىأساساديولوجيمضاد التنفيذية،
 فيوقتواحد الضبطالتيتستخدميا ادارة و سياسي14القوػالمحافظة تنظيـ ليسليـ و ،

،فيـيدينوفبالوالء15اليبذلوفجيوداكبيرةلموصوؿبحكـالجيشإلىأقصىحدمستقل،و
لمنظاـالسياسيالقائـويقوموفعمىحمايتومالـيجبرواعمىغيرذلؾ،فالمؤسسةالعسكرية
جماعات شكل أحيانا تتخذ و عقبلنية دوف الكواليس خمف تعمل التدخل مف النوع ىذا في

تحقي أجل مف ىذاالضغط و ، القائـ النظاـ عمى اطارالحفاظ في بعضالمطالبالشعبية ق
المؤسسة فينيايتيا تقوـ محددة زمنية بفترة التدخليكوفمحددا عمىأفىذا األنموذجيقوـ
العسكريةبنقلالسمطةإلىالمدنييف،وذلؾانطبلقامفقناعةقياداتتمؾالمؤسسةبأفاستمرار

 16استقرارالنظاـالسياسيالجيشفيالحكـيقوض
مفخبلؿىذهالسماتالتييتميزبيااالنموذجيتبيفأفالجيشالذؼيقودهىذااألنموذج

تظل أف عمى شديدا تحرصحرصا التي المحافظة الحاكمة الطبقة جيش ىو الضباط مف
ىذلؾأؼشركاءمتمسكةبالسمطةالسياسيةومستأثرةبخيراتالمجتمعالماديةوترفضبناءعم

السياسيةال الطبقاتفيالمشاركة افتيميشبعضالشرائحو ثـ فعاليففيكبلالمجاليف،
سيماالطبقةالوسطىأدػذلؾغالباإلىازدياددرجةالمقاومةالتيتدفعبدورىاإلىتكرارتدخل

                                                           
السياسيةوالعبلقات)،المؤسسة العسكرية و اثرىا عمى التحول الديمقراطي في تركيارضاكشاف،- 12 ماسترالعمـو

(45،ص2013–2012الدولية،تخصصدراساتمقارنة،جامعةدمحمبفالصديقجيجل،
(143ص)فاطمةالزىراءشخماـ،مرجعسابق،- 13
(46ص)ي،مرجعسابق،نورالديفحفيظ- 14
(46ص)نفسالمرجع،- 15
(143ص،)فاطمةالزىراءشخماـ،مرجعسابق- 16
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العسكرييفلمبقاءفيالعسكرييفحفاظاعمىالنظاـالقائـ،األمرالذؼيعكسرغبةحقيقيةعند
17الثكناتبليعكسنزعةتدخميةلرفضواقعاقتصادؼاجتماعيمحدد

يسعوف -2 بل ، فقط لمحكـ بالوصوؿ اليكتفوف اليوـ فالعسكر النمط ليذا وفقا  الحاكـ: النمط
لمسيطرةعمىكاملأجزاءالنظاـالسياسيواالنشطةاالقتصادية،وتتسـالمؤسسةىنابعدد

خصائصوالسماتنذكرمنياأفالمؤسسةالعسكريةتكوفرافضةلمنظاـالقائـوشرعيتومفال
النظاـ يتعمقبادارة فيما كبيرة فاعمية و ،حيثيتمتعالعسكريوفبقوة تنقمبعميو بمعنىأنيا
يسعوفمفخبللو سياسيا النمطيمتمكوفتنظيما العسكريوفوفقىذا و السياسيومؤسساتو

مفوباستخداـقوةالجيشلموصوؿإلىقمةالسمطةواالحتفاظبياالطوؿفترةممكنةبشكلمع
،بحيثيكوفلدػقياداتالمؤسسةالعسكريةقناعةتامةبػأفالحكـالعسكرؼىوالحلاألمثل

،كمايؤكدبيرلموثرأفىذا18لمعالجةالفوضىالناجمةعفالحكـالمدنيوحكـالسياسييف
العسكرييفاليتخذوفػأؼترتيباتلمعودةإلىالمعسكراتوذلؾيرجعلمتطورالذؼالنمطمف

يتمكنوفمفافرازهوخاصةفيمايتعمقبالتوجيوالسياسياليادؼإلىتدعيـنزعةاالنفرادبالحكـ
احداث في العسكرييف نظر وجية مف تتسبب التي الحاكمة المدنية الجماعات معارضة و

رالذؼيؤكدعجزالمدنييففيالحكـوفشميـفيالتحكـفيحسـالموقف،مماالفوضى،األم
يدفعبالعسكرييفإلىالشعوربوجوبشغميـالمراكزالرسميةفيالبنيةالحكوميةإلىجانبذلؾ
مشكبلتتخصالعسكرييف عف ناتجا يكوف أف يمكف العسكرؼ تدخل دوافع أرجع مف ىناؾ

ػالمعيشةوانخفاضالمرتباتوتفشيالمحاباةفينظاـالترقياتأوأنفسيـمثلانخفاضمستو
ىزيمة بفعل أو ، المسمحة القوات تمس حكومية اجراءات أية خبلؿ مف باالىانة االحساس

 19عسكريةيرػالعسكريوففيياأفالحكومةالمدنيةىيالمسؤولةعنياأوالمتسببةفيحدوثيا
أفنشير أفدرجةدرجةتدخلالجيشفيالحياةالسياسيةتتأثربشكلأووجديربالذكرىنا

20باخربطبيعةالمجتمعومستوػالثقافةالسياسيةالسائدة


                                                           
(47ص)رضاكشاف،مرجعسابق،- 17
(143ص)فاطمةالزىراءشخماـ،مرجعسابق،- 18
(50ص)،نفسالمرجع- 19
(50ص)رضاكشاف،مرجعسابق،- 20
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إلى تختمفمفدولة العسكرية أنماطالعبلقاتالمدنية نستخمصأف سبق ما مفخبلؿكل
بياالدولةوكذاالظروؼاخرػنظرالتأثرىاببعضالظروؼالتاريخيةوااليديولوجيةالتيتمر

السياسيةالتيأنشئفيياالجيش.

مدخلالتحوؿالديمقراطي:تعتبرظاىرةالتحوؿالديمقراطيمفالموضوعاتاليامةالتيبرزتفي-2
حيثظيرعددكبيرمفالكتبوالدراساتو،وحظيتباىتماـالعديدمفالمفكريف،العقوداألخيرة

التيتطرق .تاليياالتقارير مفالمفاىيـ الديمقراطيالعديد طرحتأدبياتالتحوؿ وقد اىتمت، كما
وقدجاءتىذهالدراساتعمىاثرما،بفحصومناقشةقضاياومتغيراتذاتصمةبعمميةالتحوؿ

روبالتصلأمقتفيمنتصفالسبعيناتمفجنوبالتيانط،سميبالموجةالثالثةلمتحوؿالديمقراطي
وسنسمطالضوءىناعمىالمقصودبعمميةالتحوؿمريكاالبلتينيةفيالثمانيناتوالتسعينات.أبمدافالى

 المداخل الي سنتطرؽ وكما معيا مرادفة تبدو التي بعضالمفاىيـ عمى تمييزىا و أنماطالديمقراطي
التحوؿالديمقراطي.

  : شابية لومفيوم التحول الديمقراطي و عالقتو ببعض المفاىيم الم

يعدالتحوؿالديمقراطيمفأكثرالمفاىيـوالمصطمحاتتداوالفيعالـاليوـبحيثأصبحعمى    
لسافمختمفالفئاتوالشرائحاالجتماعيةوالثقافيةوالفكريةكمايتـتداولوفيوسائلاالعبلـ،زيادة

التحوؿ القوػالسياسيةبقضية قادة الساسةو مفالتطرؽإلىعمىاىتماـ كافالبد لذا الديمقراطي،
لعممية المفاىيمي االطار يستوجبتحديد ، الماىية ىذه البحثفي أف غير ، دراسة كظاىرة ماىيتو

التحوؿالديمقراطيثـالتمييزبينياوبيفالمفاىيـالمشابيةليا

تعريفالتحوؿالديمقراطي:-1

أوالنقلفيقاؿغيرالشيئأوغيرهأونقمومفحاؿالىحاؿ.غيرفيالمغةالىالت"التحوؿ"يشيرلفع

فيمؤسسات الديمقراطية مبادغ ممارسة بمقتضاىا يتـ عممية ىو الديمقراطياصطبلحا التحوؿ
أفرادمفاكتسابالسمطةمفخبلؿالتنافسالحرلمحصوؿعمىوالمجتمع،أؼأنوعمميةتمكيفالدولة
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يفالنظاـمعالمطالبويحدثذلؾعندمايستجيبويتك،21فثـاتخاذالقراراتالمناسبةأصواتالناخبي
تقاؿمفبلنلتعبرعفالفترةالزمنيةةومستمرةفيوعمميةمعقد،ىيصلالىمرحمةالنضجالجديدةحت

22النظاـالسمطوؼالىالنظاـالديمقراطي

وأفيمؤسساتلـتطبقفييامفقبلاعدالديمقراطيةسواءنياعمميةتطبيقالقوأب:"ر"تيشم"يعرفيا
القواعدلتشملأفراد وموضوعاتلـتشتملمفقبلأوجماعاتأامتدادىذه وقدأطمقاستاذ،23"

السياسةاألمريكيالشييرصامويلىنتجتفعمىىذهالظاىرةاسـالموجةالثالثةلمديمقراطيةمشيرالى
ةفيالعالـليسعباراتعفحركةبطيئةمستمرتوانماموجاتمتبلحقةمفالتقدـافتاريخالديمقراطي

واالنطبلؽليذايعرؼموجتالتحوؿالديمقراطيأنياعبارةعفمجموعةمفحركاتاالنتقاؿمفالنظاـ
نتقاؿالغيرالديمقراطيالىالنظاـالديمقراطيتحدثفيفترةزمنيةمحددةوتفوؽفيعددىاحركاتاال

فياالتجاهالمضادخبلؿنفسالفترةالزمنيةحيثيحددىنتجتفثبلثتحوالتكبرػمرػبياالعالـفي
24اطارالتوجونحوالديمقراطية

األولىامتدتفيسنة الثانيةفيسنة1926الى1828فالمرحمة و1962الى1943والمرحمة
مستمرتالىاألفوتكمفأىميةىذهاألنظمةبأنياومزالت1974الثالثةىيأىـمرحمةبدأتسنة

25مفاألنظمةالشموليةواالستبداديةالىأنظمةأكثرانفتاحتتسـبتعدديةسياسيةتميزتبتحوؿالعديد

تتسـعمميةالتحوؿالديمقراطيبعددمفالسماتأىميا:

ألىداؼوالعممياتالتيتؤثرعمىتوزيعأنياعمميةمعقدةلمغايةوتشيرالىتحوالتفياألبنيةوا
و السياسية الجوانب مختمف فييا تتفاعل معقدت بعمميات محصمة ىي و السياسية السمطة ممارسة

االقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية.

                                                           
-1988ة حالة النظام السياسي الجزائري الديمقراطي في النظم السياسية العربية ، دراسالتحول مصطفىبمعور،- 21

السياسية،فرعالتنظيـالسياسيواالدارؼ،ص)، 2008 (25أطروحةدكترواهفيالعمـو
شيادليسانسفي)،تاثير التحول الديمقراطي عمى االستقرار السياسي في الجزائردمحمأيوبعميرةورتيبةمالكي،-2

السياسية،تخصصتنظيماتسياسيةوادارية،جامعةقاصدؼمرباحورقمة، (7،ص2013-2012العمـو
(34ص)رضاكشاف،مرجعسابق،- 23
(41ص)نورالديفحفيظي،مرجعسابق،- 24
(8ص)عميرةدمحمأيوبومالكيرتيبة،مرجعسابق،- 25
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التأكدوتتضمفمخاطراالرتذاذمرتأخرػالىالنزظاـالسمطاوؼحيثتوجد عمميةتتسـبعدـ انيا
النظاـالسمطاوؼجنباالىجنبمعالمؤسساتالنظاـالديمقراطيالجديد.مؤسسات

يضلالتحوؿالديمقراطيعمميةنسبيةتؤدؼالىتغيرالنظـالسياسيةمفالسمطاويةنحوالديمقراطيةاال
26افاحتماؿتعرضعمميةالتحوؿالىانتكاساتتضلواردة

لمشابيةعبلقةالتحوؿالديمقراطيببعضالمفاىـا

فيىذهالدراسةسنركزعمىالمصطمحاتػكثرتداخبلوارتباطاوالتحوؿالديمقراطيحيثتوجدالعديد
مفالمفاىيـالمشابيةكالتحوؿالسياسيوالتحوؿالبليبيراليواالصبلحالسياسي

ايقصدبوالتحوؿالسياسي:يعنيانتقاؿمفموقعاجتماعيأوسياسياواديولوجيالىآخركم-1
انتقاؿنوعيفيطبيعةالنظاـالسياسيوآليةعمموناجـعمىالمبادرةتقوـبياجماعاتليامصمحةفي
تداخل لتأثيرات السياسي التحوؿ يخضع و السممية الطرؽ باستعماؿ او القوة استعمالي سواء التغيير

عواملداخميةوخارجية.

لىاالنتقاؿالىالنظاـالديمقراطيفقديحدثالتحوؿعندماينتقلاذاالتحوؿالسياسياليؤدؼبضرورةا
التحوؿ يؤدؼ بينما العكسصحيح و ديمقراطي الى تسمطي او ممكي الى جميور مف القائـ النظاـ

27الديمقراطيفينيايةالمطاؼالىتعزيزوترسيخالنظاـالديمقراطيومايتميزبومفقيـومبادغ

رالي:ويعنيتوسيعنطاؽالحرياتالمسموحبيالؤلفرادمفخبلؿتقديـضماناتتمنعالتحوؿالميبي-2
الحاكمة السمطة التيتمارسيا تحسيفلمضرورة االتجميلو ىو ما و مفقبلالسمطة التعدؼعمييا

28لتحقيقالقبوؿواالذعاف

مفوجودعبلقةوثيقةبينيما،فبدوفوعميوفافالتحوؿالميبراليوالديمقراطيليسمترادفافعمىالرغـ
ضماناتحريةالفردوالجماعةأؼبدوفتحوؿليبرالياليمكفضمافتحقيقالتحوؿالديمقراطي

                                                           
(27ص)،مرجعسابق،مصطفىبمعور- 26
(44ص)نورالديفحفيظي،مرجعسابق،- 27
(7ص)دمحمايوبعميرةورتيبةمالكي،مرجعسابق،- 28
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حقوؽ احتراـ يضمف ليبرالي التحوؿ عف الحديث يمكف ال انتخابات حرية بدوف أخرػ ناحية مف و
بافالتحوؿالديمقراطييتجاوزفكرةضمافواحتراـوعميويمكفالقوؿ،االنسافوالحرياتاألساسية



حقوؽاألفرادوالجماعاتفيويسعىالىتغييرمنظومةالقيـالسائدةفيالنظاـالسياسيعمىالمستوػ
29المؤسسيوالثقافيوالسياسي

التعديلاالصبلحالسياسي:يقصدبومجموعالعممياتالتيتتـعمىمستوػالنظاـالسياسيبيدؼ-3
التدريجيفيالقوانيفوالتشريعات،المؤسسات،واآلليات،األداءوالسموكيات،والثقافةالسياسية

السائدة،بيدؼمواكبةالتغييراتالحاصمةفيالبيئةالداخميةوالخارجية.

كسلعمىعيمكفاالختبلؼبيفالمفيوميففيأفالتحوؿالديمقراطيمسارمحددالخطواتوالمراح
السياسيبشكلمستمرواالصبلحالسياسيالذؼيعبرعف النظاـ تحسيفأداة لتطويرو دائمة آلية

.30يمكفافيكوفاالصبلحالسياسيمقدمةلعمميةالتحوؿالديمقراطي

ـاالنتقاؿالديمقراطي:ىومرحمةمفمراحلالتحوؿالديمقراطيتتسـبتنوعاشكاليا،وفياطارىايت-4
 ديمقراطي دستور بوضع تنتيي سممية الصراعاتبطرؽ حل قواعد أساليبو تنظيـ31صياغة و ،

،فالتحوؿالديمقراطيىوسيرورةعمميةمستمرةو32انتخاباتحرةوتوسيعنطاؽالمشاركةالسياسية
33ليسحالةفاصمةمثلاالنتقاؿلمديمقراطية

نماط التحول الديمقراطي :أ ثالثا :

                                                           
(45ص)نورالديفحفيظي،مرجعسابق،- 29
(46ص)ديفحفيظي،مرجعسابق،نورال- 30
(29ص)مصطفىبمعور،مرجعسابق،- 31
(30ص)نفسالمرجع،- 32
راساتالسياسيةالمركزالعمميلمد)،االتجاىات المعاصرة لدراسة النظرية الديمقراطيةشاديةفتحيابراىيـعبدهللا،- 33

.(2005،الطبعة
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لتحوؿمفنظاـتسمطيإلىااإلجراءاتالتياتخذىاوأقصدبأنماطالتحوؿالديمقراطياألشكاؿي
السياسيالنشاط،فبيئة34نظاـآخرديمقراطي،أوىيالمساراتالتيتتخذلموصوؿإلىالديمقراطية

ىذامايدفعناإلىتناوؿألؼدولةىيالتيتتحكـفيطريقةوكيفيةالتحوؿواالنتقاؿمفنظاـآلخرو
الكيفيات فيسيافقد،مختمفىذه "صامويلىانتجتوف" ثبلثأنماطؽحدد الديمقراطية نحو التحوؿ

:رئيسيةىي

:)نمطالتحوؿمفاألعمى(حيثتمعبالنخبةالحاكمةالدورالرئيسيفيالقضاءنمط التحول  -1 
ضويسميوالبع،35المبادرةلتحويموإلىنظاـديمقراطيوتأخذزماـ،عمىالنظاـالشموليأوالتسمطي

ادةأوالنخبةالحاكمةأفاالنشقاؽالغالبحينمايشعرالقالدافعفيوف"بمنحةالديمقراطية"،حيثيك
لذلؾ،عمىالنظاـالقائـتصاعدتحدتو،وأفاستخداـالقوةضدالجماىيرأصبحتوشيكةالوقوع

بةحقيقيةغةوتمنحالشعببعضاإلصبلحاتأوتعدهبذلؾ،وقديكوفذلؾانعكاسالرتأخذبزماـالمبادر
أوحيمةسياسيةلمخروجمفمأزقيا،وبالتاليتتيحلنفسياالوقتلصياغة،فيالتحوؿنحوالديمقراطية

36ىيمنتياوإطالةعمرىامدآلياتجديدةتمكنيامف

ينتجالتحوؿفيىذاالنمطمفخبلؿصعودنفوذالقوػ:ب()التحوؿمفخبلؿالشعنمط اإلحالل -2
،37وفيالمقابليحدثانييارفيقوةالنخبةالحاكمةممايؤدؼفيالنيايةإلىاإلطاحةبيا،المعارضة

مفأعماؿالعنفو فترة بعد الحالةيفرضالشعبتحوالديمقراطيا عمىفيىذه التيتشكلضغوطا
تشارؾقوػالمعارضةفييا،فتجبرالنظاـفينيايةالمطاؼعمىتقديـتنازالتحيث،النظاـالحاكـ

 والمكسيؾ الجنوبية وكوريا الفيميبيف في حدث ما غرار عمى الديمقراطي لبلنتقاؿ الطريق ،38تفتح
نامفروضامفالشعبنتيجةتردؼاألوضاعاالقتصاديةواالجتماعيةلممواطنيف،ىفالتحوؿالديمقراطي

فتزدادأعماؿ،عدـقدرةالحكومةعمىدفعرواتبموظفيياممايدفعلبلنضماـإلىصفوؼالمعارضةو

                                                           

(40ص)مصطفىبمعور،مرجعسابق،- 34  
(41نورالديفحفيظي،مرجعسابق،)ص- 35  
(40مصطفىبمعور،مرجعسابق،)ص- 36  
(41صنورالديفحفيظي،مرجعسابق،)- 37  
(12ص،دراساتالسبلـوالنزاعات)، الربيع العربي و اشكالية التحول الديمقراطي محمودجميلالجندؼ،- 38  
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يضطرالقياداتالسمطويةإلى،ويبدأالعنفمفالطرفيفممااالحتجاجاتواالضطراباتغيرالمنظمة
.39فياإلصبلحاتالمطموبةعمياتحتوؼاألزمةالمتفاقمةأالبد

حيثيكوفالتحوؿىناعفطريقحدوثتوافق :التحولي )التحول من خالل التفاوض(نمط اإلحالل -3
،بسببحدوثتوازففيمعادلةالقوةبينيمافتوافقالحكومةعمىعمىالتغييربيفالحكومةوالمعارضة

ديمقراطي إلىنظاـ وتحويمو القائـ النظاـ لتغيير المعارضة 40التفاوضمع النخب، فاف ةبمعنىآخر
بعدـاالستقرارالداخميومعرضا السمطوؼالذؼأصبحميددا الحاكمةنضطرإلىالتخميعفنظاميا
لضغوطاتعنيفةتنذربانيياره،ومصدرتمؾالضغوطاتالرأؼالعاـوالضغوطاتالغربيةالمذافيظيراف

.41حماسامتزايدالمديمقراطيةوحقوؽاإلنساف

الرحمف    عبد "حميد ويرػ "أف مف فيبيف الدخوؿ إلى التسمطي النظاـ تدفع التي الميمة العوامل
أوضاتمعقوػالمعارضةىياحتماؿمفا النظاـ ايديولفوؿواالسياسيفوؿنجـ التردؼوتوجيونجـ

كماانوفيكثيرمفالحاالت،42االقتصادؼقديصلإلىحداإلفبلسأوضغوطاتخارجيةمتزايدة
حليحميمصالحاألطراؼمةمعالمعارضةمفاوضاتسريةوعمنيةلموصوؿإلىتجرؼالنخبةالحاك

إلىاشعورالمعارضةبافتقادى،ييمفجيةفأماعفالعواملالتيتدفعاألطراؼلممفاوضاتالفاعمة،
ومفجيةثانيةتعرضالنظاـإلىضغوطات،القوةالكافيةالتيتساعدىاعمىاإلطاحةبالنظاـالقائـ

ومفثـ،وبالتاليعادةماتتوجتمؾالمفاوضاتبالتوقيععمىميثاؽأواتفاؽ،خميةوخارجيةكبيرةدا
حيث مف االتفاؽ أنواع تتعدد حيث طرؼ، أؼ بمصالح اإلضرار لعدـ سياج بمثابة الميثاؽ يصبح

وطإقامةحكـفقدتكوفمفاوضاتبيفالقياداتالعسكريةوالمدنيةحوؿشر،األطراؼالمنضويةإليو
وضعضماناتلعدـمراقبةأفرادالجيشعمىانتياؾحقوؽاإلنسافالتيحدثتوقتتولييـديمقراطيو

الحكـ،أوتكوفبيفاألحزابالسياسيةلبلتفاؽعمىترتيباتالمشاركةفيالسمطةأوتبادليامفخبلؿ
وتنظيماترجاؿاألعما الدولة  أوتكوفبيفأجيزة الحقوؽؿواالتحاداتالعماليةالحتراالنتخابات، اـ

                                                           

(42صمصطفىبمعور،مرجعسابق،)- 39  
(41صنورالديفحفيظي،مرجعسابق،)-40
(41مصطفىبمعور،مرجعسابق،)ص-1
السياسة)مجمة،ظاىرة التحول الديمقراطي في افريقيا: القضايا و النماذج و افاق المستقبل،حميدؼعبدالرحمف-42

(18ص,)1993،جويمية113الدوليةالعدد
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وتجدراإلشارةانواليشترطأفتكوفعمميةالتفاوضمكتوبةفقدتكوفعبارةعف،وا عادةتوزيعالمنافع
43تفاىـغيرمكتوببيفالطرفيفيعكسالتزاـكلطرؼينفذذلؾاالتفاؽ

تشيدمفالناحيةالواقعية،عددةالمراحليبقىأفنقوؿبافالتحوؿالديمقراطيعمميةمعقدةومتو
لمتحوؿالديمقراطيوتدخبلبيفأكثرمفنمطمفاألنماطالسابقةكماأفالعالـقدشيدأنماطأخرػ

الحكـفيالدوؿالبياناتأوذلؾعمىاختبلؼ أنظمة البلتينيةوجنوبشرؽمثاؿعمىذلؾ، أمريكا
وروبأ ا كانتأنماطالتحوؿعف، وقد اطريقاالتفاؽ، لتحوؿعفطريقااللتزاـ التحوؿعفطريق،

اإلصبلحوالتحوؿعفطريقالثورة.

 
 

 

 

 

                                                           
(42ص)مصطفىبمعور،مرجعسابق،- 43
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 تحميل عممية التحول الديمقراطي في تركيا  : الفصل األول

عمىيدزعيميا"مصطفىكماؿاتاتورؾ"،إلى1923سعتتركيامنذقياـالجميوريةالتركيةسنة
بلقاتيامعأوروباومعالغربعموما،وبذلتجيودامعتبرةمفأجلذلؾ،حيثخمعتعباءةربطع

الخبلفةالعثمانيةوتوجيتنحوقياـدولةذاتمبادغعممانية،وكانتبذلؾأولىالخطواتالتوجو
التعدديةالحزبيةبعدنظاـالحزبالواحدالذؼك افمسيطراعمىنحوأوروبا،وكانتقدأقرتتركيا

الحياةالسياسية،ىذهالتعدديةفتحتمفجديدبابالمنافسةبيفاالحزابالسياسيةمفأجلالوصوؿ
إلىالسمطةبعدىاكافغيرمرخصليا

ومفاجلانعاشالحياةالسياسيةوالخروجمفبوتقةاالنقبلباتالعسكريةالتيكانتتطيحفيكل
،سعتتركياجاىدةلتمبيةشروطاالنضماـإلىاالتحاداالوروبي،حيثأقرتمرةبالحكوماتالمدنية

حزمةمفالقوانيفوالتعديبلتالتيمستالكثيرمفالتشريعات،شممتالدستور،المؤسسةالعسكرية
والحياةالعامة،اضافةإلىاالصبلحاتاالقتصاديةالعميقةالتيمستكلجوانباالقتصادالتركي.

والضفاءالمزيدمفالتفسيرلعمميةالتحوؿالديمقراطيفيتركيا،قمنابالتطرؽفيىذاالفصلإلى
بيف تركيا في الديمقراطي ظروؼالتحوؿ المبحثاالوؿ في حيثوصفنا مبحثيف خبلؿ مف نقطتيف

االوروبيليكوفالمبحثالثانيبعنواف لبلتحاد مخرجاتالتحوؿاالوضاعالداخميةوشروطاالنضماـ
اليمقراطيفيتركيا.
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 :: التحول الديمقراطي في تركيا بين الوضاع الداخمية و االنضمام لالتحاد األوروبي  االولالمبحث 

كافاالتحاداالوروبييتابععفكثباالوضاعالسياسيةواالجتماعيةوالقانونيةفيتركيا،وما
خطواتجادةلموفاءبمعاييركوبنياغفحتىشرعاالتحاداالوروبيايضافيافشرعتتركيافياتخاذ

اعدادتقاريرمتابعةالداءتركيا،حيثأفمضاميفىذهالوثائقوالتقاريرقدتركزتحوؿأوحوالقصور
 44فيالعمميةالديمقراطيةالتركيةوالسيما"نفوذالمؤسسةالعسكريةفيالحياةالسياسيةفيتركيا

   :2002المطمب األول : الظروف الداخمية لمتحول الديمقراطي في تركيا قبل 

التاريخأعمفعف2002يمثلالثالثمفنوفمبر ففيىذا الجديدة فيمسيرةتركيا مفصبلتاريخيا
وقدكافالرىافقوياعمىأال،45فوزحزبجديدعمىالساحةلـيمضيعمىتشكيمونحوعاـفقط

وافكافاليعرؼنفسوبأنوكذلؾويصرعمىأنو"ذاالحزبذوالتوجووالجذوراالسبلميةيكملى
إالأنوكاف،وأفيتعرضالىانتكاسىةوفشلذريع،،مسيرتوفيالحكـ"حزبمحافعوديمقراطي

 عمىالنقيضمفذلؾتماما أفيتخطى، الحزبوبفضلوعيوادراؾقيادتو كلفقطاستطاعىذا
العقباتالتيوضعتاماموخاصةفيالعاميفاألوليفمفالحكـ،حيثتعرضتحكومةحزبالعدالةو
التنميةالىىجوـكاسحمفجميعاألطراؼوفيمقدمتياوسائلاالعبلـالتيكانتتسعىالىتأليب

ختمفالمجاالت،وتجييشقوػالمجتمعضدالحزبومحاولةافشاؿجيودهفيم،الرأؼالعاـالتركي
إالأفالوضعقداختمفاليوـوانعكستاآلية،46متظاىريففكانتشوارعتركيابمدنياتكتعيوميابال

بعدحكـحزبالعدالةوالتنمية. تماماحيثزادتشعبيتوبشكلمذىلوكيفىيتركيااليـو

قبلمجيءحزبومفالميـاالشارةالىاألوضاعاالقتصاديةوالسياسيةوال تعميميةفيتركيا
تعرضت،فقد47التنميةوالعدالةالىالحكـحتىيتضحالمشيدفيحجـالتغييرالذؼشيدتوتركيا

(الىأزمات2002نوفمبر-1999رئيسالحكومةاالئتبلفية)ماؼ"ولندأجاويد"بتركيانتيجةسياسات

                                                           
،)دارالنيضةفي تركيا من القبضة الحديدية إلى الدستور بال عسكر العسكر و الدستورطارؽعبدالجميل،- 44

155–154صص(،2013،جانفي2مصرلمنشر،ط
13،)االثنيفتركيا الجديدة :حزب العدالة و التنمية عشر سنوات من ادارة الصراع  بذكاءجابرالحرمي،- 45
1ص،)05/2013/

1صنفسالمرجع،- 46
2صنفسالمرجع- 47
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وكادتافتؤدؼبتركياالى،الصحيلرئيسالوزراءسياسيةواقتصاديةباإلضافةالىتدىورالوضع
الياويةحيثتمثمتاألزمةالسياسيةفيعدةمواقفمنيارفضرئيسالجميورية"أحمدنجدتسيزر"

فيماؼ لتركيا فيالجامعاتالتركية2000الذؼأصبحرئيسا التوقيععمىتعييناتبالمناصبالعميا
ورفضوبعدفترةقصيرةالتوقيععمىقرارمفالحكومةيقضيبفصلالي،اقترحياعميومجمسالتعميـالع

ألنورأػأفمئاتالموظفيفالمدنييفبذريعةاتياميـباالنتماءالىجماعاتأصوليةوأخرػانفصالية،
لمقانوف 48القرارمخالفا ،، بيفمؤسستيالحكـ السياسية اشتدتاألزمة اجراءو مع فكانتالرئاسة

موعةمفالتعديبلتالقانونيةكإلغاءعقوبةاالعداـوالسماحببثالمغةالكرديةلتصبحأكثراتساقامج
معمعاييراالتحاداألوروبيفيحيفرفضطيفمفاالئتبلؼالحكوميوىوحزبالحركةالقومية

-دهللااوجبلف"زعيـتمؾالتعديبلتألنويرػفيالغاءعقوبةاالعداـافبلت"عب"يمشدولتبي"برئاسة
مفالموتالذؼيستحقونظير-حزبالعماؿالكردستانيالمتيـبالدعوةلبلنفصاؿوشفحربضدالدولة

، جرائمو ،أو االنتخابية قواعده خسارة سيعرضالحزبلمخطر المسالة فيىذه أؼتياوف وليذاف
ت اضافةالىأف،49سببفيسقوطياانسحبحزبالحركةالقوميةمفالحكومةاالئتبلفيةوىوما

البرلماف حيثأصبح ينبغي، كما تعمل تعد لـ الديمقراطيومؤسساتو بسببتركيبو-آلياتالنظاـ
يقدـالدليلعمىالفشلفيايجادحموؿألزماتالمجتمع،اانيك-الحكومةاالئتبلفية وأصبحتجامدا

50يقبيفشركاءاالئتبلؼالحكومةعاجزةعفاالحتفاظبحدأدنىمفالتنس

إلى1981،فقدتميزتفترةمابعدتحريراالقتصادالتركيفيعاـأماعمىالمستوػاالقتصادؼ
بمروراالقتصادبفتراتركودحادةباالضافةإلىحدوث–وخصوصاعقدالتسعينات–2003عاـ

المالي االزمة التيكافابرزىا مفاالزماتالمالية العديد لعاـ واالقتصادية 2001ة استممتف عندما
كانتالحكومةالتيسبقتياقدانيتاجراءاتاالقتراضمفصندوؽالنقد،حكومةحزبالعدالةالحكـ

                                                           
،)2011،)المركزالعربيلبلبحاثودراسةالسياسات،الدوحة،جويميةفي تركيا االصالح الداخميمعمرخولي،- 48

2–1صص
2صمرجعسابق،- 49
2صنفسالمرجع،- 50
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26ممياردوالر،أؼأفحكومةحزبالعدالةورثتقرضالصندوؽالنقدالدولييقدرب26الدوليمبمغ
التسديد، 51لتسديدفوائدالديوف%85نتموازنةالدولةيدفعمنياوكاممياردوالروىوممـز

وأصدر،قدرفضرئيسالجميوريةتوقيعمرسوـحكومييقضيبخصخصةثبلثبنوؾحكوميةل
وفي،بالتحقيقبفضائحفسادالبنوؾيقضيبتكميفىيئةتفتيشالدولة2001مرسومارئاسيافيفبراير

فبرايرالمعروؼأيضاباألربعاءاألسودحيثشيدتركيا25مفالقوميفيلمجمساألؼاالجتماعالشير
وجورئيسالجميوريةانتقادات،حيثخطورةفيالعصرالحديثىاأكثرأسوءأزمةماليةواقتصاديةو

دـواتيموبالتسترعمىالفسادفيالدولةفاحت،بالغةلمطريقةالتييديربيارئيسالحكومةالشؤوفالعامة
"اف:النقاشبيفرئيسالجميوريةورئيسوزرائوالذؼواجوالصحافةلدػمغادرتومقرالرئاسةقائبل

،الرئيستجاوزمنوحدوداألدبوالحديثوالسموؾوأنولفيتحدثاليوحتىيتمقىاعتذارامنو"
راألسواؽالماليةالتيتتصففكافليذاالتصريحتداعياتسمبيةبشكلفورؼعمىاالقتصاد،بدأتبانييا

فيتركيابحساسيةمفرطةلمتقمباتالسياسيةنظرالكثرةتشكيلالحكوماتوسقوطيافيتسعيناتالقرف
52الماضي توالتالحكوماتالتركية، و تركيا التيعانتمنيا حيثازدادتالمشكبلتاالقتصادية
بلزادتلتصل،حالةالمديونيةالخارجيةوالداخميةولـتتخذبرامجواجراءاتقويةلوقفالحاكمة،

امناتذىبألغراضاالستثمارووغالباماكانتىذهالديوفال2001ممياردوالرامريكيعاـ104
53ارتفاعنسبةالتضخـعفألغراضأخرػفضبل

ساعاتمفتصريحرئيسفقدرافقانيياراألسواؽالماليةارتفاعأسعارالفائدةبشكلكبيرخبلؿ
ارتفعسعرصرؼالدوالراألمريكي،األمرالذؼدعاالبنؾالمركزؼالتركيو%76الوزراءلتصلالى

14وخسرمؤشربورصةاسطنبوؿ،ممياراتمفالدوالرباألسواؽمدةأربعساعاتفقط5الىضخ
ممياراتدوالر5الى4قيمةخرجتمفالدولةودائعماليةبو،مفقيمتوفييوـواحد% فياليـو

 ،ذاتو الشرائية قدرتو ثمث التركي المواطف فقد الثاني اليوـ 54وفي األزمة، مف األخر الوجو أما

                                                           
الدوافع و  " الحاضر: االقتصاد التركي و االستثمارات االجنبية، تركيا ما بين الماضي و دمحمغسافالشبوط- 51

(02/07/2015،)المركزالديمقراطيالعربي، " المعوقات
3-2صصمعمرخولي،مرجعسابق،- 52
،مرجعسابقالشبوطدمحمغساف- 53
3ص،معمرخولي،مرجعسابق- 54
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االنتماء أساس عمى لمشروعات الحكومة بنوؾ تمنحيا كانت التي القروض في فتتمثل االقتصادية
55والجدوػالمدعومةبالمستنداتوليسعمىأساساالستحقاؽ،السياسيألصحابيا

لـيكفىناؾوسيمةلدػالبنؾالمركزؼلتغطيةالعجزالمالي،فقدلجأالىالحكومةالتيرأتالحل
األمرالذؼفاقـمفمعدالتالتضخـعبرتسعينياتالقرف،لبنكنوت"دوفغطاءافيطبعالمزيدمف"

ولىعمىمحدودؼالدخلمفالمواطنيفولمواجيةاألزمةانعكسبالدرجةاألوالماضيبدرجةكبيرة،
قيمتو دوالرأمريكيوالتزمتبشروطالقرضمميار16أخذتالحكومةمفصندوؽالنقدالدوليقرضا

الدولي الصندوؽالنقد وفقرؤية التيتطالببإجراءاصبلحاتاقتصادية تحترعايتو و لكفىذه،
اقتص بأزمة انتيت اداالصبلحات سنة خطيرة و عميقة األوضاعكاف2001ية اختبلؿ نتائجيا مف

 العامة و الخاصة لمبنوؾ المالية معو، الخارجية المديونية حجـ ارتفاع و العجز معدالت ارتفاع
انخفاضاحتياطيالدولةمفالعمبلتاألجنبيةاضافةالىعجزالقطاعاتاالقتصاديةفيالدولةعف

نج المتغيراتمما ،تحمل الشركاتالتجارية اغبلؽمئاتاآلالؼمف تردؼاألوضاعو عنو حيثـ
معتزايدأعدادالعاطميفعففبمغتالبطالةحدودامرعبة،تقمصحجـاالستثمارالىأقلمفالنصف

.56العملبفعلاغبلؽالشركاتوالمصانع

الى1999دوليلتركيامنذديسمبرفبالرغـمفوصوؿاجماليالتمويلالذؼقدموالصندوؽالنقدال
و2001في%6,5ممياردوالرفقدانخفضالناتجالمحمياالجماليلمفردالواحدبنسبة30مايقارب

الناتجالمحميفيعاـ%74الى2000فيعاـ%38ارتفعالديفالعاـمف و2001مفحجـ
.200257عاـ%10,4الى1999عاـ%6,5ارتفعمعدؿالبطالةمف

بعدـوجوداصبلحاتحقيقية الفترة لقدتميزتىذه ، زيادةفيومعانتشارالفسادلدرجةكبيرة
ويرػالعديدمفالنقادأفالسببالرئيسفيعدـاالستقراراالقتصادؼفيتركيا،تقمباتاالقتصادالكمي

كانتالزمةبعدتحريراالقتصادفيخبلؿعقدالتسعيناتوعدـتطبيقاصبلحاتقانونيةومؤسسية
.1980اوائلعاـ

                                                           
3صنفسالمرجع،- 55
4-3ابق،صصمعمرخولي،مرجعس- 56
4معمرخولي،مرجعسابق،ص- 57
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االقتصادية و تجمتفيالوعكة،الىجانباألزمتيفالسياسية جديدة أزمة اتجيتاألمورنحو
فيماؼ رئيسالوزراء التيتعرضليا القاسية لمعبلجفيأحدو2002الصحية اثرىا عمى ػنقل

تمستشفيا ومكثفييا االئتبلؼأ10أنقرة الخبلفاتبيفشركاء شيدتتفاقـ ياـ رئيس، يكد ولـ
أعةحتىوقعفيأزمالوزراءيخرجلمنقاىة ثانيةقبلمرورأسبوععمىاجديدة دتوالىالمستشفىمرة

نماتتعمقبالشيخوخةوكبر،58مغادرتو نقمتالصحافةالحرةأفالمسألةليستطارئةاوعرضيةوا 
ىالسطحدعواتتشكؾفيقدرةرئيسالوزراءعمىاالستمرارفيأداءميامووىوفيالسففظيرتعم

عمىالفوروجدفيتركيامفيطالبعمنارئيسالوزراءبالتنحيعفرئاسةالحزبوو،مفالعمر78
زمةرئاسةالحكومةوطالباآلخروفباإلجراءانتخاباتمبكرةتجنبالدولةأزمةجديدة،تضاؼالىاأل

االقتصادية.

دوفشؾفقدألقتاألحواؿاالقتصاديةالمتدىورةوالسياسيةالمتيافتة،والحالةالصحيةلرئيسو
شريؾاال دعا مما عمىالمجتمع ظبلليا –"دولتبيشمي"تبلؼئالوزراء القومية الحركة الى–زعيـ

جمسةاستثنائيةلمنظرفيمةفيالبرلمافالىعقدالمطالبةبإجراءانتخاباتمبكرة،داعيااألحزابالممث
ليقررموعداالنتخاباتالبرلمانيةالمبكرةفيالثالثمف2002اجتمعالبرلماففيسبتمبر،ومقترحو
،والتيكافمفنتائجيافوزحزبالعدالةوالتنمية.200259نوفمبر

 : التحاد األوروبي المطمب الثاني : التحول الديمقراطي كشرط لالنضمام ل

مرتالعبلقاتالتركيةاألوروبيةبالعديدمفالمحطاتوالتطوراتالميمةخبلؿالعقودالسابقةمف
ايجابيواآلخرسمبي بعضيا القرفالعشريفحتىاآلف، ىذه، العبلقاتبالتشعبواتسمتأجندة
عم أو األوروبي التركي الثنائي الصعيد عمى سواء ببعضاألطراؼالممفات تركية عبلقة صعيد ى

60األوروبيةالفاعمةفيعمميةالبناءاألوروبي،فيمقدمتيافرنساوألمانياواليوناف

الستيناتوالسبعيناتمفافقدشيدقعد،1959دشنتتركياعبلقاتيامعاالتحاداألوروبيفي
اصرةوادبياتاالستعمار،ولكفحيفأدبياتالمتراوحتب،القرفالعشريففيتركياحالةمفالتردد

                                                           
5ص معمرخولي،مرجعسابق،- 58
5صمعمرخولي،مرجعسابق،- 59
،)المجمةالعالقات التركية االوروبية بين اشكاليات مفاوضات االنضمام و افاق المستقبلأحمدمجدؼالسكرؼ،- 60

السياسية 77ص،)العربيةلمعمـو
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معو،مفالمماطمةوالتسويفبسببموقفياالمتناقضمفسياساتالتجارةالحرةاتركيامارسةسياستي
في تركيا األوروبي1987تقدـ فياالتحاد الكاممة فيطمبالحصوؿعمىالعضوية وقعنوعمف،

61االتحادالتحوؿفيالعبلقاتبيفتركياو

وىناؾ،العضويةفياالتحاداألوروبيةفيأفتصبحعضواكاممتيارغبعمىتركياتفقدسيطر
بوضوحفيالتعديبلتالقانونيةوالدستوريةالتيتـاحداثياىخطعاـحكـىذهالتطوراتوىومايتجم

فسرالرغبةالمرحةمفقبلتركيامفيياجف،وىذامامعمعاييركوبنفينظامياالقانونيلكييتوافق
أجلانضمامياالىاالتحاداألوروبيكعضودائـغياالتحادالذؼتحققليامصالحمشتركةومتبادلة
معدوؿاالتحادمفجيةومفجيةأخرػمفأجلدفععجمةالتنميةواالقتصادفيالبمدالىاألماـو

.62مطمحكلالشعبفيتركياىو

 :مام تركيا الى االتحاد ضنمراحل ا

 في تركيا 12نجحت األوروبية1963سبتمبر )السوؽ االقتصادية الشراكة اتفاقية توقيع في
( CEEالمشتركة مع األوروبيةال( 63مجموعة تعانيمفاالنقبلباتالعسكرية، كانتتركيا فيفترة

النوعمفاالتفاق،واستئثارالجيشبالسمطة اتالدولةالطرؼفيولمحصوؿعمىالعضويةويؤىلىذا
64يفاقتصادىامعاقتصادياتدوؿاالتحادييمرحمةلمساعدةالدولةلتكيفالمستقبميةفياالتحاد،

الجماعة في أكثر لبلنخراط الخطواتالتيتؤىميا مف المزيد اتخاذ عمى تركيا الحدثشجع ىذا
واعتقدتالنخبةالتركيةاوروبيةباعتبارأفلياامتدادفييا،حيثحرصتعمىتبنيىويةاألوروبية،

.65أفذلؾممكناباستكماؿبعضالشروطكالديمقراطيةوحقوؽاالنساف

                                                           
،)منتدػسوراالزبكية،مركزالعمق االسترتيجي : موقع تركيا و دورىا في الساحة الدوليةودأوغمو،احمدداو- 61

ناشروف،ط 540ص،)،قطر1،2010الجزيرةلمدراسات،الدارالعربيةلمعمـو
204صمرجعسابق،احمدداوودأوغمو،- 62
الساسيةالفرص و القيوداالوروبي :لالتحاد انضمام تركيا دمحمعساؿوسعادليراوة،- 63 ،)مذكرةشيادةليسانسالعمـو
السياسية،، 41ص(،2013-2012تخصصعبلقاتدولية،جامعةقاصدؼمرباحورقمة،كميةالحقوؽوالعمـو

جامعةدمشقمجمة،المعيدالوطنيلبلدارةالعامة)، تركيا و االتحاد بين العضوية و الشراكة ، حسيفطبلؿمقمد- 64
القانونيةواالدارية 337ص(،2010،العدداالوؿ،26،المجمدلمعمـو

41صدمحمعساؿوسعادليراوة،مرجعسابق،- 65
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 سنة حموؿ األوروبية1982مع التركية العبلقات في،توترت كعضو اليوناف قبوؿ نتيجة
األور،الجماعة االقتصادية المساعدات يقاؼ لحقوؽوا  األوروبية بالمعايير التزاميا لحيف لتركيا وبية
في،وميثاؽاألوروبيحيثدعاالمجمساألوروبيالقادةاالشراؾالىصياغةالدستورمعالاالنساف،

تقدمتتركيابأوؿطمبرسميبغيةاالنضماـالىالجماعةاألوروبيةحيثاعتمدتتركيا1987سنة
اـعمىالعديدمفالوسائلواالمكانياتكإصبلحاتداخميةمفجيةومفاجلتحقيقىدؼاالنضم

أخرػباال مفجية الحمفاء عمى اخصوصعتماد الوالياتالمتحدة واشنطف، التىدعتفيمؤتمر
موقف1988 في النظر اعادة الى األوربيةيااوروبا المجموعة الى انضماميا ومستقبل تركيا 66ازاء

الثانية.الخميجوداالنضماـبعدحربيدعـجبلحصوؿعمىوعدأمريكيواستطاعاألتراؾا

67وقعتتركياواالتحاداألوروبيعمىانضماـتركياالىاالتحادالجمركي1995مارس06في
قبوؿالذىابالىمحكمةالعدؿالدوليةفي1996جواف15وفي، طمباالتحاداألوروبيمفتركيا

،وعميوالعبلقاتالتركيةاألوروبيةمازادفيتوتر،القبرصيةوفقالممطالباليونانيةةلتسويةالقضي
الىلوكسمبورغقمةفياالتحاداألوروبياتخذ1997ديسمبر11ففي يقضيبعدـضـتركيا قرارا

.68األتراؾىذاالقراركافلواألثرالبالغلدػالقادة،قائمةالدوؿالمرشحةلبلنضماـالىاتحاد

التركيحيثأعمفرئيسالوزراء،بدأالوضعفيالتدىوربيفتركياوأوروبا1998معحموؿسنة
ظ"يمما" االتحاد عفتعميقالحوارمع يكفو، لـ أخرػاذا مرة سحبطمبالعضوية بإمكانية ىدد

.69يزضدتركياألسبابدينيةواتيموبممارسةالتمياالتحاداألوروبيمستعدالمراجعةقراراتو،

ىيبدايةمرحمةاوروبيةفيتركيامعمنحتركياوضع1999ديسمبر12-10"ىممنسكي"قمة
، االتحاد الى لبلنضماـ المرشح المطالب ،وبدأت باإلصبلحات خاصة وثيقة تركيا بتبني أوروبية

تأسيسالروابطو و القانونيلحرياتالتعبير لمحاربةاألحزاب،كالتمكيف االجراءاتالقانونية واتخاذ
لغاء رعمىاستخداـلغاتغيرالتركيةفياالذاعةوحظرفعالعقوبةاالعداـوالتعذيبفيالسجوف،وا 

                                                           
42صدمحمعساؿوسعادليراوة،نفسالمرجع،- 66
338صحسيفطبلؿمقمد،مرجعسابق،- 67
42ص،دمحمعساؿوسعادليراوة،مرجعسابق- 68
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الم تدريبموظفيالسجوفالتمفزيوفو وكذا ودارس، العامميفعمىتطبيقمبادغحقوؽالقضاة و
70االنساف

وقعتتركياعمىوثيقةشراكةتتضمفاجراءاتعديدةعمىالصعيديفالسياسي2001فيمارس
أقرالبرلمافالتركيواستجابةلذلؾكشرطمفأجلاالنضماـ،تتوافقمعمعاييركوبتياجف،تصادؼواالق

.71ييركوبنياجفواالقتصاديةبمايتفقمعمعااالجتماعيةياسيةالديمقراطيةسمسمةمفاالصبلحاتالس

التركي2004أكتوبر06في بالتقدـ أشارتفيو تقرير األوروبية فيبروكسلأصدرتالمجنة
اليائلفيعمميةاالصبلحالسياسيوالتزاميابمعاييركوبنياجف،وقداتخذتىذهالقمةقراراتاريخيالبدء

200572أكتوبر03مفاوضاتالعضويةمعتركيافي

 مارس 2007في التقى الوفد االوروبية األتراؾترويكا المسؤوليف المفاوضاتبكبار بشأف
وقدتركزتمحادثاتبيفالجانبيفعمىالقضاياالمتعمقةبمواصمةالمفاوضاتالمرتقبةالنضماـتركيا،

ؿمحادثاتومع"افالوفدخبل:وقاؿمصدررسميأوروبيفيبروكسلفيأعقابالمقاءربيفالطرفيف،
سبلالتقارببيف بحثوا عبدهللاغوؿ" أعضاءالحكومةالتركيةوفيمقدمتيـوزيرالخارجيةالتركي"

التييجبعمىالجانبالتركياحرازوالجانبيف، تـعرضالخطواتالبلزمةفيالمجاالتالمختمفة
 في المقررة بينيما الرسمية المفاوضات بدأ قبل فييا ا03تقدـ تتعمق،2005كتوبر مجاالت وفي

.73بالديمقراطيةوحقوؽاالنسافوجوانبسياسيةواقتصاديةواجتماعية

 تركيا،2006فيسنة مع الجارية بوقفمفاوضاتاالنضماـ األوروبية ولواوصتالمفوضية
رفضياراتالقبرصيةوبسببتواصلرفضانفرةلفتحموانئياالبحريةوالجويةأماـالسففوالطائجزئيا،

وروبي.ألايضااالعتراؼبعضويةقبرصفياالتحادا

وروبيبقيادةمفوضتوسيعاالتحاد"ستيفاففوفألاجتمعمجمسالشراكةلبلتحادا2010فيماؼ
حادرحباالتلمناقشةالعبلقاتبيفاالتحادوتركيا،وضيفاألتراؾلشؤوفاالتحاداألوروبي،ا"وكبيرالمف
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بالجيودالمبذولةلتعديلدستورتركياولتعزيزالديمقراطيةوسيادةالقانوف،لكنوالحعافىناؾحاجةالى
أكدواالصبلحالقضائي،وحريةالتعبيرمثلمكافحةالفساد،المزيدمفاالصبلحفيمجاالتاخرػ،

االتحاداألوروبيأفوتيرةالمفاوضاتبطيئةعمىتقدـتركيا.

،نشرتالمفوضيةاألوروبيةتقريرىاالسنوؼبشأفمفاوضاتانضماـتركيا2010نوفمبر09في
عممتعمىتييئةالظروؼاتركيايريةاألخيرةالتياعتمدتحيثأشارالتقريرالىافاالصبلحاتالدستو

تالمجنةأوجوالقصورحظومعذلؾالإلحرازتقدـفيالعديدمفالمجاالتالتيتيـاالتحاداألوروبي،
رمينا،وأشارمرةأخرػأحلالنزاعاتمعجيرانياالسيماودعتتركياالىحريةالتعبير،فيالمستمر

.74الىعدـفتحتركياموانئياأماـقبرص

 شروط االنضمام :

مفاوضاتتجرؼبيفأؼدولةمرشحةلبلنضماـالىاالتحاداألوروبيوالمفوضةالتيتمثلاالتحاد
لممادة 49االنضماـوفقا المرحمةالتمييديةب:مفمعاىدةماستريختالتيجاءفييا تقريرتقدمو"تبدأ
 األوروبية لمعاييرالمفوضية تستجيب االتحاد لعضوية المرشحة الدولة كانت اذا ما األخيرة تعمف اذ

بعيدة كانت المعايير ىذه أف أـ االقتصادية و السياسية حاؿكوبنياجف وفي الييا، بالنسبة المناؿ
عرضىذهالقضية،تاستجابتالدولةالمذكورةليذهالمعاييرتقرالمفوضيةبأىميةىذهالدولةلبلنضماـ
ويتمتعبصبلحياتتقريرية، يصدرقرارعضويةعمىالمجمسالذؼيمثلحكوماتالدوؿاألعضاء،

وفي،مثلدولةواحدةعمىاألقلالىتعطيلالقرارحيثيؤدؼاعتراضمب،الدولةالجديدةباإلجماع
 ثالثة يمرحمة وليسبأغمبية، نوابو بأغمبيةعدد القرارالىالبرلمافاألوروبيالذؼيصوتعميو حاؿ

اليكوفقرارقبوؿعضويةالدولةالمرشحةنافذاإالاذاصادقتعميوكلالدوؿاألعضاء،األصوات
مةكوبنياجفليذهالصيغةاالجرائيةوضعتق،لمتصديقعمىالمعاىداتالدوليةوفقالآللياتالقانونية

 يسمىبمعاييركوبنياغفالسيا1993عاـ ما معاييرسياسية وىيمجموعة ، بعدسية أصبحتفيما
محدداتثابتةلمعضويةومفأبرزتمؾالمعايير:

واحتراـحقوؽاالنسافوجودمؤسساتدي عمىومقراطية، والقدرة السوؽ، تبنيمعاييراقتصاد
مىالوفاءبالتزاماتالعضوية،عالقدرة،اضافةإلىافسةوتقمباتاألسواؽاألوروبيةتحملمتطمباتالمن
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فوأفتتوافرلدييـادارةعامةقادرةعمىتطبيققواني،بمافيذلؾالمساعدةفيتحقيقأىداؼاالتحاد
فيال دارتيا ممارسةاالتحادوا  لالقواعدصعبيةوالجماعةاألوروبيةالتيتفاحتراـالمكاسبالش،وكذا

ةأوروبيافييا.الموضوع

ماستريختكانتالوحدة فحسبمعاىدة ، القانونية ىناؾالشروط كوبنياجف معايير وفضبلعف
األوروبي الدوؿ أماـ مفتوحة واقتصادية سياسية عممية الدواـ عمى عمىاألوروبية لمتوقيع المستعدة ة

"يمكف:مفمعاىدةروما237المادة،وتقبلبتطبيقالقانوفاألوروبيبأكممو،المعاىداتالتأسيسية
وتضيفالمادة)ؼ(مفمعاىدةماستريختعمى،النضماـالىالمجموعة"ادولةافتتقدـبطمبالؼ

.75مبادغالديمقراطية"مؤسسةعمىعضاءافتكوفذات"انظمةحكـافدوؿاأل

كمايجبعمييا،واليوـتطمباوروبامفتركياقبوؿشروطالعضويةالتيوضعتفيكوبنياجف
،باإلجماعالكاملاوسيكوفقرارتركياقرار،وروبيوتطبقيافيمجتمعياألفقانوفأفتقبلعشريفأ
االعتراؼبقبرصنذكرمنيا،ةلتركياسياسيةتشكلحساسيفضبلعفىذاالفصوؿىناؾموضوعاتف

االعتراؼ،و1915االعتراؼبحصوؿابادةأرمنيةعاـ،وكذاايجادحللمشكمةالجزيرةقبلاليونانية
.بالبطريكيةاألرثوذكسيةفياسطنبوؿعمىانيامسكونيةعالميةوليستخاصةبأرثوذكستركيا

لعضويةمرتبطةبقدرةاالتحادعمىىضـتركيافياالتحادمفذكرتوثيقةمفاوضاتالعضويةافا
فتركياأشبوبسمكةكبيرةغيرقابمةلمبيعبمقمة،ومايترتبعمىذلؾمفتفرعاتناحيةعددالسكاف،

واحدة تستغرؽسنوات، المفاوضاتالتيقد تحصلالدولةالمرشحةعمىمساعداتمف،خبلؿمدة
2004اـففيعمميةالتوسعالتيشممتعشرةبمدافع،واكبتيالبلتحاداقتصادياسييلماالتحادبغيةت

ممياريوروتيدؼبشكلاساسيالىتمويلالمشاريعالييكمية41خصصتحزمةمفالمساعداتبقيمة
76اتزاماتالعضويةتمكفاألعضاءالجددمفالوفاءبالتي

تحل بغيةالوصوؿالىىدؼالعضويةلبلتحاداألوروبيقدأسيمتمعاييركوبنياجفالبلـز قيقيا
ويمكفافينظرفياألساسالىمعايير،ييرالتحوؿالديمقراطيفيتركيااسياماجادافياالرتقاءبمعا

وىيالمعاييرالتييمكفجمعيا:ميةالتحوؿالديمقراطيفيتركياكوبنياجفباعتبارىاحتمياتفيعم
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لمدنية"واقتصادالسوؽفميمةىي:"االرتقاءبمعاييرحقوؽاالنساف"و"الديمقراطيةاتحتثبلثةعناوي
فياطارعممية2010و2004فيظلالتعديبلتالدستوريةالشاممةالتيجرتفيعامي،فالحرة"

ثمثدستور نحو تعديل تـ األوروبي، االتحاد فيمجاالت1982التوافقمع ميمة مسافة وقطع ،
التعديبلتالتيجرت،وفوحمايةحقوؽاالنسافوتطويرىاالديمقراطية،وسيادةالقان ولقدعززتىذه

توافقمعاالتحاداألوروب رػوفرتلتركياكماانيامفناحيةأخ،يمفالديمقراطيةودولةالقانوفحـز
 حرية أكثر التغيراتمؤشرا،مناخا ليذه المجتمع قطاعات كافة دعـ كانتخطواتويعد انيا عمى

.77وليستنابعةمفرغبةاالتحاداألوروبيوحدهوفذاتبيةاالحتياجاتاالجتماعيةفياآلتستيدؼتم

























                                                           
: حصاد التغيير و التحول الديمقراطي في تركيا الثورة الصامتة طارؽعبدالجميلواحمدساميالعايدؼ،- 77
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  2016الى  2002مخرجات عممية التحول الديمقراطية في تركيا من  المبحث الثاني :

لمق محبل تركيا اصبحت الفائتة األعواـ مدار االقتصاديةعمى و السياسية فيوػ الثقافية وحتى
فترةزمنيةشديدةاالستثناءفي2016و2002وماوراءىا،بحيثتعدالفترةمابيفمنطقةالمتوسط

الىالحكـفيوالتنميةالعدالةنساف،فبوصوؿحزبتاريختركيامفحيثتعزيزالديمقراطيةوحقوؽاال
ىذهاالصبلحات،حاتغيرمسبوقةعمىمستوػالدولةوالمجتمعشيدتتركيااصبل2002نوفمبر

ثرفيزيادةالحضورالتركيالتيكافالبالغاألوالتيوصفياالمراقبوفالمستقموفب"الثورةالصامتة"
فيالعديدمفالقضاياالمختمفة.

 المطمب األول : االصالحات االقتصادية و االجتماعية 

ولتجاوزتمؾاألزمةغيرتالحكومة،ازمةاقتصاديةحادةوالتنميةالعدالةحزبورثتحكومة
اصندوؽالنقدالدوليفيعبلجولبلقتصاديمجموعةمفاالفتراضاتوالمبادغاألساسيةالتياعتمدعمي

 التركي األمث، االستغبلؿ عمى تقوـ جديدة استراتيجية التنمية و العدالة حزب حكومة تبنت لحيث
مةبالحيويةوفعواردالطبيعية،وطاقاتبشريةمإلمكانياتتركيااالقتصاديةمتمثمةفيأرضغنيةبالم

ي.ح،اضافةالىموقعاستراتيجيسياالكفاءةالعاليةلياالقدرةعمىاالستثمار

ديةواألزماتلاالقتصااففترةماقبلصعودحزبالعدالةوالتنميةقدتخممتيالعديدمفالمشاك
وقدكافلؤلزمةاالقتصاديةتأثيرىا،بسببالتأخرفياجراءاالصبلحاتاالقتصاديةالحقيقيةالمالية

مفالم حيثظيرتالعديد ، االجتماعيةفيتركيا شاكلمستالشعبالتركيكارتفاععمىالوضعية
الكيرباءوتردؼالوضعالمعيشيمما المحروقاتو جعلآالؼاألتراؾينزلوفالىأسعارالبضائعو

التجاربغمقمحبلتيـ عمىالحكومةوقاـ الكبرػاحتجاجا الشوارعفيمظاىراتعمتالمدفالتركية
بصندوؽالنقدالدولي،وىوماأثارقمقومخاوؼالحكومةالتركيةومندديفمطالبيفبإسقاطالحكومة

.خاصةأفغالبيةالمحتجيفليسليـدوافعسياسية
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المؤسساتتارادةحقيقيةلمتغيير،حيثعمدبعدتوليحزبالعدالةوالتنميةالحكـكانتىناؾ
يقاالقتصاديةفيالدولةالىاجراءاصبلحاتوا عادةىيكمةاالقتصاد،حيثشرعتالحكومةفيتطب

:حزمةمفالتدابيرفيمقدمتيا

ومنياعمىسبيل،الدوليلعبلجالتدىوراالقتصادؼتغييربعضالمبادغالتيوصفياصندوؽالنقد
اعتماداستثماراتالقطاعالخاصالذؼأولتوالحكومةعنايةكبيرةواضعةىدؼتجاوزمعدالتالمثاؿ

عمىالشركاتالخاصةالحكومةاعتمدتوقد،78مفالناتجالقومياالجمالي %30االستثمارنسبة
استطاعتافتجعلقيمةالشركاتالمباعةاذ،قميلالفسادالىالحداألدنىوتيلالمنافسةفعمفأجلت

كماأسرعتبالتخمص،79ممياردوالر8,1ممياردوالربعدأفكانتمقدرةبنحو58,9بالخصخصة
وتقميصمفاألزمةاوعمىاألقلالتخفيفمفحدتياوذلؾبزيادتياالتقشفوخفضالنفقاتالحكومية

الحقائب األالوزارية استرجاع و الفاسديف تعقبالمسؤوليف و الفساد ومحاربة المنيوبة 80مواؿ كما،
 مباشر بشكل الخارجية جذبرؤوساألمواؿ الى بأسعار،عمدت ضمانيا و الطاقة بتاميف وقامت

بيئةاقتصاديةعمىالمستوػالبعيد،وأصمحتالتعميـالمينيوحلمشكمةاأليادؼالماىرةوتحسيف
 المحاسبة و المراقبة و قامتبإصبلحالجيازاالدارؼلمدولةوضمافالشفافية كما 81العمل، اذ،

وفرليامبلييفالدوالراتالتيكانتتضيعمفالميزانيةكومةمفتأسيسجيازرقابةحقيقيتمكنتالح
تركيابالنسبةلؤلجانبمفعممتالحكومةايضاعمىتسييلاالستثمارداخلوبسببالتيربالضريبي،

فيتنظيـ كبيرا دورا ادتاالتحاداتاالقتصادية المعامبلتو وسيولة الشركات، خبلؿتسييلاقامة
واالنتاجية،وأقامتالدولةعبلقاتقويةومؤثرةمعىذهاالتحادات.التصنيعيةالحركة

كانتلمشر ، تركيا الذؼتتبعو الرأسمالية وحسبالنظاـ فياالقتصاد كاتالكبرػمكانةكبيرة
و"دوغاف"المتيفتمتمكافعدداكبيرامفالشركاتالسياسة،حيثكانتىناؾشركاتعمبلقةمثل"كوج"

كبرمفىذهالشركاتكافتابعاألطراؼعممانيةمعاديةلتوجوفيبنيتيا،وعمىالرغـمفأفالقسـاأل
                                                           

2016-2002ظل حكم حزب العدالة و التنميو ي التغيرات السياسية التركية  فعميالزيقـ،- 78 ،)مذكرةماسترعمـو
السياسية -2016سياسية،تخصصعبلقاتدوليةواستراتيجية،جامعةدمحمخيضربسكرة،كميةالحقوؽوالعمـو

78-77صص(،2017
(2018مارس30،)2002بعد التحوالت االقتصادية في تركيامصطفىابراىيـ،- 79
77صعميالزيقـ،مرجعسابق،- 80
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بلابقىعمىىذهالشركات،لـيمارسعمييااؼضغوطاوتطبيقاتحزبالعدالةوالتنمية،إالأنو
ع،ومفثـتحققاألىداؼاالقتصاديةحاجةاالقتصادالتركيالىالتوسبسبب82يابكاملقوتياموعم

ميةكماأولتحكومةحزبالعدالةوالتنميةاالستثمارالخارجيأى،مةالكبيرةالتيتتضمنياخططالحكو
، عممتكبيرة تقديـوقد و ، الجمركية القيود ازالة و ، الخارجية التجارة و التصدير تشجيع عمى

الحوا المساعداتو كبيرمفالقوانيفالتيتخصدعـكفزلمعامميففيمجاؿالتصدير، تشريععدد
المصدر بقيمة بالتصدير تعمل التي الشركات دعـ ينصعمى كقانوف ، تركيا خارج مف %50يف

اليفتسويقياخارجتركياعمىأاليتعدػالدعـالمأخوذمفالحكومةالتركيةلمشركةالواحدةخبلؿسنةتك
عمىتقديـخدماتتدريبيةمجانيةفيالتسويقوالتصديركذلؾألفدوالر،كماعممت250واحدة

 ابتداءا التجارة قامتوزارة و الخارجي، فيالتصدير خدمات2010مفلمشركاتالعاممة الىتقديـ
ودراسةالجدوػفيالدوؿالخارجيةلتقديميامجانالمشركاتالتيترغبفيالعملبالتجارةفيةرشااالست

محاصيميـ تصدير عمى لمساعداتيـ ، لمفبلحيف مالية مساعدات ، أيضا الحكومة قدمت ، تركيا
.83ومنتجاتيـالزراعيةالىالخارج

فيالمجاؿالسياحي فقداعتمدتحكومةالعدالةوالتنميةخطواتجريئةأما كاحداثتحسينات،
وتطوير ، السياحية المنتجات بتنويع قامت كما ، السياحي القطاع لقوانيف وتغييرات لمبنية شاممة
لشركات المشروعاتالمحمية،والسياحةالشتويةوالجبميةوالعبلجيةوالدينية،وقدمتالدعـالبلـز

مضاعفة،اعالسياحيازدادالدخلالسياحيبنسبوكاالتالسياحة،وبفضلدعـالقطضوالمعار
مميوفسائح،فيحيفوصلعددىـعاـ13حوالي2002حيثكافعددالسياحالزائريفلتركياعاـ

84مميوفزائر30مايقارب2016

م وجيزة فيفترة التنمية و حزبالعدالة فياالقتصاداستطاعتحكومة فأحداثتحوالتعميقة
التركيحيثزادالناتجالقوميالتركي،وارتفعمعدؿالدخلالفردؼلممواطفالتركيالىأضعاؼ،فضبل
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تركياأفتكوفواحدةمفاىلكلذلؾ،لزيادةفيحجـاالستثماراتعفانخفاضمعدالتالتضخـمعا
.85التيأخذتفيالصعودأبرزالقوػ

كلىذهالتحوالتكافلياأبعداألثرعمىالمجتمعالتركيبشكلعاـوعمىالفردبشكلخاص،
ومقارنةاألوضاعالمتدىورةواالقتصاد،طاعتكسبتعاطفشعبيكبيرحوليافمفخبلؿالتنميةاست

 االقتصادؼالجديد بيفالوضع و العسكر، عمى86المنيارفيزمفحكـ عائد حياةالذؼكافلو
أدنىمرتبتقاعدؼلصنفالضماف كاف فبعدما مرتباتالمتقاعديف رفع حيثتـ ، التركي المواطف

 أصبح376يبمغ2002االجتماعيفيعاـ ، تركية 870ليرة معحموؿعاـ و2011ليرة رفع،
،لير148ليرة،بينماكافاليعدو554الحكومةراتبالمتقاعدمفصنفأربابالعملالى ةسابقا

،قامتكذلؾبتخفيض87ليرة632الى275وارتفعمرتبالمتقاعدمفصنفالموظفالحكوميمف
ـ2010فخفضتياالحكومةحتىعاـ2002فيعاـ %44الفوائدالمصرفية،حيثكافمعدؿالفائدة

 %1,5الى تخفيضمعد، تـ ؿكما بمغ الذؼ و لمقروضالرسمية المصرفية في %62,7الفائدة
و،وأدػخفضنسبةالفائدةالىفتحالطريقأماـالمشروعات،2016فيعاـ%7,1الى2002
دفعرؤوساألاوىوم،المستثمريفعمىاالقتراضالبنكيتشجيع الىتركيا كافحيثمواؿالىالقدـو
فاالجتماعيفقامتلضماامستحقاتيـمفالدولةجراءديوفعماؿاليستطيعوفالحصوؿعمىرجاؿاأل

كماتقوـالحكومةبدفعمستحقاتالضمافحكومةالعدالةوالتنميةبدفعالمستحقاتليستمروافيالعمل،
سنواتوذلؾألجلتشجيع5العامميففيالشركاتلمدة29-18االجتماعيعفالمعاقيفبيفسف

دوالربعد10469قرابة2011فردعاـالشركاتوالمؤسساتعمىتشغيلالمعاقيف.بمغمقداردخلال
تـرفع2018وفيعاـ،2015دوالرعاـ12859وصلالىو،2002دوالرعاـ3492أفكاف

األدنىلؤلجورحوالي فيالمائة،14الحد ومفالمقررليرات،1603ليصلأدنىأجرشيرؼالى
2018فينيايةدوالر42330وغوبم

 اتزادلقد ونسبة حزبالعدالة التيتبناىا القانونية مفخبلؿبرامجاالصبلح المتوسطة لطبقة
فبعدأفكانتشريحةمجتمعيةتشكل،التوزيعالعادؿلمثروةمفأجلمحاربةالفقروالسعينحوالتنمية
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2011تراجعتعاـ2002دوالريوميافيعاـ4,3بالمائةمفاجماليالسكافتعيشبأقلمف30,3
الىأقلمف%23ىبطتمفتراؾالذيفيعيشوفتحتخطالفقركماافنسبةاأل،بالمائة2,79الى
كافالمبمغالمخصصلمجاؿالمساعدةوالخدمةاالجتماعيةفياضافةالىذلؾ،،2017عاـ2%

 2002عاـ تركية1،3ىو ليرة ،مميار حوالي الرقـ تضاعفىذا فقد اآلف بنياية15أما ضعفا
الى2012 تركية20،حيثوصل ليرة االجتماعية،مميار الخدمة و نفقاتالمساعدة مقدار كاف و

في%1،4وقدارتفعتىذهالنسبةالى، %0،5يساوؼ2002بالنسبةلمناتجالمحمياالجماليعاـ
.201288نياية

ةوالتنميةانشاءوزارةالعائمةوفيمجاؿالضمافاالجتماعيومحاربةالبطالةاستطاعحزبالعدال
وصرؼ،مفاجلاالىتماـبشؤوفالعائمةوتقديـالمساعداتالمالية2011والشؤوفاالجتماعيةعاـ

المعاقيف، و األطفاؿ و السف لكبار كبير،رواتب بشكل االجتماعية المصاريف بزيادة التأميف وو
نحو2007حيثبمغتالمصاريفاالجتماعيةعاـالفقر،التييتركزفيياتوجييياالىالمناطقالريفية

تطبيقالضمافب،كماقامت2001مميوفليرةعاـ1,3بعدأفكانتالتتجاوز،مميوفليرةتركية18
يكوف أف دوف يتقاعد و االجتماعي الضماف يدفع لمشخصاف بحيثيمكف ، لمشخصي االجتماعي

وت ، فيالحكومة موظفا عاـمسجبلبصفة يبقأحد لـ اذ بشكلعادؿ الثروة خطواتفيتوزيع قدـ
أفكان2012 بعد ، فيتركيا اليوميأقلمفدوالرواحد دخمو عاـ فيتركيا النسبة 2002تىذه

 مسالشعب.خ

 :االصالحات الدستورية و الحريات المطمب الثاني : 

ؿالىالحياةالسياسيةذاتالتعدديةالحزبيةمكنتالىالديمقراطيةمعاالنتقاتزامففيتركيااالنتقاؿ
حزبالحريةالعدالةمفتوليمقاليدالحكـ،وتـتشكيلبنيةجديدةلمدولةتتسقمعىذهالرؤيةالجديدة

مفخبلؿوضعدستورجديدلمببلد.

الع لحكومة االصبلحي البرنامج بعضففي بتعديل قامت التنمية و توطيدالدستوادومدالة ، ار
جمسالوطنيالتركيالتيكانتالدعائـالديمقراطيةفمفبيفالموادالمعدلةتمؾالخاصةبانتخاباتالم

مفالجميوريةمفقبلالشعبمباشرةينتخبرئيسسنواتوأصبحتكلأربعسنوات،و5كلػتجر
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رويحمموفشيادةدراسيةعميا،بيفأعضاءالمجمسالوطنيالتركيالكبيرممفأتموااألربعيفمفالعم
اومفبيفالمواطنيفاألتراؾالذيفيحمموفنفسالصفاتوالمؤىميفلبلنتخاباتالنيابية،كماتـتحديد
رفععدد وتـ واليةرئيسالجميوريةخمسسنواتبدالمفسبعسنواتولمدتيفعمىاألكثر، مدة

اختيارىـمفقبلالمجمسالوطنيالتركيعضو،و17عضوالى11أعضاءالمحكمةالدستوريةمف
و رئيسالجمالكبير مجمسيورية أعضاء رفع تـ كما ، العسكرية المؤسسة قبل مف بدالمفتعيينيـ

اختيارىـبطريقةاختيارأعضاءالمحكمةالدستوريةو،عضو22أعضاءالى7القضاءاألعمىمف
.89ذاتيا

ىميةمفعمىوجوالخصوصباعتبارىافترةبالغةاأل2016–2002ةيمكفافننظرالىفتر
،ونيةفياطارالبحثعفحموؿلياحيثظيورالمشكبلت،واجراءاالصبلحاتالدستوريةوالقان

االصبلحاتالتيسعت ضد القائـ الوضع عمى االبقاء انصار مف مقاومة وكانتىناؾ السمطةليا
 فالسياسية خبل، جرػ الوصاقد المقاومة ضد ميماف دستوريات تعديبلت المذكورة الفترة ؿ التيئية

حيثتـاالقراربافيكوفانتخابرئيسالجميورية2007األوؿجاءعاـ،تواجيياالسمطةالسياسية
الصادرعف367بالتصويتالشعبيوذلؾبواسطةالتعديلالدستورؼالذؼتمتالموافقةعميوبقرار" "

اتومخالفةالقوانيفوددييوطوالتالدستورية،وبيذاسيكوفقدتـالقضاءأيضاعمىالضغالمحكمة
ىاعمميةانتخابرئيسالجميوريةفيالفتراتالمختمفةمنذيدالسمبياتالمشابيةالتيكانتتشاألزماتو

ةالمتعمقةبالوصايكانتلمتعديبلتأماالتعديلالثانيالذؼكسرالنظاـالوصائيفقد،196190عاـ
السيمامفخبلؿالتعديبلتالتي2010قمياالبالغفيالتعديبلتالدستوريةالتيتحققتعاـثالقضائية

والنوابالعاميف حيثتـكسروصايةمجمسالدولةو،جرتعمىتشكيلالمجمساألعمىلمقضاة
ؼ،ومفناحيةأخرػفقدأصبحتشكيلمحكمةالقضاءالعمياالموجودةداخلالقضاءالعدليواالدار

وبعدىذه2011قاـالبرلمافالتركيعقباالنتخاباتالعامةفي،كماالمحكمةالدستوريةأكثرتعددية
السياسةالتركيةبتدشيفعمميةوضعدستور التطوراتوبناءاعمىطمبشعبيلممرةاألولىفيحياة

.91جديدبمبادرةمنوذاتو
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 سان و الحريات :حقوق االن

الحريات و الحقوؽ ترسيخ الى تسعى ىي و الحكـ الى التنمية و العدالة حكومة وصوؿ منذ
تنفيذ ذلؾ و ، قامتبيا االصبلحاتالتي خبلؿ مف األوروبيةااألساسية لمتطمباتقراراتالمحكمة

وقدتـرصدتقمصفي،نسافالمفتشالقضائيلبلتفاقيةاألوروبيةلحقوؽاالىيلحقوؽاالنسافالتي
عددالطمباتالمقدمةمفتركيالممحكمةاألوروبيةلحقوؽاالنسافمعتفعيلحقرفعالدعوػالفرديةأماـ

.92المحكمةالدستورية

 الطوارغفي حالة بإلغاء قامتالحكومة الجنوبالكما وسمحتلمقومياتغيرلشرقي ، تركيا
و لغتيا بتعمـ وتـاصدارقانوفالتركية الكردية، فأصبحباإلمكافبثبرامجتمفزيونيةبالمغة ، تعميميا

وقامتالحكومةبإلغاء،بيفمفاألكرادالذيفالتحقوابحزبالعماؿالكردستانياالنفصاليئعفوعفالتا
،و93رطةبعممياتتعذيبسواءفيالسجوفأوفيمراكزالشئميفةاالعداـمعالتشديدعمىالقاعقوب

فيىذااالطاروالوؿمرةتـاالىتماـبتدريبالعامميفبجيازالشرطة،واعطاءاالولويةلتثقيفيـبشأف
حقوؽاالنساففيتدريباتيـ،كمابدأاغبلؽالسجوفالتيالتتماشىمعمعاييراألمـالمتحدةوالمجمس

ت المسجونيفبحضور السماحلممعتقميفو تـ و مفاألوروبي، يعانيمنيـ مف جنازاتأقاربيـ شييع
.94األمراضالخطيرة

الفردتـسفقانوفحقحريةالتجمعاتوالمظاىرات،وتمفتوسيعاضافةإلىماسبقذكره
السماحبالتعبيرالسمبيعفالرأؼبجميعأشكالو،كماألغيتماكافوفيالحصوؿعمىالمعمومات

يـمفمغادرةالببلدعمنيةمنىيالئحةبأسماءمواطنيفتطمباألجيزةاألوداء"يسمى"بالبلئحةالسو
مفالسفرإالبمذكرةقضائية،كماتـاقرار–معالتعديلالجديد-اليمنعوفألسبابسياسية،و

يةمفوعززتحقوؽالمرأةالسياس،عدـمحاكمةالمدنييفأماـالمحاكـالعسكريةإالفيحاالتالحرب
، االيجابي التمييز مبدأ اقرار الحقوؽوخبلؿ أشكاؿ مف كشكل االضراب حق عمى القيود خففت

، واالقتصادية باألحداث، خاصة ،وشكمتمحاكـ المنظمة الجريمة االرىابو تيـ مف استثنائيـ
،معضمافحريةعدـجوازمصادرةالمعداتاالعبلميةأومنعتداولياوألغيتمحاكـأمفالدولة،و
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الصحافة،وسمواالتفاقياتالدوليةالمبرمةفيمجاؿحمايةواحتراـحقوؽاالنسافعمىالتشريعات
.95الوطنية



 خالصة الفصل األول:

لقدكافاالستبدادالدستورؼىوالمييمففيتركيا،وذلؾعندماكانتتركياتحتوطأةالعسكرو
وضعتغيرعقبانيياراالتحادالسفياتيحيثأخذتتركيافيالتحررالداخميوحمفالناتو،ولكفال

الخارجيمعا،وأخذتباقامةعبلقاتياالدوليةعمىأساسمصالحيا،كمابداتباقامةبمبدأالمواطنة
فيالحقوؽوالواجباتعمىالصعيدالداخمي.

تركي في الديمقراطية الى االنتقاؿ ذاتالتعدديةجاءتموجة السياسية الى االنتقاؿ مع بالتزامف ا
الساحةالدوليةبعدالحربالعالميةالثانيةكانتأحدأسباب الحزبية،حيثأفالتطوراتالتيشيدتيا

الذؼتمتالموافقةعمييمابعد–1982و1961االنتقاؿالىالتعدديةالحزبية،ورغـأفدستورؼ
قدأفسحامكانافيالموادالخاصةبطبيعةالجميورية–لسياسيةذاتالتعدديةالحزبيةاالنتقاؿالىالحياةا

،لمبادغحقوؽاالنسافودولةالقانوفوالديمقراطية،االأنيماقدتبنيامقاربةتناقضىذهالمبادغو
ؿالديمقراطيذلؾمفخبلؿتكريسمباأوصايةالعسكرعمىالدولةالتيبقيتعائقاعمىطريقالتحو

فتجمتفياالنقبلباتواالنذاراتالعسكرية.

أدركتتركياحكومةوشعباأفانتقالياالىاالفضليكوفبالتخمصمفىذهالوصايةالتيزعزعت
استقرارتركيافيكلمرةفسعتجاىدةلبلنضماـالىاالتحاداألوروبيلبلستفادةمفالتطورالعمميو

المو وفقاالتكنولوجي معو السياسية و االقتصادية عبلقاتيا تحسيف عمى تعمل مازالت و ، فيو جود
 لمشروطيتوالتيتتمثلفيتجسيدالديمقراطيةمفخبلؿاالصبلحاتعمىجميعاألصعدة.
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 :2002/2016الفصل الثاني:العالقات المدنية العسكرية كمدخل لدراسة التحول الديمقراطي في تركيا 

انطبلقامفالدورالمميزلممؤسسةالعسكريةفيالنظاـالسياسيالتركيبوصفياحارسةوحامية،
فانياكثيراماكانتتمجأالىالتدخلالمباشرفيالشؤوفالسياسيةاذامارأتأفىناؾخطراييددالدولة

تركياالكثيرمفاالنقبلباتالعسكريةومبادئياالكماليةحسبتفسيرىاالخاصليذاالخطر،لذلؾعرفت
المباشرة،لذلؾكانتمسألةاالنضماـالىاالتحاداألوروبيمفالمساعيالرئيسيةلمحكوماتالمتعاقبة
خاصةحزبالعدالةوالتنميةالذؼاستطاعمفخبلؿسمسمةمفاالصبلحاتالتيقامتبياالحكومة

ا.أفيعيدالمؤسسةالعسكريةالىثكناتي

التحوؿ لدراسة كمدخل العسكرية المدنية العبلقات الى الفصل ىذا في نتطرؽ سوؼ عميو و
في العسكرية المبحثاالوؿبعنوافالعبلقاتالمدنية وذاؾفياطارمبحثيف، الديمقراطيفيتركيا

ةمحوريةفيتغييرالذؼكافنقط2016وبعدهثـنعرجفيالمبحثالثانيعبلانقبلب200éتركياقبل
النظاـالسياسيالتركي،كماأنناسنقدـبعضاالراءحوؿمستقبلالعبلقاتالمدنيةالعسكريةبتركيا،

عمىالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيتركيا.2016فكافىذاالمبحثبعنوافيأثيرانقبلب
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 تركيا : المبحث األول : طبيعة العالقات المدنية العسكرية في

تناميىذاالدورأوو،أبرزظاىرةفيالحياةالسياسيةالتركيةىودورالمؤسسةالعسكريةفييااف
ما ىو تقمصو تركيا في السياسي المشيد عمى طغى المؤسسة، أو الجيشالتركي دور حيثظير

فبعدأف،سيةاقميمياوعالميايةالثالثةبفعلالتغيراتفياألوضاعالسياففياأللجميالعسكريةبشكل
،كافلمجيشمكانةمتميزةباعتمادهعمىالقانوفوالدستورفيصبلحياتولمتدخلفيالحياةالسياسية

أصبحفيعيدحزبالعدالةوالتنميةلوأدوارمحددةبعداجراءالعديدمفالتعديبلتالدستوريةالتي
قمصتمفدورهفيالحياةالسياسية.

 2002مطمب األول : العالقات المدنية العسكرية قبل ال

مفالتحدياتعمىتجاربالتحوؿ يفرضالعديد السياسية فيالحياة العسكرية افتدخلالمؤسسة
الديمقراطي وكثير، التحوؿالديمقراطيا الىانتكاسة يؤدؼتمسؾالعسكريوفبالسمطة ما فبالنسبة،

وقعمتميزودورميـفيالحياةالسياسيةمنذتأسيسالجميوريةاألتاتوركيةلمجيشالتركيكافيتمتعبم
1923عاـ

منذىذهاالخيرةحيثاعتمدت،عيدالدولةالعثمانيةمنذدورفيالحياةالسياسيةفقدكافلمجيش
لوكليلذؼأعطالدولةالعثمانيةالقطاعالرئيسيافيلذلؾأصبحالجيش،نشأتياعمىالقوةالعسكرية

الرعاية و ،االىتماـ فقد ، الدولة عمىكياف المحافظة في الفضل ىو لو تمكنتالدولةحيثكاف
الخارجيف، عمى جديد مف وضرببيد الببلد فتح جيشقوؼ تنشئة مف فيوالعثمانية دور لو كاف

يةماأتىبوأتاتورؾمفمبادغحمافيمابعدوكافدوره،الفتوحاتالعثمانيةواتساعيافيثبلثقارات
.الجميوريةالعممانيةحاكمةوحمايةسمات

يعودالدورالسياسيلمجيشالتركيالىالبداياتاألولىلآلمبراطوريةالعثمانيةوالتيكانتتعتمد
روبمماأىمولخوضحعمىالجيشالذؼكافيتميزبتفوؽقدراتوالحربيةعمىاألمبراطورياتاألخرػ،

فتىفيأواخرو،مستمرةلتوسيعاإلمبراطورية الدورالمتميزالذؼتمتعبوالجيشفانوما ليذا نظرا
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العثمانيبتدخلفيتسييرالشؤوفالداخميةلئلمبراطوريةوبشكلمنظماتسريةأغمبأعضائيا العيد
.96االدارييفاضافةالىأنوكثيراماكافتختمطأدوارالعسكرييفومفالعسكرييف،

العشريف القرف في العسكريوف أسسيا التي السرية المنظمات تأثير ازداد االنقبلب،لقد فكاف
"عبدفوخمعالسمطا1908ىواالنقبلبالذؼأعمفالدستورالعثمانيعاـ1908العسكرؼاألوؿعاـ

الىافرجوابالدولةفيأتوف،الحكـالحميدالثاني"وأجمسضباطجمعية"االتحادوالترقي"فيسدة
.97الحربالعالميةاألولى

و اليزيمة ىذه شكمت وقد األشبلء ممزقة ، منيزمة الحرب ىذه مف العثمانية الدولة خرجت
أحكاـمرندروسعاـ العثمانيةبوجو1918األوضاعالتيفرضتيا فيمستقبلالدولة مفصبلتاريخيا

فمعىروبزعماءاالتحادوالترقيعقباليزيمةتوارػ،لجيشبالسياسةبوجوخاصوفيعبلقةا،عاـ
بزماـاالدارة-أوحاولتأفتمسؾ-وعادتالسمطنةلتمسؾ،دورالجيشفيادارةالعمميةالسياسية

جديد مف ،السياسية ىدؼوحيد الجيشنحو و السمطنة كممة تجمع أف و الببلد تحرير مفىو
.98ميفالمحت

فكانت"حربالتحريرالوطنية"التيقادهفموؿالجيشالتركيبزعامة"مصطفىكماؿ"وأنقضتما
وانطبلقا1923بلرسمتحدودجديدةلمجميوريةالتركيةالوليدةعاـ،راضيمفالضياعاألتبقىمف

أتاتورؾوعددمفقياداتالجيشقاد،99مفىذهالفترةبالذاتبرزالجيشكقوةبناءسياسيةنشطة
ضد-(1922-1920حركةالمقاومةالوطنية)-يـضباطمشيودليـبالكفاءةالعسكريةكمالعثماني

.100جيوشاالحتبلؿالتيتوجتبتحريراألناضوؿوإسطنبوؿمفأيادؼالمحتميف

الحربالتحريرارس اءنخبةغيرعسكريةفيبعدتأسيسالجميوريةوبمرورالوقتاستطاعقادة
تنحصرميمتيـفيحمايةالجميوريةداخمياومراقبةسموؾفقيف،ثالببلدمفعناصرالبيروقراطيةوالم

                                                           
عمى النظام السياسي التركي العالقات المدنية العسكرية و تأثيرىادمحمنبيلبخدومة،- 96 ،)مذكرةماجستيرفيالعمـو

143ص(،2014-3،2013الدولية،تخصصدراسياتسياسيةمقارنة،جامعةالجزائرالسياسيةوالعبلقات
(.2012اكتوبر16،)الجزيرة،واقع العالقة و مآليا:  الساسة و العسكر في تركيا ،طارؽعبدالجميل- 97
36صنفسالمرجع،- 98
،)مركزالدراساتن و السياسية و العالقات الخارجية: مقاربات في الديتركيا الجميورية الحائرةدمحمنورالديف،- 99

(1،1998االستراتيجيةوالبحوثوالتوثيق،بيروت،لبناف،ط
36صطارؽعبدالجميل،مرجعسابق،ال- 100
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منعتدخموبالحياةالسياسيةو،لذلؾرفع"مصطفىكماؿ"شعارفصلالجيشعفالسياسةمواطنييا،
لموضوعيةلموعاءالقانونيالذؼصاغفيوأتاتورؾغيرأفالدراسةالفاحصةلمجوانبالتاريخيةوا،101

افقراءةو.زجبلءعفانطبلؽىذهالمقولةمففيـخاطئأومتحيبوظيفتولتكشفدورالجيشو
مفيوـالسمطةالعسكريةلدػأتاتورؾتعتبرركيزةلفيـاجراءاتونحواالنفرادبالسمطةالعسكريةوالمدنية

واحد آف سمطفي لتحقيق ضاغطة أداة الجيشباعتباره ذلؾ في مستخدما ترسيخت، و الدكتاتورية ة
.102مشروعواالنقبلبيثـحمايتو

أتاتورؾرئيسالمجميوريةوقائدلمقوات:تولىادارةالجميوريةالتركيةثبلثةمفقياداتالجيشىـ
، "عصمتالمسمحة األيمفألتاتورؾالعميد الساعد ،و لموزراء رئيسا والمشير"فوزؼجاقمق"اينونو"

،وبيذهالكيفيةتمكفأتاتورؾورفاقومفاالستئثاربصياغةالمشروعالثورؼرئيسالقيادةاألركافالعسكرية
فالجيشحسبوجيةنظرمصطفىكماؿيجبأفيقوـبتنفيذالميمةالموكمة،103الكماليوتطبيقو

أماالسياسةفيجبأفتضطمعبيا،يةمفاألعداءالداخمييفوالخارجييفىيحمايةالجميورواليو،
الكمالية،،104مؤسساتبورجوازية لمثورة الداعمة الجيشلقدكافدورالجيشىوالقوة بقوة قاـ فقد

.105بإلغاءالخبلفةالعثمانيةوتشكيلمحاكـاالستقبلؿلمعاقبةالمعارضيفلو

الخارجيالمتمثلفيحماية و ؾ،عمىالرغـمفذل عفدوره يكفالجيشقدتخمىأبدا افلـ
حددهلنفسوفيقيادةالدولةوالمجتمعنحو فانولـيتخمىعفدورآخرداخميرآهو ، استقبلؿالببلد

حيثوبعدافاستقرتاألوضاعقاـأتاتورؾباعادة،106رؤيتوبضرورةذلؾعندوالتدخل التحديث،
وتنصيبوحارسالمنظاـالكماليمفخبلؿقانوفوترسيخوضعيتوالقانونية،نظيـالداخلالعسكرؼ،ت

حيثنصتالمادةالخامسةوالثبلثوفمنوعمىاف،1935الميماتالداخميةلمجيشالذؼصدرعاـ
.107"وظيفةالجيشىيحمايةوصوفالوطفالتركيوالجميوريةالتركية"

                                                           
 144صدمحمنبيلبخدومة،مرجعسابق،- 101
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لمنظاـالكماليالجديدحيثاختفىبالكاملدورالقوػالمدنيةةؾتحوؿدورالجيشالىضمانبذلو
ىيمنة(مف1945كماضاعفنظاـالحزبالواحدفيعيدأتاتورؾواينونو)حتىعاـاألخرػ،

الىالساحةالكماليفالذيفحولواالمؤسسةالعسكريةالىأداةلبلشراؼعمىالسمطةالسياسية،وادخالو
وعمىىذاكاف،فياتجاهدورجديدىوتوجيوالمجتمعوملءالفراغالمدنيفيالرقابةواالشراؼ

بلفيكلالنواحيالمجتمعيةلتعديلموازيفالقوػممايتفقليسفيالسياسةفحسب،،يتدخلالجيش
.108ونظرتوالخاصة

العسكو المؤسسة أنا القوؿ يمكف بدورمؤسسفيعميو تضطمع اعتبرتأنيا الفترة فيىذه رية
تشكيلالمجتمعوالدولة،لذلؾاعتمدتاستراتيجيتيااالجتماعيةعمىتحطيـالبنىالمجتمعيةالقديمة،
وتأسيسبنىحداثيةتعتمدعمىاالتصاؿاالجتماعيواالعبلميوالبنىالتحتيةوالخدماتالعامةو

الت اتريسياسات ويؾ ،لثقافي مختمفة ايديولوجية أو اجتماعية رموز الجدلياتوتكويف فاف ىكذا
التتجاوزالسقفالذؼتحددهاالسممةاوالعممنةاالجتماعيةسواءالتوحيداالنقساـاوسياساتاليويةاو

لمقمعومنيةاالفيحاالتمحددةتتعرضالمؤسسةالعسكريةمفخبلؿالبنيةالدستوريةوالسياساتاأل
.109االستئصاؿمثلقمعالحركةالقوميةالكرديةوالمنظماتاليساريةواالسبلمية

(الىمرحمتيف1938-1923يمكفتقسيـدورالجيشفيالعمميةالسياسيةخبلؿعيدأتاتورؾ)
الطرؼالتاريخي، بتغير السياسي الدور تغيير أوجيوباعتبار لممطمبالسياوتعدد .تبعا فأماسي

فييتمؾالمرحمةالتيمارسفيياأتاتورؾورفاقوالعسكريوفبالمشاركة(1927-1923المرحمةاألولى)
احتواءالنخبمعالنخبةالسياسيةالكماليةمؤامراتسياسية، وممارساتديكتاتوريةكافالمقصدمنيا

وأماالمرحمةالداعمةلمثورةالكمالية.ـاضطمعالجيشخبلؿتمؾالمرحمةبميمةالقوةثومف،السياسية
( ،1938-1927الثانية العسكرؼ الداخل لتنظيـ اىتمامو الجيش فييا أولى فقد وضعيتو( وترسيخ
.110وباتيمثلالقوةالحارسةلمنظاـالكماليالقانونية،

عمىانتخابقدنصالدستورو،ـ1938توفيمصطفىكماؿاتاتورؾفيالعاشرمفنوفمبر
، منصبو فراغ فور ،رئيسلمجميورية طارئا اجتماعا اتاتورؾ وفاة عشية البرلماف عقد فقد عميو و

                                                           
83دمحمنورالديف،مرجعسابق،ص- 108
145دمحمنبيلبخدومة،مرجعسابق،ص- 109
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ولماكاف،وجيتفيوالدعوةلبلجتماعصباحاليوـالثانيالنتخابرئيسالجميوريةخمفاألتاتورؾو
اءالبرلمافوبموافقةأغمبيةأعضائوالدستورينصأيضاعمىأفينتخبرئيسالجميوريةمفبيفاعض

فقداجتمعتالمجموعةالبرلمانيةلحزبالشعبالجميورؼقبيلاجراءاالنتخاب، لتحديدمرشحعف،
رئاسةالمجموعة،لوتوالحزبلرئاسةالجميورية. وطالباألعضاءىرئيسالوزراء"جبلؿبايار"

ا االقتراع طريق عف لمرئاسة المرشح الحر،بتحديد اينونو"لسنوؼ "عصمت فوز عف االقتراع أسفر و
.111صوتاوذىبالصوتاألخيرالى"جبلؿبايار"323صوتامف322باالجماعبمجموع

 كماؿ "لمصطفى خمفا الجميورية رئاسة اينونو" "عصمت كافأتاتورؾتولى أنو مف بالرغـ و "
"فوزؼشقماؽ"كافالقائدالجديدلمجيشخمفاألتاتورؾ،عسكرياويحملرتبة"جنراؿ"االأفالمارشاؿ

السياسيةو الحياة الجيشفي دور رسـ في بالغ أثر الدولة رئاسة الجيشعف رئاسة النفصاؿ كاف
112اذأصبحالجيشمؤسسةذاتكيافخاصوقيادةمستقمةتراقبتصرفاتالسمطةالتنفيذيةالتركية،

.

اتجيترئاسةالدولة)عصمت1944"شقماؽ"قائدالجيشعمىالتقاعدعاـلالمرشاؿيعندماأح
بالواحدالىزحتنحوالتحوؿمفنظاـالحنواينونو(الىتأسيسسيطرةمدنيةعمىالقواتالمسمحة،

الح زالتعديدية قد113بية تركيا يكوف اعتبار،بيذا جديدة ادخمتمرحمة عاـ 1939مف 1950حتى
الم ،،رحمةشكمتىذه العالمي لمتغيراتالنظاـ وفقا و بالتغيير لمطالبالداخل استجابة كذلؾ و

أطرماوكافلكبلالعامميفتأثيرهالمباشروغيرالمباشرعمىالقواتالمسمحةالتركيةواالصبلح،
.114عمىوضعيتياالقانونيةمفالتغيير

ال أسفرتاالنتخابات تكريسالتعددية فبعد عاـ تركيا في األولى الحزب1950تعددية فوز عف
التقميدية الكمالية المؤسسة 115الديمقراطيوىزيمةحزبالشعبالجميورؼ، ،" حكـ شيدتمدة

 مندريس) لمبدأ1960-1950عدناف كبير تراجع و االقتصادية السياسة مجاؿ في تطوراتعديدة )
                                                           

59طارؽعبدالجميل،مرجعسابق،ص- 111
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ولقدساعدفوز،116أسسليـمؤسسالجميوريةوجيشياوزعزعةلمبدأالعممانيةالتييةتالدول
االطار تكوف قد االافالديمقراطية التركيةمفخبلؿالحزبالديمقراطيفياالنتباه سترجاعاليوية

.117اختراؽحزبالشعبالجميورؼوأيضاالمؤسسةالعسكرية

فيدفعبعضالضباطلمت قويا كونتحافزا المعطيات، بغيةحمايةفيفكيرىذه عملشيئما
منتصفالخمسينات منذ خاصة فينظرىـ التيأصبحتميددة و فيالببلد الكمالية التقاليد قد، و

المؤسسة موقف بمورت ثبلث فئات الى الحاكـ الديمقراطي الحزب سياسة مف مواقفيـ في انقسموا
:العسكريةخبلؿالسنواتالبلحقةمفعقدالخمسينات

وغيراالتجاه األول-1 وقوؼالضباطالكامميفالىجانبحزبالشعبالجميورؼالمعارض، :
يةتمقتنعيفبسياسةالحزبالديمقراطيالحاكـوعدوىاارتداداعمىالمبادغالكماليةخاصةمبدأؼالدول

.مثلىذااالتجاهكبارقادةالجيشوعمىرئسيـالجنراؿ)جماؿجورسيل(والعممانيةو

ا،:تمثلبالضباطذوؼالرتبالدنياالتجاه الثاني-2 كانواغيرراضيناعفمعظـسياساتالحزب
يتعمقباالرتباطاتتركي فيما وخاصة غيراالديمقراطيالحاكـ أخرػكانوا مفجية لكنيـ بالغرب،

وميةالمتطرفة)الطورانية(التتفقمعالمبادغالقىامعتدلةواعتبرواذ،منسجميفمعالمبادغالكمالية
كذلؾالتتفقوتربيتيـالعسكريةودعوتيـالىاحياءالتقاليدالتركيةالقديمةوالتراثوالتياعتنقوىا،

يمكفوعمىاألغمبمتعاطفيفمعاالتجاىاتالقوميةالدينية،ااالسبلمي،ويمكفوصفيـبأنيـكانو
التيا اف المجاؿ ىذا في نبلحع مدةأف خبلؿ نشط قد كاف العسكرية المؤسسة داخل االسبلمي ر

بعداالطاحةبحكـ"عدنافمندريس".ا_لومؤقتو_توقفافالخمسيناتلكفمالبث

الحزبالديمقراطيفياالتجاه الثالث-3 الضباطالمؤيديفلحكومة مف مجموعة االتجاه ىذا مثل :
الداخميةوالخارجية يطالبوفباجراءاصبلحاتجذريةلمعالجةاألزماتاال،مجملسياستيا أنيـكانوا

وخاصةاالقتصاديةمنياالتينشأةفيالببلدفيعقدالخمسناتمفالقرفالعشروف.

ىكذاارتفعتوتيرةالنشاطالسياسيلمجيشومعترسيخالنظاـالتعددؼفيتركياأصبحتالشراكة
حيثفيىذهالمرحمةكافالجيش،أنفالشخصياتواألحزابالسياسيةمعالجيشامرامسممابورغـ
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ل و لتطوراتاألحداثفيالببلد الترسد كافمدائـ و صراعاتالتيكانتتدوربيفاألحزابالسياسية
السياسيةبسيطرتو،يراقبنشاطالشخصياتالمدنية وافضىبوذلؾالىالتدخلالمباشرفيالحياة

الثبلثةاألولىمنياكانت،حيثقامتالمؤسسةالعسكريةبأربعةانقبلبات،118لسياسيةعمىالسمطةا
والذؼكافمفنتائجو1960ماؼ27انقبلباتعسكريةمباشرةاضافةالىانقبلبفاشلوىيانقبلب

 اعبلف و المنتخبة الحكومة ثبلاألخمع واعداـ الديمقراطي الحزب زعماء وتصفية العرفية ثةحكاـ
قدقاـالجيشفيىذهالفترةبتحصيفدورهالسياسيمفخبلؿاقامةمؤسسةجديدةنصعميياو،منيـ
المجمسمف.119وىيمجمساألمفالقومي1960الذؼأعقبانقبلب1961دستور ويتالفىذا

عامةوقياداتالجيشمفرئيسالوزراءووزيرالدفاعوزيرالداخميةورئيساألركافالرئيسالجميوريةو
والقائدالعاـلمجندرمىلمدرؾويرأسالمجمسرئيسالجميورية،البريةوالجويةوالبحريةتأفرعالقوا

وتتكوفمفاألميف،موظف800وتنبثقعفالمجمسأمانةعامةتضـ،ويجتمعمرةكلشير
م ثـ العامة رئيساألركاف يعينو جنراؿ برتبة المستشاريفالعاـ ثـ لو مساعديف و العاـ األميف ساعد

االعتي المستشرييف ثـ االرئيسييف االختصاصات مختمف في الخبراء اخيرا و الدوائر مدير ثـ ،دييف
لوالحقفيو،ولممجمسمفالناحيةالواقعيةصبلحياتتنفيذيةورقابيةعمىجميعالييئاتالدستورية

لمدولة.يعالدوائرالرسميةوجمعالمعموماتمفجم تمتداختصاصاتولتصلوتنفيذالمصالحالعميا
الىرئاسةىيئةاألركافالعامةاذتخضعخططياالعسكريةوتنفيذىاعمىارضالواقعلمجمساألمف

 الدفاع ليسلوزارة 120القوميو و التركية، السياسية الحياة عمى العسكرية المؤسسة قبضة الحكاـ
،صا المادة الدستور في العسكريوف الستبلـ35غ التدخل في القواتالمسمحة حق تنصعمى التي

.121السمطةفيحاؿوجدتافالجميوريةوالديمقراطيةمعرضتافلمخطر

الفاشلحيثوبعدأفتفاقمتاالوضاعالسياسيةفيالببلد،وجواعضاءقدامى1963انقبلب
الوط لبلوضاعالسياسيةواالقتضاديةالسائدةفيالببلدولسياسيةفيمجمسالوحدة الذعا نيةانتقادا

الحكومةوسموؾاالحزابالسياسيةفيالمجمس،واعترتمجموعةالكولونيل"طمعتايدمر"افالوقت
فيمناسبلتفعيلاالعماؿالمتعمقةباالعدادجلبلنقبلب،وىكذاحصلجميعالضباطالذيفسيشاركوف
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بعدأفانتيتمرحمةاالعدادلبلنقبلب،وفيمساءذاؾ1963ماؼ20العمميةعمىالتعميمةفي
القوات سيطرة أعمنت و ، عمييا سيطرت و االذاعة ىيئة إلى الدبابات مف مجموعة ،توجيت اليوـ

االأفاألمرانتيىبفشلاالنقبلبو ، "ايدمر" "المسمحةعمىالسمطةفيبيافوقعو قائده اعداـ تـ
1964122آيدمر"عاـ

والذؼاستغلفيوالعسكرانتشارالفوضىواضطرابات1971مارس12االنقبلبالثانيفي
في فوزه عقب جديدة ضرائب قانوف أنذاؾ ديميراؿ" "سميماف الوزراء فرضرئيس نتيجة تركيا داخل

بلداالقتصاديةواألمنيةفتدخلالجيشفيحكومتوعمىحلمشكبلتالبزعجو،1969انتخابات
العنف و الفوضى انتشار في كانتسببا التي الحريات مف تحد دستورية وأحدثتعديبلت ، األزمة

وتعزيزوضعالجيش،ومنحتىذهالتعديبلتصبلحياتأوسعلمعسكرييففيفرضاألحكاـالعرفية
.123داخلالجيازالقضائي

سادخبلل انشقاقاتحقد بخبلفاتو مناخسياسياتسمتمبلمحو الفترة أثرتزؿىذه بيةطاحنة
مما،وحدثصراعبيفالطوائفالمختمفة،عمىاستقرارتركياوانتشرتفيياأعماؿالعنفواالرىاب

الىالق لدعوتيـ رئيسالحكومة و الىرئيسالجميورية الىارساؿمذكرة األركافوقتيا قيادة ياـدفع
 مشكبلتالدولة فيحل فشموا اذا العسكرؼ بالتدخل تضمنتتيديدا و بواجباتيـ يتحقق، لـ لكف و

.االستجابةممانتجعنوقياـالمؤسسةالعسكريةبانقبلبعسكرؼآخر

االنقبلبالثالث وىوأكبراالنقبلباتفيتاريخالجميورية1980سبتمبر12يوانقبلبفأما
السياسيةواالقتصاديةواالجتماعية،التركيةم فيالحياة أكثر1982كافدستوروفحيثتأثيره

،وىومادعامؤرخيفوسياسييفالىوصفوالدساتيرترسيخالدورالعسكرفيكافةمجبلتالحياة
الذؼغادررئيسالجميورية"فخرؼكورتورؾ"قصررئاسةفيالوقت،124بأنوعسكرةلمدولةوالمجتمع

انقبلبأ بعد و المجمسالوطنييحاوؿانتخابرئيسجديد "كنعافافريف"صدكاففيو قراررقائده
رئيسالمجميوريةواصدرقراربتعميقنشاطاألحزابالسياسيةثـحمتىوبتعميقاالنتخاباتوأصبح

كميا.
                                                           

153دمحمنبيلبخدومة،مرجعسابق،ص- 122
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عمىجميعالنواحيالمدنيةسيطرةعسكريةشاممةمطمقة1983الى1980شيدتالفترةمابيف
حتى1980فيالحكـمف"كنعافافريف"ظل،و125واالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةوالتربوية

 في1989نوفمبر وفاتو حتى الذؼاستمر الجميورية رئاسة تورغوتاوزاؿ" " افريل17حتىتولي
1989126كتوبرحتىا1983بعدأفكافرئيسالموزراءمفديسمبر1993

حيثأطمقعمييـالمثقفوفعفسابقيو،اوكافمختمف1997فبراير28أمااالنقبلباألخيرفكاف
ثي(حيثانتيجتالمؤسسةالعسكريةىذهالمرةاستراتيجيةجديدةلمتدخلااألتراؾباالنقبلب)مابعدالحد

وسيمتياالعسكريةالمباشرةبتدخلغيرمباشرفيشؤوفاالجتماعيةوالسياسيةواالقتصاديةفاستبدلت
 دستور بموجب تحتنفوذىا الواقعة الدولة اجيزة جميع فيو استخدمت حيث مدني قالب 1982في

ومفثـكافتحقيقاالنقبلبىوتحريضالرأؼالعاـبمختمفانواعياالسياسيةواألمنيةواالعبلمية،
نقطةمفصميةفي1994/1995قدمثلعاـ،و127االسبلميةضدحزبالرفاهومخاطرهاأليديولوجية
 تركيا في العسكرية العبلقاتالمدنية المؤسسة، بيف مباشرة الىمواجية التوجو الفترة شيدتىذه اذ

التاريخأكبرقوةسياسيةفيتركيا،اذفتحفوز128العسكريةواالسبلمييف باعتبارىـأصبحوامفىذا
وسيطرتوعمى1994مارس27تجاهاالسبلميفياالنتخاباتالبمديةالتركيةفيحزبالرفاهذؼاال

 و الكبرػ المدف مجالسبمديات المعظـ في العامة النيابية االنتخابات في ديسمبر24محافظاتو
1995، العممانية التركية فيالجميورية الحركاتاالسبلمية واقع أماـ التييحرصبابنقاشواسع
.129شعمىحمايةمبادئياالتيتتعارضمعياتوجياتاالسبلمييفوخطاباتوالجي

كما التركية الجميورية عممانية مبدأ مخالفتو بدعوة اغبلؽحزبالرفاه الدستورية قررتالمحكمة
الديفأريكاف"مفتأسيسأوعضويةأؼحزب قررتحرمافأعضائوعمىرأسيـرئيسالحزب"نجـ

سنواتاألمرالذؼدفعأعضاءحزبالرفاهالمنحلالىتأسيسحزبجديدأطمقواعميو5سياسيلمدة
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انولـيسمـمفمصيرسمفوفقررتالمحكمةالدستوريةاغبلقونتيجةالدعوػالتياال"حزبالفضيمة"
ةاألبرزفيرفعياالمدعىالعاـ)وراؿصواش(بغيةاغبلؽالحزبلمخالفتومبادغالعممانيةاالأفالنقط

والجناحالتجديدؼ.المحافعتاريختجربةحزبالفضيمةىيالحراؾالداخميبيفالجناحالتقميدؼ

"رجا بزعمة ) التقميدؼ)حزبالسعادة الحراؾتأسيسالجناح ىذا نتيجة مف وفيئكاف يقطاف"
 بزعامة التنمية و العدالة حزب التجديدؼ الجناح أسس طيب"المقابل "رجب بمديةأردوغاف رئيس

اسطنبوؿالسابقوالذؼسبقوأفحكمتعميوالمحكمةبسبباحدػخطبوالمعارضةلمبادغاتاتورؾ
مف%34،28وحصلعمى2002الذؼفازبالمركزاألوؿفياالنتخاباتالعامةعاـ،و130العممانية

.131جممةاألصواتالتيتمكفمفخبللياتشكيلالحكومةمنفردا

الجيشانومفخبلؿالتدخلفيالسياسة اعتقد سيساعدعمىالحفاظعمىالديمقراطيةمفلقد
ففياعقابكلتدخلزادالجيشمفخبلؿالسيطرةعمىالساسةاليمنييفواليسارييفواالسبلمييف.

ساتكبيرةمثلىذهاالمتيازاتثـتنفيذىافيشكلمؤسةمعطيالنفسوصبلحياتكبيرة،يالسياستوسمط
(ومحاكـامفالدولة،ومختمفاالداراتوالمراكزالتيخضعتلسيطرةMGKمجمساألمفالقومي)
.132ىيئةاألركافالعامة

قدـ عمى شريكا و ميما سياسيا العبا البقاء مف التركي الجيش تمكف األليات ىذه خبلؿ مف
وكماذكر"ساريجل"فافالجيشالتركيكاف،منتخبييفشعبياالمساواةمعاألحزابوالقادةالسياسييفال

تدخلفيالسياسةو،انخراطفيالسياسةالمدنيةمفخبلؿقياموبميمةحاميالدولةجيشابريتوريا،
تمعوتمتعجلحلالنزاعاتالسياسيةبدالمفانشاءنظاـعسكرؼ،وعبلوةعمىذلؾاندمجفيالم

ية.بتأييدشعبيوشرع

 :2002المطمب الثاني : العالقات المدنية العسكرية بعد 
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التيقامت األسسالعممانية تيدد الىالحكـ مدنية إفتصلسمطة أفما فيتركيا جرتالعادة
وعمىىذااألساسكانتسمسمةانقبلباتيقوـالجيشباالنقبلبعمييا،تىعميياالجميوريةالتركية،ح

.1997(وأخيراالنقبلبضدحكومةنجـالديفأريكافعاـ1960-1971-1980)

لتبدأـاختمفتاألمور،2002لكفبعدفوزحزبالعدالةوالتنميةفياالنتخاباتالبرلمانيةعاـ
 الىثكناتيا لتعود تدريجيا السمطة زماـ فيفقد العسكرية 133المؤسسة فالحزب الىالجيش، ينظر

مؤ كاحدػ ،التركي السياسي الشأف في الحياد تمتـز أف يجب التي الميمة الدولة ضرورةوسسات
ويجبافيقتصردورىاوؿبالسمطةمفقبلاالرادةالشعبية،خخضوعيالتوجيياتالجناحالمدنيالم

.134وحدتيامفاألخطارالخارجيةعمىأفتيتـبرفعمستوػاحترافيتياالعسكريةلحمايةأمفالببلدو

تعديبلتقانونية مفخبلؿ لمعسكر السياسي الدور مف يحد أف التنمية و استطاعحزبالعدالة
ية"أعطتالغمبةلممدنييفسىاعمىمجمساألمفالوطنيوشكل"طفرةعكاخاصةتمؾالتيأجرعدة،

ردوصوؿحزببمج،ف135وأطمقتحقبةجديدةفيتاريختركياالسياسيعمىالعسكرييففيالسمطة،
اتبعكلمفالجيشوالحكومةسياساتحذرةتجاه،2002العدالةوالتنميةالىالسمطةفينوفمبر

االأنولـيستطعالصمتطويبلأماـمعأفالجيشامتنععفانتقادالحكومةفيالبداية،وبعضيما،
، التنمية و مفسياساتحزبالعدالة العديد الجيشخطبا لمتدخلفيفاستخدـ لبعضكباراعضائو

حاولتالنخبةالحاكمةفيحزبالعدالةوالتنميةبناءتوافقفياألراءمعالجيشوسياساتالحكومة،
مفخبلؿتجنبالسياساتاالسبلميةواطبلؽعبارةحزبمحافععمىحزبيـبدالمفحزبديني،

،و ذلؾ عمى الحزبوعبلوة صورة أعمالجعموا الغرب،جدوؿ نحو االيديولوجيموجية باتباعو
يلالعضويةالكاممةفياالتخاذاألوروبينسياساتليبراليةجديدةواصبلحاتاقتصاديةوديمقراطيةل

افشرعتوما،الذؼكافيتابععفكتبالوضاعالسياسيةواالجتماعيةوالقانونيةفيتركيا136
لموفاء فياتخاذخطواتجادة فياعدادحتىبمعاييركوبنياجف،تركيا األوروبيأيضا شرعاالتحاد

تركيا تركزتحوؿأوجو،تقاريرمتابعةألداء التقاريرقد الوثائقو ويمكفالقوؿإفمضاميفىذه
                                                           

آيةابراىيـابراىيـعطاءهللا،مرجعسابق.- 133
المستقبل)،2006/2014النظام السياسي التركي في عيد حزب العدالة و التنمية رناعبدالعزيزالخماش،- 134

85،ص(العربي،األردف
.ر في تركيا :واقع العالقة ومآلياالساسة و العسكطارؽعبدالجميل،- 135
رؤيةتركية،مرجعسابق- 136
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القصورفيالعمميةالديمقراطيةالتركيةوالسيما"نفوذالمؤسسةالعسكريةفيالحياةالسياسيةفيتركيا"
.

قدركزتعمى2001حتىعاـ1998داءالتيأعدىااالتحاداألوروبيمنذعاـكانتتقاريراأل
الج لمدورالبالغالذؼيمعبو النقد السياسيةمفخبلؿمجمساأليشتوجيو أمامفالوطني،فيالحياة

 لعاـ األوروبية "2002المذكرة تنظيـ طالبتبوجوباعادة الوطنيفقد وفقمجمساألمف دستوريا "
، استشارية المؤسسة الى تحويمو و األوروبية تركياالمعايير مفاوضاتبانضماـ تبدأ وعدتبأف كما

.137لبلتحاداألوروبيفورانتياءتركيامفانجازطمباتاالتحاداألوروبي

او وحـز دستورية تعديبلت بإجراء التنمية و العدالة حزب قاـ الغاية ليذه فيتحقيقا صبلحية
ةلمجيشعفطريقالحديوقمصتالحكومةمفالصبلحياتالمؤسساألعواـاألوائلمفاأللفيةالثالثة،

استشارية 138مفصبلحياتمجمساألمفالقوميلمستوػىيئة في، 30فاجرتتعديبلتدستورية
،139مفالوطني(الخاصةبمجمساأل118مادةدستوريةمفضمنياالمادة)(37شممت)2001أكتوبر

لمجمساألمفالوطنيمفبيفأعضاءالقوات الخاصبوجوبتعييفاألميفالعاـ الغاءالبند حيثتـ
بعدالتعديلعمىامكانيةتوليشخصيةمدنيةلمنصباألميفالعاـلممجمس،كماصلتن،المسمحة

سيةواالجتماعيةانطبلقامفأفسحبتعديلالمادةالرابعةتكميفالمجمسبمياـمتابعةاألوضاعالسيا
،140المجمسحاميالنظاـالدستورؼبأفجعمتوىيئةاستشاريةمماأفقدهالىحدكبيروضعيتوالتنفيذية

ةمفقانوفمجمساألمفالقوميليصبحاجتماعالمجمسمرةكلشيريفبدالمسكماعدلتالمادةالخا
يوقابلتفقدامانتوالعامةدورىاالراألمفالقومي،مفقانوفمجمس(13مفكلشيروعدلتالمادة)

و القومي قراراتمجمساألمف اعداد في الييئاتومبادرتيا لموزاراتو والمشروعات الخطط وضع
.141المؤسساتلتصبحميمةأمانتوقاصرةعمى"تنفيذمايكمفيابوالمجمسمفمياـ"

                                                           
155طارؽعبدالجميل،العسكروالدستورفيتركيا،ص- 137
رؤيةتركيةمرجعسابق- 138
155طارؽعبدالجميل،مرجعسابق،ص- 139
3مجمةالديمقراطية،ص- 140
26معمرخولي،مرجعسابق،ص- 141
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أ العسكرية المؤسسة اف التذكير األوروبييجدر لبلتحاد تركيا افانضماـ البداية عديدركتمف
ألفمعنىذلؾىوالقياـباعادةالنظرفيوضعيتياالدستوريةوفقالمعاييرسحبلسمطاتياالسياسية،
ـبدأأردوغاففياعادةثولكفاليمكنيااعبلفىذهالحقيقةاومعارضتياومفالمتعارؼعنيااوروبيا،

سةالتركيةواعادةالنظرفيتشريعاتياالدستوريةوالقانونيةلتتبلءـمعمعاييركوبنياجفىيكمةالمؤس
.142التيتركزعمىاستقرارالمؤسساتضمانالمديمقراطيةودولةالقانوفوحمايةالحقوؽوالحريات

ركيةعبردستورعممتالمؤسسةالعسكريةعمىاحكاـالسيطرةعمىالمفاصلالمدنيةلمدولةالت
،مجمساألعيافبانشاءعدةمؤسساتمواليةلممؤسسةالعسكريةىيالمحكمةالدستورية،1961عاـ

األ لمقضاءالمجمس الظل"،،عمى "حكومة القومي األمف مستشارمجمس )لو العالي التعميـ مجمس
)أ،(عسكرؼ االعبلـ وسائل لمراقبة التمفزيوف و لبلذاعة المجمسالعمى عسكرؼ( اعضائو حد فقد،

)القضاء المدنية الدولة لقياـ الركائزاألساسية مبكرا العسكرية واالعبلـ(،التعميـ،أدركتالمؤسسة
فأنشأتمجالسعمياتعنيبشؤونياوتخضعلمنفوذالعسكرؼليضعالخططوالقواعدالناظمةلسياسات

ضمانالفؾىذهالقبضةالعسكريةقامتو،143يياحكاـسيطرةالمؤسسةالعسكريةعماالعملبمايضمف
(مفقانوفالجيازالمحاسبيالتيكانتتعفيالكوادرالعسكريةمف30حكومةالحزببتعديلالمادة)

، المالية لمرقابة المركزؼالخضوع الجياز الشراؼ خاضعيف كوادرىا و العسكرية المؤسسة لتصبح
(الخاصةبالمجمساألعمىلمتعميـحيثألغيتعضوية131مادة)كماعدلتاللممحاسباتومراقبتو،

وألغيتالفقرةالخاصةبعضوية"الجنراؿ،عمىلمتعميـ"الجنراؿالعسكرؼداخلمجمسادارةالمجمساأل
المجمساألعمىلمتعميـواتحاد–بيذاأصبحوألوؿمرةوداخلاتحاداالذاعةوالتمفزيوف،العسكرؼ"
.144دوفوجودأؼرقيبعسكرؼوالتمفزيوفمؤسستيفمدنيتيفبالمعنىالتاـ،االذاعة

 الحد ىذا عند التعديبلت تتوقف لـ الستجواب، القضائية الدعاوؼ برفع السماح شممت بل
والزاـالعسكرييفباإلدالءبالتصريحاتاالعبلميةالجنراالتالقدامىومقاضاتيـبشافقضاياالفساد،

اضافةالى،تحتاشراؼالسمطةالمدنيةوالمجاالتالتيتتناوؿالشأفالعسكرؼواألمففقط،في
وزارةالماليةبمراجعةنفقاتذلؾ،فقدتضمنتالتعديبلتقياـلجافمفالمجمسالوطنيالتركيالكبيرو

                                                           
93عميالزيقـ،مرجعسابق،ص- 142
74/76رناعبدالعزيزالخماش،مرجعسابق،ص- 143
26/27معمرخولي،مرجعسابق،ص- 144
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برمفأسرارالدولة،ىومالـيكفمسموحابومفقبلمعبقاءفقراتسريةتعتوالمؤسسةالعسكرية،
 العسكرييف بمحاكمة المدنية اختصاصالمحاكـ التعديبلتأيضا تضمنت رئيساألركافبو فييـ مف

،واضافةالىالنجاحاتالتيبعدىذهالتعديبلتغيرالمسبوقة،145وقادةصفوؼالقواتالمسمحة
 الداخمية عمىمختمفاألصعدة والتنمية حزبالعدالة ،حققيا الخارجية انكمشفيو الجيشقد فاف

غيرافترشيحوزيرالخارجيةعبدهللاغوؿلمنصبرئاسةالجميوريةثكناتومستسممالموضعالجديد،
أفريل17فيعمىموقعياااللكترونياوالتيأصدرتبيانقددفعبمخاوؼرئاسةاألركافمفجديد،

95146يوريةالعممانيةالتغيراتالسياسيةالتركيةصعبرتفيوعفتخوفاتياعمىمصيرالجم2007
باالعبلفعفأفمكتبرئيسىيئة،وكافردفعلالنخبةالحاكمةفيحزبالعدالةوالتنميةقاسيا،

دقامتالمؤسسةالعسكريةروعمىأثرىذاال،147األركافالعامةخاضعوتابعدستوريالرئيسالوزراء
ا اليوـ في احتفاالتتنصيبالرئيسبسحببيانيا اكتفتمقاطعة و 148لموالي ، االنتصار فيبعد

 2007جويميةاالنتخاباتالتيجرتفي  ،، لمجميورية رئيسا الجيشأصبحغوؿ كانتمذكرة و
في ،27االلكترونية التركية العسكرية العبلقاتالمدنية في تحوؿ نقطة عمىأفريل المدنييف لصالح

149ذذلؾالحيفتـاخضاعالجيشألوامرالمدنييفحسابالجيشومن

، القوػالعممانية فيمواجية التنمية و حزبالعدالة الىلجأ العسكرية المؤسسة وعمىرأسيا
تستوجبراداال التي األنظمة و القوانيف حياؿ القوػ تمؾ بيف و بينو حدثصداـ فكمما ، الشعبية ة

ودائماكانتاالرادةالوطنيةالشعبيةتاتيلتدعـموقفحزبالعدالةالعاـ،طرحيالبلستفتاءتعديميا،
شمليالذؼ2008لقدحصلاالستفتاءالدستورؼعاـوالتنميةوقوتوفيمواجيةالنخبالعممانية،
ورؼلعاـمفأصواتالمقترعيفواالستفتاءالدست%68انتخابرئيسالجميوريةباالقتراعالشعبيعمى

.150%57نحو2010

                                                           
27نفسالمرجع،ص- 145
95عميزيقـ،مرجعسابق،ص- 146
العبلقاتالمدنيةالعسكريةالتركية)رؤيةتركية(- 147
95ص،عميزيقـ،مرجعسابق- 148
رؤيةتركية- 149
86-85رناعبدالعزيزالخماش،مرجعسابق،صص- 150
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انتقلالجيشبعدىذهاألحداثالىفترةمفاالحتجاجاليادؼبدالمفالصراعالمفتوحمعحكومة
لتراجعالكبيرفيدورالجيشفيكلمفالسياسةالداخميةوالخارجيةاوعاد،حزبالعدالةوالتنمية

:وتبعيتولممدنييفالىعدةعواملمختمفة

و ،أوليا كبار"اوغنكوف"محاكماتأىميا المئاتمفصغارو التيأديففييا و المطرقة و
ضباطالجيشوحكـعمييـبالسجفلتخطيطيـنشرالفوضىفيتركياوتبريرالقياـبانقبلبعسكرؼ

التنمية و العدالة حزب بحكومة لبلطاحة ، %40انتيتبوضع خمادميراالتمف فالجيشالتركي
2008القضباففي 151قبلالحقا نتيجة، الجيشيفقدمصداقيتو المحاكماتبدأ الىىذه باالضافة

انقبلبات المحاكماتفي مختمفانتياكات،1997و1980التحقيقاتو مف الكشفعنو تـ ما و
حقوؽاالنساف.

2007النتخابيةفياألعواـثانيا:عززحزبالعدالةوالتنميةمفقوتوالسياسيةبعدنجاحاتوا
أتاحلمحزبعمىالتواليمفاألصوات،%49،8و%46،7نسبةعمىلووحصو2011و وىوما

مجاالأكبرلتحدؼالجيشوممارسةكاملسمطتوفيالقضاياالمحميةوالدولية.

 التعديبلتالدستورية األخرػمفخبلؿ الجيشلمصبلحياتالمؤسسية فقداف أجبرهثالثا: االضافية
باالضافةالىتجريدالجيشمفآلياتوالرسمية،152عمىالتزاـالصمتبشأفالقضاياالسياسيةالمختمفة

.153مماأدػالىاضعاؼنفوذهالسياسيبسبباصبلحاتاالتحاداألوروبي،

ييناتوسطقادةقاـباجراءعددمفالتع،وفيمحاولةلمسيطرةعمىالجيشمفقبل"أردوغاف"
الجيشليأتيالرئيسالتركيبأشخاصيثقفييـعمىرأستمؾالمؤسسةالتيعرفتبتدخبلتياالكبيرةفي

رئيسالييئةأركافياكار"صالحياةالسياسيةالتركية،فكافتعييفقائدالقواتالبريةالسابقالجنراؿ"خمو
ػاالنقبلبييففيمحاولةاالنقبلبالفاشمةعمىوىوالجنراؿالذؼاحتجزلد2015الجيشالتركيفي

                                                           
سعيد،- 151 مركزاالىراـلمدراساتالسياسيةو)،العالقات المدنية العسكرية في تركيا :تأزم و سيناريوىات محتممةكـر

(13/04/2016االسترتتيجية،
رؤيةتركية،مرجعسابق- 152
مجمة)،القات المدنية العسكرية في تركيا : اردوغان يكسب جولة و الديمقراطية تخسرالعدمحمحسفعامل،- 153

24،ص(1561،العدد7/8/2016الوطف،
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كماأنومعروؼبيفتبلوةبيافاالنقبلب،_كمماقالتوسائلاعبلـتركية_والذؼرفضأردوغاف،
كافيحضرمعواالجتماعاتالحساسة.واألوساطالغربيةبأنورجلثقةلدػالرئيسالتركي،

والتالرئيسالتركيلتقميصنفوذالجيشالتركيوالسيطرةعميواالأفالتطوراألكثرفيمحا
فالىجانباالعتقاالتواالقاالتالتيبمغت،كانتبعداالنقبلبالعسكرؼالفاشل،واخضاعولو

دعاالرئيسالتركيالىاألالؼبيفأفرادالمؤسسةالعسكريةواقالةنحوثمثجنراالتالجيشالتركي،
وتعدءاجرا الجيش أركاف ىيئة اخضاع يتيح دستورؼ سمطةيل تحت الوطنية االستخبارات وكالة

كمااعمنتالحكومةالتركيةالحاؽقياداتالقواتالبريةوالبحريةوالجويةبوزارةالدفاعبعد،الرئاسة
، الرسمية الجريدة في نشر األركافوفققرار ىيئة رئاسة كانتتتبع القرارواف "القوانيفوفق فاف

، القانوف تتعارضمع التيال الموائحذاتالصمة األركافوو بواجباتوصبلحياتىيئة المتعمقة
األمر،،العامةستبقىساريةالمفعوؿ" كماتضمفالقرار"تخويلرئيسالجميوريةورئيسالوزراءاذالـز

القواتال بقيادة ،الحصوؿعمىمعموماتتتعمقمباشرة عمىصبلحيةمومسمحة التأكيد و دػوالئيـ
القوات، لقادة األوامرمباشرةدوفالرئيسورئيسالوزراءفيتوجيوأوامرمباشرة القادة تنفيذ وضرورة

الحصوؿعمىموافقةمفأؼسمطةاخرػ".

، نوعيا مف األولى أخرػىي خطوة في الوزراءو مف مزيد ضـ التركية الحكومة الىأعمنت
التينشرتقرارالحكومةالذؼقاؿافوزراءوفقالجريدةالرسمية،األعمىلمقواتالمسمحة،سالمجم

فيالمجمساألعمىلمقوات أعضاء باتوا نوابرئيسالوزراء و الخارجية الشؤوف و الداخمية و العدؿ
سيطرةعمىالمؤسساتالتيكافلمرئيسالتركيوالحزبالحاكـخططوفياطارمحاوالتال،المسمحة

لمنظمةاالستخبارات"حقاففيداف"فكافتعييفتممؾأدواتالقوةاألخرػ، عضوالحزبالحاكـرئيسا
وفقتصريحاترارأردوغاف"اواليداليمنىلمرئيس،سالوطنيةوىوالرجلالذؼيوصفبانو"كاتـا

لمرئيسنفسو

كافالرئيسالتركيرجبو العسكرية،اذا لبسطسمطانوعمىالمؤسسة أردوغافيعملجاىدا
فافجيازالشرطةكافيمثلالنموذجاألوؿلدػالرئيسوالىجانبخضوعمنظمةاالستخباراتلو،

ونجحفيذلؾبعدةخطواتمتتاليةالتركيالخضاعمؤسسةتممؾأدواتالقوةوالقيرفيالدولة،
ىيالحممةالتيبدأتبعدو،بلتتطييرواسعةبيفصفوؼعناصرالشرطةاعتمدتعمىالقياـبحم

بالقبضعمىعددمفأبناءالوزراءوالمسؤوليففيماسمى"فضيحة2013تحرؾلمشرطةفيسبتمبر
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الفسادالكبرػ"والىجانبحممةالتطييرفيالشرطةفافالرئيسالتركيأعدقواتخاصةتمقتتدريبات
 التصدؼلبلنقبلباتالعسكريةعمىكيفية الجنودو، الشرطة ىيالتدريباتالتيترجمتياصوراقتياد

وىدفتخطة"أردوغاف"مفتطييرالشرطةوالقبضعمييـ،ةخيرالمتورطيففيمحاولةاالنقبلباأل
الىتحقيقىدفيف لو ون154واخضاعيا االنقبلباتالعسكرية األوؿمواجية اليدؼج: ،حتفيىذا

فتياصاليووالقانونيةالتيأقرت،والثانيقمعالمعارضةفيالببلدمفخبلؿمجموعةمفالمواد
وفق"منظمةالعفوانتياكاتخطيرةلمحقوؽوالحرياتولقمعالمعارضة،منظماتدوليةبانياتمثل

الدولية".

ال بحزب القيادؼ قاؿ ، السابقة الخطوات عمى ضدوتعميقا "نحف : الببلد في الرئيسي معارضة
ولكففيالوقتنفسونحفضدمحاولةاالنقبلبالعسكرؼونرفضتدخلالجيشفيالحياةالسياسية،

انن كما ، الجيش ىيكمة اعادة مسالة في فياأردوغاف المعارضة تستيدؼ التي نرفضاالجراءات
الخطواترؽاألوسطالدكتوردمحمصادؽاسماعيل"افوفالشؤمفجيتوقاؿالخبيرفيش،وتركيا"

وباتؤججمفجديدالصراعبيفالساسييفوالعسكرييف،تالتياتخذىاأردوغافبعدمحاولةاالنقبلب
واضحاافىناؾمعارضةداخلالجيشالتركيوىذهالمعارضةلفتنتيي"وقاؿ"اسماعيل""الحديثعف

لكفاألمورلـتنتووالمعارضةداخلفيالوقتالحاليمستبعدلمغاية،محاولةانقبلبعسكرؼجديدة
المعارضة ألحزاب بالنسبة و تنتو لـ جانب،الجيش الى الخارج في صورتيا تقوية تحاوؿ فانيا

155الداخل"

مفاجللذاوافخضوعالجيشلمسمطةالسياسيةاليجعلالعبلقاتالمدنيةالعسكريةديمقراطية،
، القواتالمسمحة و المدنية الحكومة لمقوػبيف توازف وجود مف البد ديمقراطية النفوذجعميا فتراجع

ومع،السياسيةلمجيشأظيرأفالعبلقاتالمدنيةالعسكريةالتركيةتتحرؾنحونموذجأكثرديمقراطية
احدػىذهسكريةنحوالديمقراطية،ذلؾىناؾعددقميلمفنقاطالضعففيتحوؿالعبلقاتالمدنيةالع

السيطرةيغتالنقاطيتعمقب بالوصايةعمىالدولةومشكمة الجذورالمتعمقة العسكريةالراسخة يرالعقمية
وأخرػتتعمقبمعاممةالضباطالعسكرييففيالمحاكماتالمدنيةفبلبدمف،المدنيةعمىالقواتالمسمحة

التعميـالعسكرؼبحي ثاليتـتمقيفالطمبةافدورىـىومتمخصفيدورالوصايةالىاصبلحنظاـ
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القضائيمفجانبضباطالجيش فيالنظاـ جانبالثقة عقبتيفتواجووبيذا التغمبعمىاىـ يتـ
دمقرطةالعبلقاتالمدنيةالعسكرية.

 ىيعوامل التنمية و نجاححزبالعدالة ادتالى التي العوامل أىـ أخرػكانتمف و داخمية
خاصةبالشأفالخارجيحيثافالتغيراتالدوليةكانتتبحثعفمفيمثلتياراسبلميوسطيمرف

اضافةالىماسبقذكرهوالذؼساىـفي،156قادرعمىضبطمعادلةالتوازففيمنطقةالشرؽالوسط
ماـالىضءمفاوضاتاالنفافوقوؼتركياعمىعتبةبدفوزحزبالعدالةوالتنميةفياالنتخابات،

االتحاداألوروبيكافأيضامفالعواملالتيساعدتحزبالعدالةوالتنميةعمىالنجاحومعياادركت
السياسيةوقواتيا لكافةسمطتيا لبلتحاداألوروبييعدسحبا المؤسسةالعسكريةانومعاالنضماـتركيا

صارتالمؤسسة،ياالدستوريةوفقالمعاييراألوروبيةويعنيأيضااعادةتنظيـوضعيت،االقتصادية
أوالترصدتجاه،العسكريةتحتالرقابةامابصورةمباشرةمفخبلؿالرقابةالكاممةمفديوافالمحاسبة

فيالمقابللـيعدالجيشيعمقباؼتصريحاتعمىاألزماتواالضطرابات،وأؼمحاولةإنقبلب
سواءأحداثالتقسيـأواالحتجاجاتضدأردوغافتاألخيرةالتيشيدتياتركيا،ففياألزماالسياسية.

.157كافموقفالجيشىو"الحياد"-كولفحركةفتحهللا-اوأزمةالفسادأوأزمةمعالكيافالموازؼ

 انقالبات الجيش عمى حزب العدالة و التنمية: 

انقبلبيةضدحزبالعدالةوالتنمية:لقدقادتالمؤسسةالعسكريةالتركيةأربعمحاوالت

 :منظمة أرجنكون  -أ

ىيجمعيةسريةتأسستفيتسعيناتالقرفالماضيتضـشخصياتذاتنفوذكبير)جنراالت
متقاعديفوصحفييفوعمماءوأساتذةجامعات(يعتبروفانفسيـأصحابالفكرالكماليوالمخمصيف

الكمال المبادغ عف المدافعيف .و السمطةية التنمية و العدالة حزب تولي بعد المنظمة نشاط تزايد
،بالتخطيطلعدةعممياتتؤدؼالىاسقاطالحكومةالمدنيةالمنتخبةواعبلفحاؿالطوارغفيالببلد

بتيمةالتخطيطلقمبنظاـ2007قبضعمىعددكبيرمفأعضائيافيعاـو،لكفتـالكشفعنيا
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وتنفيذعممياتارىابيةتزعزعأمفالببلدو2003حزبالعدالةوالتنمية"فيعاـالحكـضد"حكومة
استقراره.

 : منظمة المطرقة  -ب

 فيعاـ المنظمة الكشفعفىذه االنقبلبعمىحكومةحزبالعدالة2010تـ بتيمةمحاولة
فيمارسمف158فيقيادةالجيشوالتنميةوتتضمفمبلبساتالقضيةاجتماععددمفكبارالضباط

بيدؼوضعخطةاطاحةالحكومةعبرتفجيرأىـالمساجدالمكتظةفياسطنبوؿ)مسجد2003عاـ
ومفبعدىاتيمةالعملعمىاسقاططائرة،الفاتح(وىوماأجبرالحكومةعمىاعبلفحاؿالطوارغ

ميضدالحكومة.تركيةفوؽاألجواءاليونانيةماألبالرأؼالعاـالداخ

 : محاولة حظر حزب العدالة و التنمية  -ج

 محاوالتيـ مف ييأسالعممانيوف الدعـللـ مف الرغـ عمى التنمية و متضييقعمىحزبالعدالة
 لو الشعبيالواسع التنميةوحظر، و لحظرحزبالعدالة التركيبرفعقضية المدعيالعاـ قاـ فقد

ط لرجب السياسي النشاط عاـ مارس في الدستورية المحكمة لدػ أردوغاف 2008يب اياه، متيما
رفضتطمب"ياشـكيميتشطإالأفالمحكمةالدستوريةبرئاسة،بارتكابانشطةتتعارضمعالعممانية

غيرأفالمحكمةقررتحرماف،مفاعضاءالحزبمفالنشاطالسياسي71كماطمبمنعالحظر
يعدىذااوؿطمبلحظرحزبسياسياليزاؿفيويةمفجزءمفتمويلالعاـحزبالعدالةوالتنم

.2007السمطةكردفعلعمىنجاحالحزبالساحقفيانتخاباتعاـ

 استقالة قيادة األركان : -د

استقالةجماعيةمفقبل التركيةعبرتقديـ العسكريةالضغطعمىالحكومة المؤسسة حاوؿقادة
29وقادةالقواتالبريةوالبحريةوالجويةفي"أسيسؾكوشانير"األركافالعامةالجنراؿرئيسىيئة

فياجتماعمجمساألمف،2011جويمية طمبالحكومة الضباطو مف عمىاعتقاؿعدد احتجاجا
ضباطفيرسالةالىال"كوشانير"حيثقاؿالجنراؿ"أرجنكوف"القومياقالةالضباطالمتيميففيقضية

 المسجونيف التحقيقات: اف الى باإلضافة حقوقيـ عف الدفاع عمى قادرا يعد لـ ألنو استقاؿ "إنو
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ادلة الى تستند ال الجيش ضباط ضد اتخاذىا تـ التي القانونية االجراءات كذلؾ و االعتقاالت و
سكريةفيمواجيةالحكومةالمدعومةتنـاالستقالةعفحالةالوىفالتيمرتبياالقيادةالع"،ممموسة
شعبيا.

سعتالمؤسسةالعسكريةفيىذهالخطوةالىايجادفراغسمطوؼفيالقيادةالعسكريةيثيرالرأؼ
المستقيميف العاـوأفرادالمؤسسةالعسكريةعمىحكومةحزبالعدالةوالتنميةلترضخلمطالبالقادة

حقوؽالعسكرييففيمواجيةظمـالحكومةعمىالرغـمفافالقضيةواظيارىـبمظيرالمدافععف
 ميامو و اجراءاتالقضاء في تتدخل ال أف الحكومة يجبعمى و القضاء في 159تنظر أف، بيد

فقبلاستطاعتافتستغلخطوةاالستقالةالجماعيةلصالحيا،،الحكومةالتركيةبقيادةأردوغافآنذاؾ
رئيسا"نجدتأوزاؿ"قادةاألربعةوقاـبتعييفقادةجددلمقواتالمسمحةعمىرأسيـأردوغافاستقالةال

لمييئةالعامةلؤلركاف.

 العاـ في العسكرييف لمقادة الجماعية االستقالة العسكرية2011كانت المؤسسة محاوالت آخر
اءالتدخلالعسكرؼإبافقضيةحاولتبعضوسائلاالعبلـالتركيةاستدع،التدخلفيالشأفالسياسي

في الفساد عاـ 2013ديسمبر مياميا، بأداء التزاميا فيو تؤكد الجيشبيانا أركاف فأصدرترئاسة
مفرأؼتوجوسياسي فيالدستوربعيدا المنصوصعمييا القانوفوسيادة، بمبادغدولة وتمسكيا

الديمقراطي متطمباتالمجتمع و الىح،القانوف القانوفاضافة احتراـ اطار في التحرؾ عمى رصيا
.160واستقبلؿالقضاء

حزب التنميةواجو و الداخميةالعدالة نجاحاتو تعزيز  خبلؿ مف المؤسساتالعممانية الجيشو
القائمةعمىتعزيزالحرياتالعامةوتحقيقالرفاىيةاالقتصاديةواالنفتاحعمىالقومياتواألقمياتفي

الب الىبلد اضافة طرحيا، و السياسي العسكرية المؤسسة دور لتحجيـ القوانيف و الدستور تعديل
فيعامي العاـ 2007/2010لبلستفتاء اخيرا حزبالعدالةو فقاـ التركية العسكرية العقيدة تطوير

والتنميةبمراجعةتعريفالمرجعيةااليديولوجيةوالفكريةلمجيشالتركيوتفسير تشكيل،ىا واعادة
وصياغةعقيدةالمؤسسةالعسكريةوطبيعةعبلقتيابأنساؽالنظاـالسياسيودورىافيالسياسةالعامة
القانونيلمجيشاىميةقصوػلتحقيقاالحترافيةوضمافاالنضباط التنظيـ حيثافإلعادة ، لمدولة
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االبتعادعفالشؤوفالسياسية،بمايحفعتفوؽالمؤسسةوالحيادوالتفرغالنيائيلموظيفةالعسكريةو
ويحافععمىحقوقياوواجباتياوفقالمدستوروالقانوف.،فيالشؤوفالعسكرية

ركزالحزبعمىرفعمستوػالتدريبوالتأىيلوالمشاريعاالحترافيةوتطويرالقدراتالتكنولوجية
دالمؤسسةالعسكريةعمىشراءاألسمحةفقط،بلأيضاتصنيعياحيثلـتعدتعتم،لمقواتالمسمحة

 .161وتطويرىاوتحديثيابأيدوكفاءاتوطنيةتركية

 

 عمى العالقات المدنية العسكرية في تركيا. 2016المبحث الثاني: تأثير انقالب 

الدورالكبيرىويدرؾجإلىسدةالحكـ،و2002منذوصوؿحزبالعدالةوالتنميةفيعاـ      يدا
وبالمقابلالحساسيةالعاليةليذاالجيشتجاهاإلسبلمييفوصوليـلمحكـ،لمجيشفيالحياةالسياسية،و

لذلؾلـتخموالعبلقةبيفالطرفيف،يعيالجيشميلالعدالةوالتنميةلتقميصنفوذهفيالحياةالسياسية
 والجذبطيمة والتنميةسنةمفحك14مفالمناكفاتواألخذ العدالة الصراعـ كافمفإفرازاتىذا ،

لمفقبلمجموعةمفالجيشالتركي.شالتحرؾاالنقبلبيالفا

 التحول نحو النظام الرئاسي: و 2016المطمب األول: انقالب 

يف،ومفالمعموـأفتركياتشيدمنذبدايةالقرفالواحدوالعشريفمساراانتقاليانحوالديمقراطية
القوػ أىـ مف عمىالمستوػاالقتصادؼالذؼأدػإلىبروزىا ناجحا تنمويا مسارا نفسالوقتتشيد

تمر،لىذهالحاالتاالنتقاليةثفيمالصاعدةعمىمستوػالشرؽاألوسطوكذلؾعمىمستوػالعالمي،
حلىناامرالولعلأىـالدولةعادةبمراحلعديدةوبصفةتدريجيةكيتستكملمسارىاالتحوليوالتنموؼ،

و التسمطيبمختمفأجيزتو القديـ النظاـ تفكيؾ نحوفئىيمرحمة االنتقاؿ ثـ منو والفئاتالمقتنعة تو
 مؤسساتجديدة بناء مرحمة عمى، االنتخاباتوالتداوؿ في والتنافسالنزيو والحرية التعددية أساسيا

يامرحمةتوسيعالديمقراطيةفيالمجتمع،حيثتصبح،لتميالسمطةوالمشاركةالواسعةفيإدارةالدولة
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الديمقراطيةقيمةأساسيةمفقيـالمجتمعيؤمفبيااألفرادويمارسونيافيسموكياتيـويتخذونياكأساس
 162ىنايصبحالمجتمعغيرقابللمتنازؿأوالتراجععفالديمقراطية،ولبناءالنظاـالسياسيومؤسساتو

جويمية15أقدمتمجموعةمفالجيشفيارالمساراالنتقاليلتركيانحوالديمقراطية،ففياط
عمىمحاولةانقبلبيةكافمصيرىاالفشل،حيثاتجيتتركيابعدىذااالنقبلبإلىمحاولةوضع2016
تاتورؾ،فبعدأفلعبالجيشالتركيالذؼأسسومصطفىأخلالجيشالتركيفيالحياةالسياسيةدحدلت
عدةانقبلباتقادالعممانيةفيتركيا،ويعتبرحاميظللعقودطويمةدوراكبيرافيالسياسةو1930عاـ

،وحوكـبعضقياداتوبسببذلؾ،1997عمىحكوماتمدنيةكافآخرىاحكومةنجـالديفأركاف
،163المشيدالسياسيالتركيلدورهفيرسـاالفاشلتحجيماكبير2016جويمية15سيشيدبعدانقبلب

االنتخاباتأصبحتىيةالتقييميةلممحاولةاالنقبلبيةالفاشمة،توحيأفالديمقراطيةوراءفالقا
لعلمايؤكدذلؾىوخروجأعدادو،األسموبالمفضللدػاألتراؾفيالوصوؿإلىالسمطةوممارستيا

ماتظفضيـلبلنقبلب،إضافةإلىالموقفالرافضالذؼعبرتعنومنكبيرةإلىالشوارعلمتعبيرعفر
المدنيو المعارضةالمجتمع فييا بما أؼغطاءاألحزابالسياسية القوػإعطاء حيثرفضتىذه ،

الشرعية وبالتاليفاففشلاالنقبلبالعسكرؼىوبمثابةإعبلفسياسيلبلنقبلبالعسكرؼأومنحو ،
ىويشكلنقطةالبلرجوععفالمسارالديمقراطيالذؼانعكسإيجاباعمىالعسكر،والقطيعةمعالحكـ

164الحياةالعامةلمشعبالتركي.

 الفاشل العسكرؼ االنقبلب منذ سياسية، قوة مف يممؾ ما بكل اردوغاف رجب الرئيس يسعى
،تمؾالمؤسسةالوطنيةاألقدـواألعرؽدستوريةإلىإحكاـسيطرتوالكاممةعمىالمؤسسةالعسكريةو

،فإعادةىيكمةالمؤسسةالعسكرية1923165فيحياتتركيامنذتأسيسالجميوريةالتركيةفيعاـ
فياطاراالصبلحاتالسياسيةوترسيخىيقضيةمطروحة،وعبلقتيابالسمطةالسياسيةفيأؼبمد

الوالتحوالتالديمقراطية مؤسسةفيضوءالتحدياتاألمنيةعمىالمستوييفالوطنيتغييرمياـىذه
                                                           

،)المركزتركيا من فشل االنقالب العسكري الى التعديل الدستوري و التحول الى النظام الرئاسي،بفعميلقرع - 162
 (.22/04/2017الديمقراطيالعربي،

(17/7/2016،،)مجمةالزمافالعسكرية مؤسسةلم ياسيسر ال، انقالب العسكر في تركيا :نياية الدرو عمادعمو- 163  
،مرجعسابقبفعميلقرع- 164  
المستقبللبلبحاثو)،اعادة ىيكمة المؤسسة العسكرية بعد فشل االنقالبخورديشدلي،تحوالتتركيا:- 165

(.3/8/2016الدراساتالمتقدمة،
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القوميو ونحوعشرة، االعتقاالتالتيطالتنصفقياداتالجيشالتركيتقريبا إلىجانبحممة
اتخذتالقيادةالتركيةسمسمةقراراتشاممةتمسالمؤسسة،عنصرامفبطصفواضوأالؼجندؼ

إلىمرالعسكرية لجيةالدوروالوظيفةوالتيستنقميا العبلقةمعالمؤسسةوحمةجديدةمختمفةكميا
ولعل،تحديدامؤسسةالرئاسةالتيستصبحلياكممةالفصلفيمجملعملىذهالمؤسسةالسياسية،و

القواتالجويةوالبريةوالبحريةبوزارةالدفاعبعدأفكانتتابعةلييئةقياداتابرزىذهالخطوات،إلحاؽ
نوابرئيساأل ليشمل العسكرؼ( )مجمسالشورػ األعمى المجمسالعسكرؼ بنية وتوسيع العامة ركاف

و والوزراء والعدؿ الداخمية ويعقدالخارجيةوزراء الوزراء رئيس برئاسة المجمس يكوف أف حاب ،
ياتوالمدارس،كماتـإغبلؽالكمرئاسةاألركافالعامةفياجتماعاتوفيمجمسالوزراءبعدأفكانت

،وبناءجامعةباسـجامعةالدفاعالوطنيتتولىمياـتدريبعناصرالجيشبدالالمعاىدالعسكريةو
،عمىأفيكوفتعييفرئيستمؾالجامعةمفصبلحيةالرئيسكماذهالكمياتوالمدارسوالمعاىدىمف
وىيئةاألركافالعامةتحتسمطةرئيسردوغافالسعيإلىوضعىيئةاالستخباراتالتركيةالعامةأأعمف

مباشرة معاقبةالجميورية ميمتو الجميورية، مرتبطبرئاسة أمنيجديد جياز إنشاء إلى إضافة ىذا ،
"فتحهللاغولف" جماعة فيمختمفمؤسساتالدولةالسيما التركية الحكومة المناوئيفلسياسة ومتابعة

يحرصوفعمىإخفاءأنفسيـخفييففيمؤسساتالدولةوحيثيعتقداردوغافبوجودأنصارلغولفم
،وتـإلحاؽجميعالمؤسساتوعدـممارسةأؼنشاطحتىاآلففيإطارخطةسريةلممرحمةالمقبمة

لقيادة تابعة كانت أف بعد الصحة بوزارة طبية أكاديمياتومستشفياتومعاىد مف الصحية العسكرية
.166الجيش

 األحواؿ بيافيكل قاـ لمخطواتالتي والخارجية بعضاالنتقاداتالداخمية عف وبغضالنظر
،وبغضالنظرعفاإلشكالياتمباشرةالاردوغافمفاجلإخضاعالمؤسستيفالعسكريةواألمنيةلسمطتو

ليسمفخبلؿإصبلحاتالقانونيةالمتعمقةبدستوريةىذهالخطواتكونياجرتفيظلحالةطوارغو
إعادةىيكمةالمؤسسةالعسكريةباتتمسألةأكيدةخاصةأفأف،فانومفالواضحلالبرلمافمفداخ

بمايتيحكلماسبقاردوغافكاففيسباؽمعالزمفإلعادةترتيببنيةالنظاـالسياسيفيتركيا،و
 167االنتقاؿمفالنظاـالبرلمانيإلىالرئاسي
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افأوؿمفطرحقضيةاالنتقاؿمفالنظاـالبرلمانيإلىالرئاسيلـيكفالرئيسرجبطيباردوغ
فيومطمبقديـجديد،فقدطالبالرئيس"ترغوتأوزاؿ"،ومفبعدهالرئيسالريسسميماففيتركيا،

فيداخمي األمرعقدة وىذا ، الرئاسيإلىتركيا "كنتأفضلأفأجمبالنظاـ ديميراؿالذؼقاؿ:
مفتطبيقو"وطالببذلؾنجـالديفأربكاف،وقرنوبالتنميةواالستقرارالسياسي،أماألننيلـاتمكف

، الرئاسي النظاـ تطبيق حوؿ تشددا أكثر فكاف تروكيش" "ألبأرسبلف السابق القومية الحركة زعيـ
ظاـالرئاسي.فقاؿ:"افعصرناىوعصرالسرعةوالقوة،لذلؾندافعوفقمايميقبتاريخيناعفالن

ولعلىذهالمقاربةالتاريخية،ىيسروقوؼحزبالحركةالقوميةاليوةإلىجانبحزبالعدالة
المطالبات الشؾأف و الرئاسي، النظاـ اعتماد أجل مف التعديبلتالدستورية فيمعركة التنمية و

الحياةالسياسيةالتركيةأكثرمماالسابقةجاءتفيوقتكانتالمؤسسةالعسكريةالتزؿتسيطرعمى
ىيعميواليوـ،ويرػكثيروفأفتغمبحكومةالعدالةوالتنميةبقيادةالرئيسأردوغافقمصمفنفوذ

لكفيمكف،168المؤسسةالعسكريةفيالقرارالسياسيالتركي،السيمافيمحاولةاالنقبلباألخيرة
خطواتفعميةفيىذاالمجاؿعندماأمربتشكيللجنةبرلمانيةالقوؿأفاردوغافىوالوحيدالذؼبذؿ

يمحعاالنتقاؿإلىالنظاـالرئاسي إعداددستورجديد إالأفميمتيا ،فمعأفالمجنةفشمتوتـحميا
 169الجدؿبشأفتبنيالنظاـالرئاسيعادبقوةإلىالساحةمعفوزاردوغافبالرئاسية

ثمةلشارعالتركياليوـتقوؿأفتركياقويةبحاجةإلىنظاـرئاسيقوؼ،وثمةمقولةرائجةفيا
رمزيةمفيرػأفطبيعةشخصيةاردوغافاليمكفأفتقبلالجموسفيقصرالرئاسةفقطكشخصية

حزبانقلتركيامفمرحمةإلىأخرػومفحاؿإلىآخرلوتقوـبمياـشرفية ،فالرجلالذؼأسسوتعـز
ىويرػأفمشروعولفيكتملإالبصبلحياتقويةتمكنومفتحقيقكبيرةالحدودليا،وطموحات

أؼالذكرػالمئويةاألولىلتأسيسالجميوريةالتركية.2023أىدافوالمرسومةلحيفعاـ

 يروف كما األسبابالضرورية مف بمجموعة أصحابيا يبررىا الرئاسي النظاـ إلى الدعوة ،إف
لعلأىمياأفالنظاـالسياسيالحاليالموصوؼبالبرلمانيالذؼيعانيخمبلفيالعبلقةبيفالسمطتيفو

أؼالحكومةوالبرلماف،حيثيشكوالثانيمفسيطرةاألوؿ،وعميوفافاالنتقاؿإلى،التنفيذيةوالتشريعية
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الخملمفجيةومفجيةثانيةسيجعلالنظ ،170اـالسياسيأكثراستقرارالنظاـالرئاسيسيحلىذا
،بالببلدنبعمفطريقةاالقتراعفياالنتخاباتالرئاسيةيزدعمىذلؾفافالدورالقوؼلمنظاـالرئاسي

مفالشعبخبلفالممراتالسابقةالتيكانتتتـمفداخلمباشرحيثلممرةاألولىجرػاالقتراعبشكل
،لرئاسيأفالرئيسباتيمثلالشعبالذؼطالمافازبأصواتوعميويرػأنصارالنظاـا،والبرلماف

وشيدت،،السيمافيالمجاؿاالقتصادؼحققتخبلؿالعقدالماضينجاحاتكبيرةالتيكماأفتركيا
تغيراتسياسيةداخميةعميقةواكتسبتنفوذاإقميمياودوليا،باتتبحاجةإلىدستورجديديعبرعفىذا

،ىومايعنيأفيقوـالرئيسبإدارةالممفاتاألساسيةو،ذاالصعودفيالنفوذوالمكانةالدورويعكسى
،ىذاباإلضافةإلىأفالحديثعفضرورةاالنتقاؿإلىالنظاـالرئاسيالسيماممفالسياسةالخارجيةو

الرئاسيسيخمصالسم عفشخصيةاردوغافالذؼيرػأفالنظاـ بعيدا طاتالتنفيذيةاليمكفتصوره
واإلجراءاتالروتينيةو الموجودة والتشريعيةمفالبيروقراطية سيعطيدفعقوؼلمسياستيفالداخمية،
و عاـ المرسومة أىدافيا نحو 2023الخارجية االقتصادية، المشاريع مف ضخمة سمسمة خبلؿ مف
يضع،عمىأملأفالقضيةالكرديةخاصةةحلالقضاياالمزمنالقياـبإصبلحاتسياسيةحقيقيةوو

.171كلماسبقتركياضمفقائمةأفضلاالقتصادياتفيالعالـ

بتييئةالوضعلبلنتقاؿإلىالنظاـالرئاسي اردوغافعمميا النقاشوالجدؿبيذا،بدأ ليسمفإثارة
الحكومةوعزموتشكيل،تتجسدفيإعبلفجمساتإنماباتخاذخطواتمتبلحقةو،الخصوصفحسب

إلشراؼعمىعملالحكومةفيابنوعمفوفمايشبولجنةأومدلسحكماءيتألفمفمستشاريفيقوم
يعنيتفعيلالسمطاتالخاممةلرئيسالجميوريةالتالسياسيةواالقتصاديةجاالم ،حيثمف،وىوما

تعييفرئيسالوزراءو رئاسةمجمساألمفاتالحكومةورأساجتماعتصبلحياتووفقالدستورسمطة
فمثلىذهالخطواتتشكل،172القوميومجمساإلشراؼعمىالدولةالذؼيتولىتدقيقالييئاتالعامة

خطة)ب(السريةفييداردوغافلدفعالمعارضةإلىالموافقةعمىاالنتقاؿإلىالنظاـالرئاسيبشكل
الداخم والصداـ االنقساـ وتخفيفحدة بالصبلحياتقانوني، يتعمق الرئاسيال النظاـ إلى فاالنتقاؿ ي،

فحسب لرئيستركيا تطوراتالدستورية تشيد فيمنطقة اقميميةميمة لمدولة بلبالخياراتالسياسية ،
.عاصفة
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 الدستورية التعديبلت كمرحمتأتي ة داخميامف واقتصاديا، سياسيا التركية لمدولة التحولي المسار
 ىيمرحمةسابقةو،وخارجيا نما ليستفينقطةالنياية،وا  يعنيأفالتعديبلتالدستوريةاألخيرة ىذا
 لمراحل السنواتالقادمةأخرػستأتيلمراحل والمؤسساتيةفي اإلصبلحاتالسياسية مف المزيد إلضفاء

والسمطةىحيثتتضمفىذهالتعديبلتثبلثمستويات،فعمىمست،173عمىالنظاـالسياسيفيتركيا
افالسمطةالتنفيذيةو،سيكوفعمىرأسالحكومةالجميوريةالتنفيذيةيشيرمشروعالتعديبلتأفرئيس

حزبو مع عبلقتو عمى المحافظة يمكنو الذؼ رئيسالجميورية بيد ستكوف والمرشح منصبرئيسل،
المنصبيمكنوالتو،صوتعمىاألقللمترشحمائةالفجميوريةيجبأفتحصلعمى رشحليذا

رئيسالجيوريةىوالذؼ،ودورتيفعمىاألكثرمعإجراءانتخاباترئاسيةمرةواحدةكلخمسسنوات
عند،وويستطيعإصدارقراراتفيالمواضيعالمتعمقةبالسمطةلتنفيذية،يتولىتعييفنوابوووزرائو

فسيفتحتحقيقبحقوإذا صوتمجمسالنواببأغمبيةمفمجموعةارتكابرئيسالجميوريةجريمةما
التحقيق بفتحوبدأ عفطريقالتصويتاألعضاءسيعطيقرار ساحقة صوتالمجمسبأغمبية ذا وا  ،

السرؼ،سيتـتحويلالممفإلىالمحكمةالعميا.

التشريعية السمطة مستوػ عمى البرلمافأما النوابفي عدد أف الدستورية التعديبلت تتضمف ،
افاالنتخاباتالتشريعية،وسنةفقط18،وتخفيضسفالترشحإلىنائب600إلى550يرتفعمفس

 كل واحدة القوانيف5تجرػمرة وتغيير بوضع سمطاتو كذلؾفياستخداـ البرلماف ،سنواتويستمر
الو المحاكـ إزالة إلى الدستورية التعديبلت أشارت القضائية السمطة مستوػ وتخفيضعمى عسكرية،

174عضو15إلى17أعضاءالمحكمةالدستوريةمف

جلتركياقوية"استطاعحزبالعدالةوالتنمية،بعدقرابةخمسةعشرعامامفأتحتشعار"مف
العميقة أركافالدولة مفالصراعمع خراجو الرئاسيوا  تمريرمشروعالنظاـ البرلمافإلىفضاءق، بة

الش االستفتاء ف175عبي ، الدستورية عرضالتعديبلت تـ الشعبي االستفتاء إجراء البرلمافقبل عمى
لمناقشتياوالتصويتعمييا، وىذاماتـبالفعلحيثصادؽالبرلمافعمىتمؾالتعديبلتالمقترحةيـو

كـنائبا،وقدامتمؾحزبالعدالةوالتنميةالحا142صوتومعارضة339بأغمبية2017يناير21
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عضو،وبمساعدةبعضأعضاء550صوتافيالبرلمافالمكوفمف316)صاحبمشروعالتعديبلت(
الحركة النحوحزب ىذا عمى الدستورية التعديبلت تمرير تـ اليميني، في،القومية واسع جدؿ بعد
،فيقدصوتحزبالشعبالجميورؼضدالتعديبلترافضافكرةتغييرشكلنظاـالحكـالبرلماف،و

،بعدذلؾوقعالوقتالذؼقاطعفيوحزبالشعوبالديمقراطيالكردؼعمميةالتصويتداخلالبرلماف
أحالوو2017فبراير10الرئيسرجبطيباردوغافعمىالقانوفالمتعمقبالتعديبلتالدستوريةيوـ

.176إلىرئاسةالوزراءبيدؼطرحولبلستفتاءالشعبي

التعد مشروع عرض األحد يـو لبلستفتاء الدستورية 16يبلت نتيجة2017فبراير وعكست
 مقابل51,41%) سنوات%48,59مؤيدة التركيمنذ الحاصلفيالمجتمع االنقساـ ) معارضة

التراجع مف مستمرة حاال تعيش التي التركية المعارضة أحزاب أزمة عمق مدػ وأظيرت عديدة،
.177إذلـتتمكفمفإقناعالناخبالتركيبوجيةنظرىاالرافضةلمتعديبلتالدستوريةاالضطراب،و

التي تصويتالناخبيفلصالحالتعديبلتالدستورية، بعد دخمتمرحمةجديدة قد تكوفتركيا بيذا
،معمنةحياتنقمتالببلدمفمرحمةالنظاـالبرلمانيالتنفيذؼإلىمرحمةالنظاـالرئاسيالواسعالصبل

الثانية التركية التاليتدشيفالجميورية الرئيسرجبطيباردوغاففياليوـ بيا فالزياراتالتيقاـ ،
،حيثزاركلمفالسمطانييفالعثمانييف"دمحمالفاتح"و"ياروزلبلستفتاءلـتكفدوفدالالترمزية

فقدبدأرجبطيب،مندريسونجـالديفأربكافبقيفاالوزراءسيرئيسوسميـ"والرئيساألسبقأوزاؿ،
أففتحالقسطنطينيةعاـ بعد "الفاتح" الذؼلقببػ ضريحالسمطاف"دمحمالثاني" بزيارة اردوغافجولتو

،مسطرانيايةاإلمبراطوريةالبيزنطيةومدشناعيداإلمبراطوريةليةاـفتحولتإلىاسطنبوؿالح1453
الالعثمانية وىذا وداللتياي، رمزية تشابو لحظات إلى يشير ما بقدر نفسو يكرر التاريخ أف عني
ف178المؤثرة لمتعديبلت، والرافضيف نسبالمؤيديف االعتبار بعيف ستأخذ الحاكمة القيادة أف بلشؾ

االمرالذؼ،ألنياتشيرإلىأفواحدمفكلاثنيفمفالذيفاستفتواأعمفرفضولمتعديبلتالدستورية
.179،والنظاـالرئاسيوبشكلخاصبشكلعاـضيرعدـوجودتوافقمجتمعيي
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غايةفيحدذاتو،بلىووسيمةلترسيختمديفالحكـ،والقطيعةليسإفالتوجوإلىالنظاـالرئاسي
ركي،سمةبارزةفيتركيا،وتشكلأىـتيديدالستقرارالنظـالسياسيالتتعدمعاالنقبلباتالعسكريةالتي

جاءلمقضاءعمىازدواجيةصنعالقرارالتيكانتسائدةفيالدستورالتركيلسنة بوجود1982كما
صبلحياتميمة،لورأسيفلمسمطةالتنفيذية)رئيسالجميورية،رئيسالوزراء(معالعمـأفكلطرؼ

يسالجميوريةينتخبقدزادتىذهاالزدواجيةمنذأصبحرئو،مماأوجدحالةمفتضارؼالصبلحيات
فافالتعديبلتجاءتلتوحيدرأسالسمطةالتنفيذية،مباشرةمفقبلالشعب ليذا حيثيكوفرئيس،

حالبرلمافىوب،وفيالمقابليصالجميوريةىونفسورئيسالحكومةوىوالذؼيختارالوزراءويعينيـ
 كما السياسي، لمصراع وميداف المعارضة التعديبلتفضاء المؤسساتي،يدؼ االستقرار بناء إلى ت

ظلالتعدديةالسيمافيوالتخمصمفالحكوماتاإليتبلفيةالتيتعتبرميزةمرتبطةبالنظاـالبرلمانيفي
المطمقةوفيمجتمعانقساميكالمجتمعالتركي،فالحكوماتاالءتبلفيةفيظلالتعدديةالحزبيةالحزبية

بحيثتتزايدحدةاالستقطابالسياسيبيفاألحزابممايجعل،ساتيىيحكوماتتعيقاالستقرارالمؤس
،وىذامفشأنو،فيتـالمجوءفيكلمرةإلىإعادةاالنتخاباتالحكوماتميددةبالسقوطفيأؼلحظة

تصبح الرئاسي النظاـ ظل وفي الدولة، لمؤسسات التنموؼ األداء ضعاؼ وا  والماؿ الوقت إىدار
فينفسالوقتالمرشحالذؼيفوز،وسيةوالتشريعيةتنظـمرةواحدةكلخمسسنواتاالنتخاباتالرئا

السياسي األداء تعزيز شأنو مف وىذا الرئاسية العيدة تستكمل التي حكومتو يشكل المطمقة باألغمبية
التعديبلتكذلؾفافالقصدمف،التنموؼلمسمطتيفالتنفيذيةوالتشريعية،إضافةإلىكلماسبقذكرهو

 مرتبطبالعناصرالسابقذكرىا وىذا التركية القوة واستكماؿبناء الخارجية تفعيلالسياسة ىو فتركيا،
ومستقرة بشرعيتيا قوية سياسية مؤسسات إلى بحاجة التنموؼحاليا مسارىا استكماؿ مف تمكنيا ،

الرئاسييأتيكإصبلالناجح فإفالتحوؿنحوالنظاـ حدستورؼييدؼلبناءمؤسساتسياسية،وليذا
السيمافيظلالتحوالتاإلقميميةالتيتعيشيامنطقة،قادرةعمىمواجيةالتحدياتالداخميةوالخارجية

أفالشرؽاألوسطعمىاثرالثوراتالعربية التنافساإلقميميوالدولي،كما ،وكذلؾفيظلتزايدحدة
الحاليةتسعىإلىتحقيقمس الطموحيتطمبتركيا وىذا عالمية" إلى"قوة بالتحوؿمف"بمدجسر" عاىا

 .180وجودقيادةسياسيةفاعمةولديياالقدرةعمىرسـوتفعيلتوجياتالسياسةالخارجيةالتركية

                                                           

بفعميلقرع،مرجعسابق- 180  
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يمرحمةمميئةبالمتغيراتعمىى،وفيجميعاألحواؿمايجرؼاليوـفيتركيايدخميامرحمةجديدة
تأسيسبنيةالنظاـالسياسيوفقالرؤيةاردوغافوتطمعولمتخمصنيائيامفارثجميوريةأتاتورؾشكل

رئاسييعطيوصبلحياتمطمقةو نظاـ الفقرؼالستقرارإقامة فتبقىالعمود العسكرية المؤسسة أما ،
ضعيالـيعدكماكافأمنيا،والحارسالحقيقيالضامفلمعمميةالسياسيةالديمقراطيةإالأفوالببلدو

.181بلأفتركياكميالـتعدكماكانتقبلىذاالتاريخ2016جويمية15قبل

المطمب الثاني: مستقبل العالقة المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في تركيا.

الحديثة تركيا نشأة العممانيةمنذ حامي الجيشىو كاف و، في، العسكرية المؤسسة نجحت
اثنافمنياأدياإلىتغييرالحكومةدوفسيطرةالجيشعمىمقاليد،182إلطاحةبأربعةحكوماتمدنيةا

و عواقبوخيمةعمىالببلد، كانتليا لكفتمؾاالنقبلباتكميا ،أزىقتالكثيرمفاألرواحالحكـ،
إالأف،183يتركيابيتؤيدهاألحزابالسياسيةحتىالمعرضةمنيالثقافةاالنقبلبفعوىناؾرفضش

و العدالة حزب حكومة اتخذتيا التي المتتالية الجديدة الحاكـالسياسة الجيشالتنمية قممتأظافر ،
فمقدانتيجتالقيادةالتركيةسياسة"العمقاالستراتيجي"،أبعدتوعفدورهالسياسيمفحاميلمعممانيةو

حتىأفالرئيسرجبطيباردوغافبعدمحاولةاالنقبلب،184التيتعتمدفيجوىرىاعمىالقوةالناعمة
،بمايسمحلوبتعييفقائدالجيش،ليصبحخاضعاالفاشلنقلتبعيةالجيشوالمخابراتلمؤسسةالرئاسة

185لمرئيس،لمنعظيورسمطةموازيةتيددالحكـ

ال عمى طرأت التي التغيرات التركي اإلعبلـ وصف ىكذا جديد" بعد"جيش العسكرية مؤسسة
،حيثتـتوحيدالجيوشالبريةإصدارمرسوـإعادةىيكمةالقواتالمسمحةونشرهفيالجريدةالرسمية

لحاؽجيازاالستخباراتوىيئةاألركافبرئاسةالجميوريةالبحريةوو الجويةتحتقيادةوزارةالدفاع،وا 
،قائبلنائباألميفالعاـلحزبالعدالةوالتنمية"فاوكناؼياسي"إزاءىذاالتغييرفيالجيشفقددافع،و

                                                           

عمو،مرجعسابقعماد- 181  
،الجيش التركي..من حامي العممانية الى تابع لمنظاممروةالصواؼ،- (15/4/2017)موقعالمصرؼاليـو 182  
(25/7/2016،)الجزيرةنت،تركيا.. تحديات الصراع و توازنات القوة ميندالعزاوؼ،- 183  
نفسالمرجع- 184  
مروةالصواؼ،مرجعسابق- 185  



 

 

79 
 

وصحيةأكثر،وستحدمفالقراراتالمتيورةأنياستجعلعبلقةالقواتالمسمحةبالمجتمعالمدنيطبيعية
.والمتسرعةالتيقديتخذىابعضالنافذيفالعسكرييف

فشأفىذهالتعديبلتأفتجعلالجيشأكثروأشارالمسئوؿالتركيفيحديثولمجزيرةنتإلىأفم     
،األمرالذؼيزيدشفافيةوقابميةلممحاسبةوتنتييحالةاالنغبلؽوالغموضالتيكانتتخيـعمىتركيبتو

يمتازبالحرفيةأقوػالجيوشإقميمياوحيثيعدالجيشالتركيمفأفضلو،186مفقوتووفاعميتو
،حيث،ىوثانيأكبرقوةفيحمفالناتوحتىبعداالنقبلبلتنوعالمسمحاالخبرةالقتاليةوالعسكريةو

 األطمسي لحمفشماؿ العاـ األميف "أعمف ستو ليتنبرج"يسف أالؼب شممت التي التطيير حممة اف
القواتالمسمحةلمبمد،وأضاؼأفتركياعفالعسكرييفبالجيشالتركيفيأعقاباالنقبلبالفاشللـتض

أناىيقواتمسمحةمحترفة،وقواتمسمحةضخمةولدييا عمىيقيفأنيـسيستمروفكشريؾممتـز
ىذاالكبلـيؤكدأفالجيشالتركيأماـادوارميمةكحمايةالمجاؿو"قوؼفيحمفشماؿاألطمسيو

وأو آسيا مف الجيوقارؼ التماسؾ نطاؽ ضمف العالمي الحيوؼ المجاؿ وحماية التركي، روباالحيوؼ
و ووالجنوبالعربي التنظيماتاإلرىابيةحوضالمتوسط، محاربة معادلةكذا إلىصيانة إضافة ،

 مفاالعتداءاتالخارجية تركيا التوازفاإلقميميوحماية لمجيشالتركي، العسكرية عرفتالعقيدة فمقد
ىمدافععفالمواطنيفبعدمجيءرجبطيباردوغاف،حيثتحوؿمفحاـلمعممانيةإل187تحوالجذريا

بعدأفدخمتمفصمياوعبلقتوبالمجاؿالسياسيتحولت،188األتراؾضدالتيديداتالداخميةوالخارجية
فقدعممت،189بعضياجاءباالتفاؽمعالجيشالتركيو،تعديبلتجوىريةعمىدورالجيشالتركي

و الحساس، الممف بخصوصىذا مطوال التركية الحكومة الدستوريةعقدت التعديبلت مف ،سمسمة
و داخميا الحكـ أومحاولةلقمبنظاـ أخذتاالحتياطاتوالخططلمنعأؼمؤامرة فقممتمفتدخل،

ال السياسيةعالجيشفي وحفاظ،190ممية والتنمية، العدالة لحزب القوؼ االقتصادؼ االنجاز أف كما
مفقاعدت جزءا الشعبيةالحزبعمىجاذبيتوباعتبارىا وو تراجعمؤشرمعتصاعدمعدؿالنمو،و،

الحزبالحالي أفضلمف أو بديلسياسيمقنع وجود وعدـ الصورةالبطالة فيتراجع أيضا ساىـ ،

                                                           

(2/8/2016،)الجزيرةنت،ىيكمية الجيش التركي تضعيا عمى مفترق الطرق خميلمبروؾ،- 186  
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نفسالمرجع- 189  
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فوؽالشعبالتركيوراءأؼتحرؾمفالجيش،قدييدؼإلىإسقاطعدـالذىنيةلممؤسسةالعسكرية،و
 التركية الحالية التركية 191عمىاألقلالحكومة . فافعمميةىيكمةالجيشتيدؼإلى"الوكتاؼ"فوفقا

التيديدلمشعبالتركيوتجربةالديمقراطيةإلىساحةالعمل تعزيزالجيشوتمكينو،وستخرجومفدائرة
غيرأفىذاالينفيمفأفدورىيئة،192المينيكمؤسسةمسؤولةعفالدفاععفالشعبوحمايتو

نظرا،لياامةالمقبمةيسودهنوعمفالتعقيدحيثتمرقيادةالجيشبحالةمفالتيوحاألركاففيالمرح
لتغييرالجيةالتيكانتتتمقىمنياالتعميماتوترفعلياالتقارير،ومفجيةأخرػفافالتعقيديمكفأيضا

وىوامرفيوتولياإلشراؼالمباشرعمىىيئةرئاسةاألركافبفيمطالبةالرئيسرجبطيباردوغاف
الدستور في المسؤوية بيذه الخاصة المادة مع يتعارض كونو القائـ السياسي النظاـ مع تداخبلت

.193التركي

حاميةيرػخبراءأتراؾأفسياسةاردوغافنجحتفيجعلالجيشالتركيمؤسسةتابعةلمحزبو
ةإلىالتحدياتالتييواجيياالجيشفيإضاف،لمنظاـ،الذؼسيمنحوالدستورالجديدصبلحياتواسعة

اإلرىاب 194محاربة المستوػ، "عمى تستيدؼتركيا لتحدياتجديدة التحضير يتـ انو إدراؾ فيجب
تصنيع-جيشتكنولوجي-لذلؾيجببناءإستراتجيةشاممةقائمةعمىدفاعوطني،لميالجديد"االع

لموصوؿ فيالوقتالحاليفيطريقيا فتركبا ، نفسيا عمىتسميح القادرة الدولة إلىمفيوـ تغطيةو
القياـحاجاتياالدفاعيةمفصناعتيا،حيثيمكفتحقيققوةعسكريةبأقلعددمفالمصادرالبشريةو

ىذااألمرمستساغابالنسبةلمبعضولكفتركيااآلففييكوفزماف،قدالبأؼعمميةفيأؼمكافو
.195دفاعمفجديدطريقياإلىىيكمةجيازال

إفدمقرطةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةبشكلتاـبحاجةإلىتوازفقوؼبيفالمدنييفوالعسكرييف،
عمى العمل أيضا المدنييف يجبعمى الوصاية، دور عف التخمي العسكرية المؤسسة عمى حيف ففي

ركيادولةعظمىوأمةكبرػلعاـ.فالحكومةالتركيةتطمحلتحقيقحمـ"ت196استعادةثقةضباطالجيش
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ـلتنافسبوأكبردوؿالعالـ،تدرؾتماماأفتحقيقذلؾىومرىوفبالعبلقةالمتينةمعالمؤسسة2023
في فاعبل وأصبحتطرفا التركي، الحكومة مشترؾمع بعمل وقوتيا نفوذىا والتيتصاعد العسكرية،

 197المشيدالعاـالتركي

فيتقبل تركيا مفتاريخجميوريتيا لحديثاالوقتالحاليعمىفصلجديد 16وسيسجل،
كتاريخشيدميبلداجديدالتركياولمشعبالتركيسواءالمؤيدمنوأوالمعارض،فماقبل2017أفريل

عمييـليسكبعدهلكفالكرةاآلففينظرالكثيريفأصبحتفيممعبصناعالقرارالذيف،ىذاالتاريخ
ثبتوامدػفاعميةىذاالنظاـالسياسيالجديد،وحقيقةماوردفيالدعايةاالنتخابيةالمؤيدةلو،حيثأفي

المتابعوفلمشأفالتركيأفتمؾالتعديبلتلفتحلجميعمشاكلتركي ،كمشكمةاألكراد،واليويةايؤكد
 واالثنية المشاكل، تخصتمؾ التي المواد لكوف وذلؾ المواطنة، تعديلتعريف أؼ عمييا يطرأ لـ

اإلدارة التيكانتضمفنظاـ المشاكل أىـ مف التحديد اإلرىابعمىوجو إالأفمشكمة دستورؼ،
فاألمرفقط تمؾاألزمات، لمكافحة فيمركزواحد السمطة الذؼسيجمع المؤيديف_الجديد _فينظر

قاؿىونفسوبحاجةإلىأفيستخدـاردوغافالصبلحياتالجديدةبشكلمناسب ،فتمؾالتعديبلتكما
تجنبالببلدشروراالئتبلفاتالبرلمانيةالتيقيدتتقدميافيالماضي،"ستسيلعمميةصنعالقرار،و

أؼتعطيوالقدرةعمىسرعةالتنفيذبفضلتقميلالتداخلبيفالسمطات"،وفيمايتعمق"بالعدو"عبدهللا
تق ، المؤيد فحسبالمعسكر ، أؼانقبلبغولف بخطر لبلطاحة ضمانة التعديبلتالدستورية ىذه دـ

،فيناؾ198عسكرؼمستقبمي،النياتجنبتثغراتالنظاـاالسابقالتياتاحتحدوثانقبلباتعسكرية
ارادةواضحةلدػالنظاـالتركيالحاليلتجاوزارثدساتيراالنقبلباتالعسكريةالسابقة،والتييعد

يأحدمنتجاتيا،حتىوافطرأتعميوعدةتعديبلتمنذوصوؿجزبالعدالةوالتنميةالدستورالحال
فيعاـ كاففشلانقبلب2002إلىالسمطة لذا التعديبلتالدستورية2016، باطبلؽعممية ايذانا

 لمنظاـ199الحالية األساسية الخصائص تعزيز شانو مف التنفيذ حيز جديد نموذج وضع اىدؼ ،
رؼبطريقةواضحة.الجميو
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مفاألحزاب  التيحظيتبدعـ و ، المتعاقبة لمحكوماتالتركية اليامة الرؤػاالستراتيجية مف
فيياحزبالعدالةوالتنمية،وحزبالشعبالجميورؼ،واالجزابالكرديةىيرؤية المختمفةبما

اليدؼالببل ىذا وحد فمقد ، األوروبي االتحاد إلى سياسياالنضماـ أعماؿ جدوؿ حوؿ جمعيـ و د
مياديف في االصبلحات مف سمسمة في تركيا شرعت ، الغاية ليذه تحقيقا و ، مشترؾ اقتصادؼ و
في و ، وحقوؽاألكراد المدنية العبلقاتالعسكرية القانوفو فيذلؾسيادة بما ، مختمفة سياساتية

ق التنمية و العدالة كانتحكومة نفسو الجوارالوقت دوؿ مع المشاكل تصفير مبدأ تعزيز عمى ادرة
200وتطويرعبلقاتتجاريةقويةمعالعديدمنيا

تمؾالتعديبلت عمىتوافقوطنيبعدظيورنتائجاالستفتاء، عجلاالتحاداالوروبيحثتركيا
بيدؼتخويفاألتراؾفيال معارضة حمبلترفضو ضدىا أقامتأوروبا ،التي تبعاتيا خارجمف

االتحاد عف بعيدا تحرؾحاسـ امكانية أردوغاف التعديبلتستمنح أف التركي لمشأف يرػالمتابعوف و
األوروبي،خاصةأفبامكانواقامةتحالفاتاسترتيجيةبديمةمعأطراؼأخرػ،فيوقتمفالسيل

ىذاالتحوؿالذؼمنحأردوغافترجيحأؼقرارعمىتركياأفتمعبدوراأكبرفيالقضايااالقميمية،بعد
وتمريرهعمىعكسماكافيحدثفيالبرلمافسابقاولذلؾيعتقدأنوسرعافماستعيدتركياتعريف

عبلقتيامعاالتحاداألوروبيمفمنطقموازيفالقوػالجديدة.

التبدوبعد االفتشكلأولويةلقياداتحزبومعذلؾفافتوجياتاالتحاداألوروبينحوتركيا
تقمبالعبلقبلت مف الرغـ عمى ، فيذلؾالرئيسالتركيرجبطيبأردوغاف بما التنمية و العدالة
التركيةمعاالتحاداألوروبيفيالسنواتالماضيةبسببمخاوؼبعضمفالدوؿاألعضاءفياالتحاد

،حيثانعكستدىورالعبلقاتمع201االتحاداألوروبيحوؿانضماـتركياكعضوكاملالعضويةفي
عمى سمبا ، السورية القضية فرضتو ما و التركي الداخل في األمف اضطراب إلى اضافة ، أوروبا
االقتصادالتركي،فيربتبعضاالستثماراتوتراجعنمواالقتصاد،وانخفضسعرالنقدوارتفعت

نسبةالبطالة.

الرىاف كاف ىذا مع نتائجو تحقق بأنيخا الدستورية التعديبلت عمى المؤيديف جانب مف كبير
أنوسيكوف2017ايجابيةعمىاالقتصادالتركي،فالمفوضيةاألوروبيةأوضحتفيتقريرىافيشتاء
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،ويرػ2017ىناؾازديادفيالطمبفيالسوؽالمحميةفيشكلمعتدؿفيالنصفالثانيمفعاـ
تثماراتاالجنبيةوتدفقاتاالمواؿمفالخارجستعودلتركياوسيعززموقعالميرةمقابلمختصوفأفاالس

العمبلتاألجنبية،فمباشرةبعداعبلفنتائجاالستفتاءتراجعمؤشرالدوالراألمريكيمقابلالميرةالتركية
.202بالمائة3بمعدؿبمغ

أفالتعديبلتيعتقدرئيسقسـاالقتصادبصحيفةالعربيالج ديدالمبنانية"مصطفىعبدالسبلـ"
 : بالقوؿ يستدرؾ لكنو ، متوقعة اقتصادجية طفرة أية في الفيصل ىي لسيت تفتحالدستورية قد "

عمى كذلؾ القضاء و ، الدوالر مقابل تقويتيا و ، التركية انتعاشالميرة عودة البابنحو التعديبلت
دمنذانقبلبجويميةالفاشل،وىوماسيترتبعميوتحسفالتصنيفالغموضالسياسيالتيسادتالببل

االنتمائيلمببلدوجذبمزيدمفاالستثماراتالخارجيةوتدفقرؤوساألمواؿعمىالببلد"ويضيف
حتىعاـ أردوغاففيالسمطة وضمافبقاء ، السياسيفيالببلد تعزيزاالستقرار بوست:" لساسة

ىحالةالغموضالسياسيالسائدةفيالببلدمنذاالنقبلبالعسكرؼالماضي،وقدستقضيعم2029
عمى أما ، ينعكسعمىاالقتصاد ما ىو و تركيا التيتواجو األمنية و التحدياتالسياسية مف تقمل
ػالصعيدالسياسيفيذهالتعديبلتستمكفأردوغافمفافيصبحرئيسايممؾنظاماسياسيافيتركياأقو

كسوريا االقميمية القضايا في أكبر محورؼ لعبدور إلى التركية القوة سيدفع ما ىو و ، سبق مما
.203والعراؽ

فيالتعديبلتالجديدة،االنتخاباتىيالتيتقررمصيرالرئيس،يقوؿالصحفيالسورؼ"فراس
ماتنتييىذهالفترةسيذىبالرئيسالتركيديبة":"افىناؾفترةانتخابيةمدتياخمسسنوات،عند

إلىانتخاباتجديدة،وسيكوفعميوأفيعبرمفاختيارالصندوؽاالنتخابيمرةأخرػ،وبالتاليلف
،ويتابعالقوؿ وشعبيا التصرؼدوفأؼاعتبارلمصالحتركيا لمرئيسكافمفكاف، يكوفمتاحا

الشعبفيالنياية " أفيقبلبومرة"لساسةبوست": فاما سيحاسبالرئيسفيصندوؽاالنتخابات،
أخرػأوأنوسيخرجوخارجمعادلةالحكـ،الخوؼعمىتركيامفمساراتالدكتاتورية،النظاـالرئاسي
التخوؼعمىالرئيسالتركياآلفأف ىونظاـجديد،والناسلياتخوؼمفالتغيراتالكبرػ،ىذا

خاصةلمفقاؿاللمتعديبلتالدستورية".يسعىلتبديده،

                                                           
ميرفتعوؼ،مرجعسابق- 202
ميرفتعوؼ،مرجعسابق- 203
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 خالصة الفصل الثاني : 

لـيجدالعسكريوفبدامفالقبوؿباالصبلحاتالقانونيةالتيأدخمياحزبالعدالةوالتنمية،عمى
تمؾ األوروبي، فياالتحاد تركيا لعضوية تمييدا ، األوروبية المعايير مع كانتمطموبة أنيا اعتبار

الصبلحاتميدتلتحجيـدورالعسكرمفخبلؿاعادةبناءمجمساألمفالقومي،فقدفقدالجيشقوةا
وصايتوالرسميةالتياكتسبيابعدكلانقبلب.

كماأنوكافيبدوبعدجممةاالصبلحاتأفالجيشالتركيقدرضخلمحكومةوابتعدعفالتدخل
يميةالفاشلقدبيفوجودمجموعةداخلالجيشترفضىذاالخضوعفيالشأفالداخمياالأفانقبلبجو

،وأنياتنتظرالمحظةالمناسبةلبلنقبلبعمىحكومةالعدالةوالتنميةواعادةالحالةالتركيةالىما
،فكافمفمخرجاتىذااالنقبلبالتحوؿنحوالنظاـالرئاسيفيمحاولة2002كانتعميوقبلعاـ

مأسس مدنيةالعادة عبلقات مف اقتربت قد تركا تكوف بيذا و ، الدولة رئيس جناح تحت الجيش ة
السياساتالعامة كل تنفيذ و صياغة ديمقراطيا المنتخبة الحكومة حيثتستطيع ، ديمقراطية عسكرية

 والدفاعيةدوفتدخلالجيش.
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 تمتاخلا
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 الخاتمـــــــة : 

افاستعراضنالتاريخالمؤسسةالعسكريةالتركيةوانعكاسمشاركتيافيالحياةالسياسيةعمىمسألة
التحوؿالديمقراطي مما، السياسيالتركي، فيالنظاـ دوراليستيافبو المؤسسة أفليذه تبيفلنا

اذامااردناتسميطالضوءعمىالحياة،يجعمنااليمكفبأؼحاؿمفاألحواؿتجاىلالدورالسياسيليا
 التركية السياسية مفأيادؼاالحتبلؿى، مففضلفيتحريرالببلد العسكرية كافلممؤسسة ما ذاو

اضافةالىدورىااالجتماعيواألمنيوالثقافي.

يددورالجيشوجعمويقتصرعمىحيلديمقراطيةفيتركياالبدمفتلكفوضمانالعمميةترسيخا
بدالمفتدخموالمستمرفيالحياة،إفعمىالمستوػاالقميميأوعمىالمستوػالمحمي،تحقيقاألمف

اضافةالىانويعيقالحكوماتالمدنيةاليمكفمففرصةبناءالصرحالديمقراطي،ألفذلؾ،السياسية
الدستور ليا التييكفميا السياسية أنشطتيا و فيأداءمياميا نتيجة، حدثفعلفيتركيا ما وىذا

داـبعضاالنقبلباتالعسكريةالمتتاليةالتيقامتبياالمؤسسةالعسكريةوالتيكانتأسوءنتائجيااع
قادةالحكوماتالمدنيةالمنتخبةمفقبلالشعب.

فافذلؾكافنقطة،2002بوصوؿحزبالعدالةوالتنميةالىالحكـبعدانتخاباترئاسيةعاـ
، عموما لتركيا و التمكيفلمحزببصفةخاصة النجاحاتو بداية و أفظمتالتحوؿفيتركيا فبعد

ىذاالحزباستطاع،مىزماـالحياةالسياسيةفترةمفالزمفاليستيافبياالمؤسسةالعسكريةتسيطرع
وذلؾمفخبلؿ،ألوؿمرةفيتاريختركياافيحدعمىاألقلمفتدخلالجيشفيالحياةالسياسية

سمسمةاصبلحاتالدستوريةالتيقاـبيارغبةمنوفيوضعحدنيائيلمجيشفيالحياةالسياسيةمف
،تشرػبياسانتشاؿالببلدمفالفسادالذؼامفجيةأخرػوبتطبيقخططوالذكيةتمكفمف،وجية

كل،االقتصادؼواالجتماعيوحتىعمىالصعيدالسياسييفمحققابذلؾنجاحاتكبيرةعمىالصعيد
ذلؾمفأجلتحقيقالديمقراطيةفيتركياوتعزيزالحكـالمدنيفأكبرتحدؼواجوالحزبإنماكاففي

حيثأعطى،وامتدادصبلحياتالجيشفيالحياةالسياسيةفيتركيا،مواجياتالتدخبلتالعسكرية
الذؼىو،وافالخارجيالجيشنفسوصبلحياتتجاوزتحدودومفاىيـالدفاعوحمايةالدولةمفالعن

فة.حترمةاألصميةألؼمؤسسةعسكريةمالمي

وعميوومفخبلؿدراستنااستطعناأفنصلالىمجموعةمفالنتائجيمكفافنجمميافيمايمي:
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و-1 السياسيةأدػالىدعـالحكـالعسكرؼفيتركيا التدخلالمباشرلممؤسسةالعسكريةفيالحياة
وبالتاليتعثرمسيرةالحكـالمدنيو،كوماتالمدنيةواعاقةتسييرىالمشؤوفالببلدالتضييقعمىالح

وقدظيرذلؾجميامفخبلؿاالنقبلباتالتيقادىاقادةالجيشومفثـ،ارساءمبادغالديمقراطية
خلفيالحياةوتمنحياشرعيةالتد،وضعدساتيراوبنوداوقوانيفتعززالتواجدالعسكرؼفيالببلد

السياسيةدوفالخوؼمفالمتابعةالقضائيةبعدالتقاعد.

عمميةالتحوؿالديمقراطيفيتركيامرىوفبوضعحدلسيطرةالمؤسسةالعسكريةوتدخميافينجاح-2
الحريات تعزيز و المشاركتية الديمقراطية بتفعيل المدنية لمحكومات الفرصة اعطاء و السياسية الحياة

فيشرعيةالتدخلالعسكرؼفيضبالغاءالبنودالدستوريةالتيتاليكوفذلؾاالو،اسيةوالمدنيةالسي
الحياةالسياسية.

جممةاالصبلحاتوالتعديبلتالدستوريةالتيقامتبياحكومةالعدالةوالتنميةالىجانبرغبة-3
لتدخلالمؤسسةعدالةوالتنميةمفوضعحدزبالمكنتاح،الىاالتحاداألوروبيتركيةفياالنضماـ

ىذهالتعديبلتمستبشكلأساسيمجمساألمف،العسكريةفيالحياةالسياسيةوتقميصدورهالسياسي
األكثراألىمية القوميكونواألداة العسكرؼ، العسكريةتمارسمفخبللونفوذىا كانتالمؤسسة و،
فقدالمجمسالعديدمفالسمطاتالدستوريةوأصبحمجردجياز،بتعديلالبندالخاصبوفيالدستور
وتزامنىذلؾمعالشروطالتيوضعيااالتحاداألوروبيمفأجل،استشارؼوآراءهغيرممزمةالتنفيذ
وكاففيمقدمةتمؾالشروطضرورةابعادالمؤسسةالعسكريةمف،االنضماـتركياالىاالتحاداألوروبي

الشؤوفالسياسيةوىذاماساعدحكومةرجبطيبأردوغافعمىتحقيقاالنجازاتالتيقاـالتدخلفي
بيا.

استغمتحكومةحزبالعدالةوالتنميةأؼظرؼمرتبوتركيابذكاءوفطنةبحيثلـتفوتأؼ-4
دعا تعزيز ثـ مف المدنيو الحكـ تعزيز و العسكرية المؤسسة لسيطرة حد ئـفرصتمفأجلوضع

تورةمفأجلطرحدسمتالذؼاستغ2016فكافأخرتمؾالفرصانقبلبجويميةالديمقراطيةفيتركيا،
ياتواسعةويكوفذلؾرئيسالجميوريةذوصبلح،ـبندفيالتعديبلتىجديديكرسالنظاـالرئاسيكأ

 الوزارات.بقيةمرتوكاوزارةتحتيوالمؤسسةالعسكريةى
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 تًئاق

 عجازملا 
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 13/05/2013،االثنيفبذكاء

 25/7/2016،الجزيرةنت،تركيا.. تحديات الصراع و توازنات القوة ،ميندالعزاوؼ -33
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،موقعالمصرؼالجيش التركي..من حامي العممانية الى تابع لمنظام،مروةالصواؼ -34
،  15/4/2017اليـو

،الموقع.. ابرز مالمح تعديالت الدستور التركي الجميورية الجديدة،الصياداسامة -35
13/3/2017بوستنوفبوست،

بيغيتبولوت -36 تركياتركيا المستقبل ... و مفيوم الدفاع الجديد، موقع ،
 .10/1/2016بوست،

دراساتالسبلـو، الربيع العربي و اشكالية التحول الديمقراطي جميلمحمودالجندؼ، -37
 .النزاعات

،العسكرية بعد فشل االنقالبتحوالت تركيا : اعادة ىيكمة المؤسسة ،خورديشدلي -38
 .3/8/2016المستقبللبلبحاثوالدراساتالمتقدمة،

دمحمحسف -39 ، العالقات المدنية العسكرية في تركيا : اردوغان يكسب جولة و عامل
 .1561،العدد7/8/2016لوطف،مجمةا،الديمقراطية تخسر

الدستوري و التحول الى  تركيا من فشل االنقالب العسكري الى التعديل،بفعميلقرع -40
 .22/04/2017،المركزالديمقراطيالعربي،النظام الرئاسي

41-  ، خميل نتىيكمية الجيش التركي تضعيا عمى مفترق الطرق مبروؾ الجزيرة ،
،2/8/2016 
،مركزالعالقات المدنية العسكرية في تركيا :تأزم و سيناريوىات محتممة،كـرسعيد -42

 13/04/2016االىراـلمدراساتالسياسيةواالسترتتيجية،
العزيز -43 ،تركيا و التحول الديمقراطي الثاني،حسيفعبد الجديد العربي موقع ،

25/4/2017 
العزيز -44 رناعبد النظام السياسي التركي في عيد حزب العدالة و التنمية الخماش،

 .األردف،المستقبلالعربي،2006/2014

،العسكرية  لممؤسسة ياسيسر النياية الدرو :انقالب العسكر في تركيا،عمادعمو -45
 .17/7/2016،مجمةالزماف

46-  عوؼ ميرفت ساسةبعد التعديالت خمس اسباب لمتفاؤل بمستقبل تركيا، موقع ،
 17/4/2017بوست،
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47-  برس، الفكرالنتائج و التداعيات... االستفتاء الدستوري في تركيا ترؾ مركز ،
 12/3/2017االستراتيجيلمدراسات،

،المركزالعربيلبلبحاثودراسةالسياسات،في تركيا االصالح الداخمي،معمرخولي -48
 .2011الدوحة،جويمية

والءخضير -49 ترؾىوة ام قوة " عالقة الجيش التركي بحكومة العدالة و التنمية، ،
23/5/2016برس،

تركيا ما بين الماضي و الحاضر: االقتصاد التركي و االستثمارات ، الشبوطدمحمغساف -50
 02/07/2015،المركزالديمقراطيالعربي،االجنبية " الدوافع و المعوقات " 
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 صزهفنا
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 الفيرس:

  2 ص....................................................................................مقدمـــــــــة .

12..ص........:المقارباتالنظريةلدراسةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةوالتحوؿالديمقراطيمدخـــــــــل

12...............ص........................................مدخلالعبلقاتالمدنيةالعسكرية.أوآل:

12....................ص..........................تعريفالعبلقاتالمدنيةالعسكرية.-

14..............ص.................................أنماطالعبلقاتالمدنيةالعسكرية.-

17..........ص..................................................مدخلالتحوؿالديمقراطي.انيػػػػػػػا:ث

17................ص......................................تعريفالتحوؿالديمقراطي.-

20.ص......................................................انماطالتحوؿالديمقراطي.-

24.........ص...........................:تحميلعمميةالتحوؿالديمقراطيفيتركيا.الفصػػػػػػلاألوؿ

25ص.......التحوؿالديمقراطيفيتركيابيفاألوضاعالداخميةواالنضماـلبلتحاداألوروبي:األوؿالمبحػػػػػػػث

25....ص................2002:الظروؼالداخميةلمتحوؿالديمقراطيفيتركياقبلالمطمػػػػػػباألوؿ

29.......ص.............:التحوؿالديمقراطيكشرطلبلنظماـالىاالتحاداألوروبي.المطمػػػػػبالثاني

36...........ص...........................:مخرجاتالتحوؿالديمقراطيفيتركيا.المبحػػػػػػثالثاني

36............ص.........................:المخرجاتالسياسيةلمتحوؿالديمقراطي.المطمػػػػػػباألوؿ

40..........ص...........:المخرجاتاالقتصاديةواالجتماعيةلمتحوؿالديمقراطي.المطمػػػػػػػبالثاني

45.ص......:العبلقاتالمدنيةالعسكريةكمدخللدراسةالتحوؿالديمقراطيفيتركيا.الفصػػػػػػػػلالثاني

46.......ص...........................:طبيعةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيتركيا.المبحػػػػػػثاألوؿ

46...ص.............................2002:طبيعةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةقبلالمطمػػػػػػباألوؿ
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55..ص.......طبيعةالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيظلحكـحزبالعدالةوالتنميةالمطمػػػػػػبالثاني:

66.....ص..........عمىالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيتركيا.2016:تأثيرانقبلبالمبحػػػػػثالثاني

66........ص.......................والتحوؿنحوالنظاـالرئاسي.2016:انقبلبالمطمػػػػػباألوؿ

73.............صةوالتحوؿالديمقراطيفيتركيا:مستقبلالعبلقاتالمدنيةالعسكريالمطمػػػػبالثاني

 83........ص..الخاتمة.............................................................................

 

 


