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 مقـــــدّمة
يرتبـط موضوع العالقـات املدنيـة العسكريـة بأبعاد مـتعددة تؤثـر على طبيعـة النظام
السيـاسي، وعلى االسـتقرار السـياسي واألمن اجملتـمعي، وكذلك عالقـات الدولة مع
اجملتمع وعالقات الـدولة مع محـيطها اخلـارجي. وقد اخـتلفت الدول يف تعـاملها مع
هـذا املوضـوع، حيـث برزت جتـارب دوليـة مختلفـة بني الـدول الدميقـراطيـة والدول
التسلطية يف تنظيم العالقة بني املدني والعسكري، فهذه العالقة تخضع لتأثير عوامل
عديـدة )تاريخيـة، مجتمعيـة، سياسـية، اقتصـادية، وجيـوسياسـية(. لهذا تـنطلق هذه
الدراسـة من إشكالية رئيسـية، هي: كيف يتم إدارة العالقات املدنـية العسكرية ضمن
مـسار حتولي مـن سيطرة اجليـش على النظـام السياسـي إلى السيـطرة املدنـية على
اجليـش؟ وضمن هـذه اإلشكـاليـة تطـرح الـتسـاؤالت اآلتيـة: هل العالقـات املـدنيـة
العسكرية ثابتة أم متغيرة؟ ما هي العوامل املؤثرة على العالقات املدنية العسكرية؟ ما
هـي االستراتـيجيات الـكفيلة بـنجاح التحـول من السـيطرة العـسكريـة إلى السـيطرة

املدنية؟
لإلجابة على هذه اإلشكالـية مت اختيار حالة تركيـا، بوصفها من التجارب البارزة يف
إدارة العالقات املدنيـة العسكرية منـذ تأسيس اجلمهوريـة التركية احلديـثة إلى يومنا
هذا. وقـد شهدت تـركيا عـدة مراحل يف إدارة العالقـة بني املدني والعـسكري، ولعل
أبـرزها املرحلة التي بـدأت منذ أواخر عام 2002 بـوصول حزب العدالـة والتنمية إلى
السلطة، وجنـاحه يف التحول من سيطـرة املؤسسة العـسكرية على النـظام السياسي
وتدخلـها يف السياسة واحلياة املدنية يف فترات سـابقة إلى مرحلة جديدة برزت فيها
مؤشرات الـتوجه نحو السيطرة املدنية علـى اجليش رغم عملية االنقالب الفاشلة التي
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سيما الـسياسة املقارنة والنـظم السياسية والتحول الـدميقراطي والدراسات األمنية.
أما اجلانب الثـاني فهو يتعلق باحلدث، حيث أصبحت التجـربة التركية مجاال خصبا
للدراسة يف موضوع العالقات املدنيـة العسكرية السيما بعد عملية االنقالب الفاشلة
عام 2016 . واجلـانب الثالـث هو جانب عـملي نهدف من خالله السـتخالص النتائج
والدروس من التجـربة التـركية، وإبـرازها للمـهتمني من البـاحثني أو السـياسيني يف

العالم العربي  بهدف االستفادة منها.
أوال: اإلطار العام لتدخل اجليش التركي يف احلياة السياسية واملدنية

1- اخللفية التاريخية لعالقة اجليش التركي بالسياسة 
يتفق املؤرخون على أن العنصر العسكري يف اجملتمعات التركية األولى كان عنصرا
مميـزا لها، حيث كـانت متتاز بحـالة التـأهب الدائم للـحرب، وهي مسـؤولية جمـاعية
ولـيست مناطـة بفئة دون غيـرها. فاجليـش التركي لم يكـن جيشا أجيـرا بل كان قوة
دفاعـية طبيـعية عن الـوطن، أدت إلى حـدوث تداخـل بني اجملتمع واجليـش)1(. وحتى
التحديث الـذي شهدته الدولـة العثمانيـة يف القرن الثـامن عشر اجته بـاألساس إلى
حتـديث وتطويـر اجليش واستـلهام األسالـيب الغربيـة يف مجال التـدريب واألسلحة،
ويف املقـابل أهملت جهـود التحديث مـؤسسات الـدولة األخـرى. ففي عهد الـسلطان
سليم الثـالث بعد تـربعه على العـرش عام 1789، مت تشخـيص مكمن ضعـف الدولة
العثمـانيـة يف اجليـش، ولهذا بـدأت عمليـة اإلصالح من اجليـش، حيث مت تـأسيس

جيش النظام اجلديد، الذي كان تابعا للسلطان، ومنحت له السلطة املطلقة)2(.  
إن هـذه اخللفية التـاريخية، تظهـر أن اجليش لم يكن مجـرد جهاز من أجهـزة الدولة
العثمـانية ميارس دورا منـوطا به، لكنه تأثـر بظروف عاشتهـا الدولة العثـمانية، حيث
كـان اجليش مؤسسة فوق املـؤسسات األخرى، وكان مؤسـسة محركة لكل التحوالت
التي شهدتهـا هذه الدولة منذ تـكوينها إلى غايـة زوالها وتأسيس اجلمهـورية التركية
احلديثـة، ليشهد اجليش حتوال هـو اآلخر يف وظائفه)3(. ومنذ حركـة املقاومة الوطنية
التي قـادها مـصطفـى كمـال أتاتـورك بعد احلـرب العاملـية األولـى من أجل حتقيق
االستقالل لألنـاضول حدث مزج قوي بني اجليش والسيـاسة يف الوظيفة العسكرية.
وجنح أتـاتورك يف اسـتخدام ازدواجيـة الدور أثـناء قيـادته للبالد، األمـر الذي جعل
اجليـش يلعب دورا فـاعال يف بنـاء اجلمهـورية الـتركـية احلـديثـة)4(.  وهكذا يـشهد
املـسار الـتاريخي أن العـسكر حتـوّلوا إلـى قوة قـائدة للحـركة التحـديثيـة يف العهد

العثماني، ثم تشكّلت منهم النخبة السياسية يف اجلمهورية التركية احلديثة)5(. 
يف هذه املـرحلة لعبـت املؤسسـة العسكـرية الدور األبـرز يف تشكيل الـدولة التـركية
اجلـديـدة وتـنفيـذ إصالحـات أتـاتـورك. علـى سبـيل املثـال، يف الـسنـوات األولـى
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للجمهـورية، كـان الضبـاط يشغلـون منـاصب إداريـة، وتولـوا أدوارًا ثنـائيـة كقادة
ومحـافظني علـى حد سـواء، وعملوا منـدوبني يف اجلمعيـة الوطنيـة التركيـة الكبرى،
حيث كـانوا ميثلـون 20% وشغلوا ثلـث من أهم وظائفهـا. وكان القـادة ممثلني متثيال
جيدا يف حـكومة مـؤلفة مـن أعضاء ميثـلون احلزب احلـاكم أو حزب الـشعب )الذي
أعيـد تسـميته فيـما بعـد باسـم حزب الـشعب اجلمهـوري(. يف الواقع، كـان القادة
األتـراك مرتبطني ارتباطًا وثيقًـا بتأسيس نظام سياسـي جديد، األمر الذي سيكون له

عواقب على التطور السياسي لتركيا)6(. 
2- اجليش كحارس للنظام السياسي

من بني املـرتكـزات األسـاسيـة لعقيـدة اجليـش التـركي أنه يـعتبـر نفـسه ضـامنـا
لالسـتقرار الـداخلي وسالمـة أراضي الـبلد، وحـارسا إلرث أتـاتورك األيـديولـوجي
وجتسيـدا لروح األمة التـركية. وقد حـافظ اجليش  علـى هذه االلتزامـات يف عقيدته
وظلت دون تـغييـر. ومع ذلك، فـإن الطـريقــة التي حــاول من خاللهـا الـوفـاء بهـذه
املسؤوليـات والتأكد من أن سيـاسة احلكومة تـبقى ضمن ما يعـتبره معاييـر مقبولة،
كانت دائـما عرضة للتغييـر. وعلى نحو مماثل، على الـرغم من أن اجليش كان يتمتع
عادةً علـى الدوام بـاحتـرام كبيـر بني األتـراك، فإن درجـة االحتـرام قد تفـاوتت بني
قطـاعات اجملتـمع اخملتلفة، ووفقًـا للظروف الـسائدة. حـتى أن بعض املعـجبني به قد
أصبحـوا غاضبـني من السلـطة العـسكريـة السلطـوية يف أوقـات االستقرار والـنمو
االقتصادي. يف حني أن العـديد من منتقديه لـم يترددوا يف اللجوء إليه عنـدما يظهر

أن البالد متجهة نحو الفوضى أو أن القيم الكمالية تبدو مهددة)7(. 
ويعد مجلس األمن القومي مبثابة اإلطار املؤسساتي الذي استخدمه اجليش ملمارسة
وصايته على النظـام السياسي التركي، فاجمللـس منذ نشأته بعد انقالب عام 1960،
تعـزز وضعه بـعد كل تـدخل عسـكري. ومـن اجلديـر بالـذكر أنه مـن خالل التنـظيم
الـسري لألمـانة العـامة جمللـس األمن القـومي، مت متكـني اجليش مـن حتديـد األمن
القومي ووضع جدول األعمال يف أغلب القـضايا السياسيـة من خالل وثيقة سياسة
األمن القومـي التي أطلق عليهـا "الدستـور السري". وميكـنه أن يرسل املنـدوبني إلى
اللجـان البرملـانية، وتـنسيـق ومراقبـة تنفيـذ السيـاسات يف الـوزارات واملؤسـسات
العـامة)8(. وامتدت القوة غير الـرسمية للمؤسسـة العسكرية التركيـة لتشمل مجموعة
من مجـاالت السيـاسة والقضـايا الـتي تتجاوز الـدفاع واألمن الـوطنيني. يف تـركيا،
يكمن أصل هذه املـؤسسات يف صدارة املؤسـسة العسكرية يف تـأسيس اجلمهورية
وهو نتيجـة للدور الرسـمي للجيش كـحارس للنظـام السيـاسي. بشكل عـام، يتوافق
تطـوير الـعالقات املـدنيـة العسـكريـة مع رؤية أتـاتورك الـتي يتجـنب فيهـا الضـباط
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املشـاركة يف الـسياسـة ولكنهـم يحتفظـون مبكانـة بارزة ميـكنهم من خاللـها تنـفيذ
السياسة. وخالل العقود الثالثة األولى للجمهورية، لم تكن سلطة املؤسسة العسكرية
مبنية على مؤسسات قـانونية رسمية، بل على املواقـع الفعلية التي شغلها العديد من
الضباط، وأبرزهـا رئاسة اجلمـهورية، ورئاسـة األركان، والتاثيـر يف مجلس الوزراء
واجلمعيـة الوطـنية الكـبرى)9(. يبـرز دور اجليش يف اختـيار ستـة من رؤساء تـركيا
التسعة بعد كـمال أتاتورك، حيـث ساعد دعم املاريـشال أكماك لعصمـت إينونو على
صعوده إلى الـرئاسة يف عـام 1938 ويف عام 1961، بينمـا كانوا يـستعدون إلعادة
زمام الـسلطة إلى املدنيني ، أبلغ الضباط السـياسيني أنهم يتوقعون انتخاب زعيمهم،
اجلنـرال جمال غـورسل، رئيـسًا مبجـرد أن يتم انتخـاب اجلمعيـة الوطـنية الـكبرى
اجلديـدة، والتي تختـار رئيس اجلمهـورية رسمـيًا. يف ربيع عـام 2000، أبلغ رئيس
األركـان العامـة، الزعـماء الـبرملـانيـني أنه بينمـا لم يكـن لدى القـيادة العلـيا لـلجيش
شخصــا معينـا يف االعتبـار، إالّ الـضبـاط يفضلـون من ميـتلك النـزاهـة وااللتـزام
بـالكمـاليـة والقيـادة القويـة. وقد سـاهم هـذا التصـريح إنهـاء التطـلعات الـرئاسـية
لــمسعـود يلمـاز، زعيم حـزب الـوطن األم. إن الـسلطـة غيـر الـرسميـة للمـؤسسـة
العسكـرية التـركية قـد مكّنت القـادة املدنيني مـن احلصول علـى قاعدة أسـاسية يف
السيـاسة التركية، رغـم أنها لم تكن مكتوبـة، وهي: يجب على السيـاسيني التأكد من
أنهم ال يـفعلون شيئًـا إلثارة غضـب املؤسسـة العسكـرية)10(.  وبهـذا األسلوب متكّن
ضبـاط اجليش من عـزل أنفسهم عـن التدخل املبـاشر يف الـسياسـة وتقلباتهـا، مما
سمح للقادة العسكريني بـتركيز اهتمامهم على التحـديث العسكري والدفاع الوطني،
دون التخلي عن احلق يف حـراسة النظـام السياسي. إنهـا دميقراطية الـواجهة التي
أعطـت للجيش االحتـرام لدى أغلبـية كبيـرة من الشعـب التركي، فـوجود مـؤسسات
مـدنية شـبه تشبه دميقـراطية يحـمي القادة العـسكريني بـشكل فعال مـن أي استياء

عام. ونتيجة لذلك، بقيت املؤسسة العسكرية عمومًا فوق الشبهات)11(. 
3- االستقاللية الذاتية للجيش

لقد عمل اجلـيش التركي على تعزيز مكانته داخل النظام السياسي يف الدولة، من خالل
تـكريس االستقالليـة الذاتية لـنفسه. وقد جتلّت هـذه االستقاللية يف ثالثـة صور: األولى
هي االستقالليـة االقتصـادية حـيث أعفيت املـؤسسـة العسكـرية مـن املراقبـة البرملـانية
ومراقبة ديوان احملاسبة فيمـا يخص امليزانية والنفقات. وشكّلت االستقاللية املؤسساتية
الصورة الـثانية لالسـتقالل الذاتي، إذ أن املؤسـسة العسكـرية بقيت بعـيدة عن إشراف
السلطة السياسية )وزارة الدفاع( يف مسائل الترقيات، والتعيينات، والسياسة الدفاعية،
واملسؤولية العـسكرية، وكذلك عـدم خضوع احملكمة العـسكرية العليـا ومجلس الشورى
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العسكـري للرقـابة القـضائيـة. أما الصـورة الثالـثة لالستقالل الـذاتي للجيـش التركي،
تكمـن يف القوة اإلشرافـية والتنفيـذية التي اكـتسبها اجلـيش مبوجب اسـتقالليته، حيث
كان املـشرف علـى العالقة بـني: السيـاسة - اجملـتمع، السـياسـة - الدولـة، اجملتمع –
الدولـة. وكذلك انفـراده بصيـاغة وثيـقة سيـاسة األمن الـقومي وفـرضها علـى السلـطة

السياسية، مما جعله العبا رئيسيا يف عملية صناعة القرار السياسي)12(.  
اجلدول رقم )1(: مستوى االستقالل العسكري* )1950 - 2014(

املصدر: 
Soyler Mehtap, the Turkish Deep State: State Consolidation, Civil-Military Relations and

Democracy (New York: Rutledge Taylor & Francis Group, 2015), p.183.
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و"تنظيم الدفاع" لها قيمة مضاعفة مقارنة بالفئات األخرى يف مجاالتها اخلاصة.
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وبفضل تلك املستـويات من االستقاللية، متكّن اجليـش التركي من اكتساب استقالل
ذاتـي والتحـرر مـن السـيطـرة املـدنيـة يف مـا يتعلق بـالشـؤون اخلـاصـة به. وهـذه
االستقاللـية هي التي مكّنته من ممـارسة الوصايـة على النظام الـسياسي، حيث كان
محصنا من تـدخل السلطات الـثالث التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة يف القضايا
التـي تتعلق باملؤسسة العـسكرية. ولعل البيانـات الواردة يف اجلدول رقم )01( تؤكد
ذلك، حيث كـانت الفتـرة املمتدة مـا بني 1960-2000 هي الفتـرة التي ارتفعـت فيها
درجة االستقاللية الذاتية العسكرية مقارنة بالفترات التي سبقتها والتي بعدها، حيث
تراوحت درجة االستقاللية بني مرتفع ومـرتفع جدا، وميكن تفسير هذا األمر بحدوث
االنـقالبات العـسكريـة النـاجحة خالل هـذه الفتـرة. وعلى العـكس من ذلـك، شهدت
الفترة املـمتدة ما بني 2000-2014 تراجع يف درجة االستقاللـية الذاتية للجيش إلى
درجـة متـوسط يف العمـوم، ويعـزى ذلك إلـى اإلصالحـات التي قـامت بهـا حكـومة
العدالة والتنمية. لقد تعززت االستقاللية الذاتية العسكرية من خالل الدور املهم الذي
لعبته القـوات املسلحـة يف تطويـر البنيـة التحتـية لتـركيا نـظرًا لقـدراتها الـتنظيـمية
والتقنية املتقـدمة نسبيًـا مقارنة بـاملنظمات احلكـومية األخرى. كـما طورت روابط مع
اجلهات الفـاعلة االقتصـادية يف تركـيا خالل كل من فتـرة تصنيع بـدائل االستيراد
والتحرير النسبي الذي بدأ يف الثـمانينات. وقد مت إجناز هذه اإلصالحات يف املقام
األول من خالل صـندوق التقاعـد العسكري  oyak الـتابع للجيش، ويـستمد دخله من
مساهمـة إلزامية بنـسبة 10% من أعضـائه. وهذا الدخـل، يستثمر يف عـدد كبير من
املشاريع الصنـاعية واملالية، مبا يف ذلك صناعـات السيارات واإلسمنت والصناعات

اإللكترونية واإلنشاءات والغذاء والبترول والسياحة واخلدمات املالية)13(.  
4- االنقالبات العسكرية

إسـتمد العسكر يف تركيـا املشروعية القانـونية لتبرير انقالبـاتهم والقيام بها من املادة
35 مـن قانـون اخلدمـة العسـكريـة التـي متنح اجليـش حق التـدخل حلمـاية مـبادئ
اجلمهوريـة عند تعرضهـا لالنتهاك. ومبوجب ذلك شـهدت تركيا جنـاح أربعة انقالبات
عـسكـريـة: انقالب 27 مـاي 1960، ثـم انقالب 12 مـارس 1971، وتـبعه انقالب 12
سـبتـمبـر 1980، وانـقالب 28 فبـرايــر 1997)14( .ومنـذ االنقـالب األول 1960 عمل
اجليش يف تركيا على إضفاء املشروعية القانونية والدستورية على انقالباته العسكرية
وتدخالته يف السياسة، حيث جتسّد ذلك يف وضع دساتير جديدة )1961، 1982( أو
تعديالت دستورية )1971(، تعـزّز السلطات العسكـرية يف احلياة املدنيـة والسياسية،

وحتصّن قادة االنقالب وحتميهم من املساءلة القانونية فيما بعد)15(. 
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كان انقالب 1960 ضـد احلزب الـدميقراطـي الذي وصل إلـى السلـطة بـانتخـابات
تعددية شـفافة ومتكّن من احلفاظ عـلى سلطته يف دورات انتخابيـة متتالية، ونتج عن
هذا االنقالب تـنفيذ حكم اإلعدام الصادر عن احملكمـة العسكرية بحق رئيس الوزراء
عـدنـان منــدريس. جـاء بعـده انـقالب 1971، ثم انقالب 1980 الـذي وصفه قـائـده
"كـنعان أيفـرين" بكـونه تأديـبا للـدميقراطـية التـي ال تستـطيع التحكـم بذاتهـا، حيث
توسـعت صالحيات مجلس األمن القـومي، واعتبر هذا األمـر مبثابة مأسـسة وصاية
اجليش علـى السياسـة يف تركيـا، والتأسـيس للدميقـراطية املقـيدة. ويف عام 1997
قـامت املـؤسسـة العـسكـرية بـانقالب مـا بعـد احلداثـة، حتت شعـار ضبـط توازن
الـدميقراطية، حـيث غيّرت احلكومـة من دون االستيالء على احلـكم مباشرة، ومت حل
حـزب الرفـاه، ومنع زعـيمه جنم الـدين أربكـان وأنصـاره من ممـارسة الـسيـاسة.
واجلديـر بالذكر هنـا، أن كل هذه االنقالبات كانت جتـري من دون أن تواجه مقاومة،
ال من داخل اجليش وال من املـؤسسات األمنيـة األخرى)16(.  وعلى الـرغم من التقدّم
الكبيـر الذي أحرزته تـركيا يف العملـية الدميقـراطية، إالّ أن ذلك لـم مينع من حدوث
انقالب عسكـري يف يوم 15 جـويلية 2016، الـذي لقي رفضـا واسعا لـدى الشعب
التـركي واملعارضـة السيـاسية كـذلك. ويجدر القـول هنا، أن هـذه العمليـة االنقالبية
الفاشـلة أبانت عـن عدم تخلص اجليـش التركي من ثقـافة االنقالبات العـسكرية، إالّ

أنها يف املقابل وفّرت فرصة مناسبة إلصالح العالقات املدنية العسكرية.
5- املأسسة الدستورية والقانونية لدور اجليش يف السياسة واجملتمع
سـاهم التـأثيـر املؤسـسي للمـؤسسـة العسكـرية يف وصـاية اجلـيش علـى النـظام
الـسيـاسي التـركـي. ففي عـام 1949، مت إنشـاء اجملـلس األعلـى للـدفـاع لتنـسيق
السـياسات وتـسهيل االتصاالت بـني القوات املسلـحة واحلكومـة، وكانت هـذه الهيئة
تـضم كبار القـادة العسكـريني والعديـد من الوزراء املـدنيني. ثم أنـشئ مجلس األمن
القومي  MGK، مبـوجب املادة 111 من دستـور 1961، ومت تكليفه بإبالغ الـتوصيات
األساسيـة املطلوبة إلى مجـلس الوزراء بغرض املساعـدة يف اتخاذ القرارات املتعلقة
بـاألمن القومي والتنـسيق. ومن خالل هذا اجمللـس كان العسكـر يقدمون تـوصياتهم
للقـيادة املدنـية بشـأن مجموعـة واسعة من القـضايا أكـثر من تلك املـرتبطة بـالدفاع
الـوطني. ويف دستـور عام 1982 لم يعـد مجرد مـؤسسـة استشـارية، بل مت تعـزيز
تأثـير مجلـس األمن القومـي عندمـا فرض علـى احلكومـة إعطاء األولـوية للـنظر يف
قرارات مجلس األمن القومي فيمـا يتعلق بالتدابير التي تـراها ضرورية للحفاظ على

وجود واستقالل الدولة ووحدتها وأمنها)17(.  
عمل اجليش التركي كذلك، على مأسسة تدخالته يف احلياة السياسية واملدنية سواء
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بواسـطة الدسـتور أو بوضع قـوانني تسمح بـذلك. فالبـيان األكثر تـفصيالً عن الدور
وااللتزامات القانونية للجيش ورد يف قانون اخلدمة الداخلية للقوات املسلحة التركية
رقـم 211 الصـادر يف ينـايــر 1961، السيمـا املـادة 35 منه، الـتي تقـرّ أن "واجب
اجليش هـو حمايـة الوطن واحلفـاظ عليه". وقـد كان هنـاك جدال كـبيرا حـول ما إذا
كانت املـادة 35 متنح اجليش احلق يف إزالـة حكومـة منتخبـة يُنظـر إليها علـى أنها
انتـهاك للدستور. غـير أن اجليش التركـي استشهد باملـادة 35 من القانون رقم 211
كمبرر قانوني عنـدما قام بانقالب عام 1980، واستشهـد قبله باملادة 34 من القانون
رقم 2771 عنـدما استولـى على السلـطة يف عام 1960)18(. ويف عـام 1983، أعطى
القانون رقم 2945 جمللس األمن القومي وأمينه العام، حق الوصول غير احملدود إلى
أي مـؤسسة مدنيـة، ومنحه سلطة مـراقبة تنفيـذ التوصيات املقـدمة من مجلس األمن
الـقومي إلـى مجلس الـوزراء. لكن من الـناحيـة العمليـة، لم يكن مـن غير املـعتاد أن
يفشل مجلس الوزراء يف تنفيذ توصيات مجلس األمن القومي، على الرغم من أنه لن
يتخـذ تدابيـر تتنـاقض معهـا بشكل مبـاشر. بـاإلضافـة إلى ذلك، متكّـن اجليش من
مراقبة السـلطات املدنية من خالل املـشاركة يف عدد من الهيئـات احلكومية األخرى،
مـثل شغل املقـاعـد يف مجـالـس إدارة مجلـس الـتعلـيم العــالي، وهـيئـات اإلذاعـة
والتلفـزيون. كمـا شارك اجليـش سابقـا يف اللجان املـسؤولـة عن القضـايا املـتعلقة
باألمن يف محـاكم األمن الوطني. وعلى أعلى مستوى، كان رئيس األركان قادراً على
نقـل مخاوف اجلـيش يف اجتـماعـاته األسبـوعيـة مع رئيـس الوزراء والـرئيـس على
الـتوالي)19(. لذلك فبـموجب دستور 1982 وقـانون مجلس األمن الـقومي الصادر يف
عام 1983، مت تعزيز سلطات وصالحيات هذا اجمللس بشكل زاد من تأثير املؤسسة
العسكـرية ودورها يف عـملية صنع الـقرار السيـاسي. ومبوجـب ذلك أصبح اجليش
يتـولى حتـديد سـياسـة األمن القـومي للـدولة، واإلجـراءات املتعلـقة بـها. ومـتابـعة
التطورات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر على سياسة األمن
القـومي. وتقـرير املـبادئ األسـاسيـة لتـوجيه األهـداف القومـية. واتخـاذ اإلجراءات
الالزمـة حلفاظ علـى النظـام الدستـوري وحمايـة الوحـدة الوطـنية، وسالمـة الوطن،
وحمايـة األمن والسلـم العام. وتقـرير وجهـات النظـر يف حاالت الطـوارئ واألحكام

العرفية والتعبئة العامة وحالة احلرب، واقتراح خيارات جمللس الوزراء)20(.  
بنـاء على مـا سبق ذكـره حول اإلطـار العام لـتدخل اجلـيش يف احليـاة السيـاسة
واملدنية يف تركيـا، يظهر جليا أن ذلك التدخل لم يكن عفـويا بل كان نتيجة لتراكمات
تاريخيـة عميقـة، ساهـمت يف بناء عـقيدة اجليـش التركي الـتي ترتكـز على حـراسة
النظام السياسي وحمايـة القيم واملبادئ األتاتوركية، واعتبار أن أي محاولة لتغييرها
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تعد تـهديدا للجمهورية التركية. لهـذا، اتضح أن اجليش قام يف أربعة فترات مختلفة
باتخاذ هذه املبررات للقيام بانقالب عـسكري والتدخل املباشر يف السياسة. غير أن
املالحظ هو تـراجع اجليش بعد كل انقـالب، ووضع دساتير حتمـي دوره أو مأسسة
هـذا الدور ثم فتح اجملـال حلكومـات مدنيـة منتخبـة. واستمر هـذا الوضع إلـى غاية
بـداية القـرن الواحـد والعشـرين، حيث وصل حـزب العدالـة والتنـمية إلـى السلـطة،
ومتكّن على مـدار عقدين من الزمن من إتباع إستراتيجية مغايرة عن احلكومات التي

سبقته يف التعامل مع املؤسسة العسكرية.
ثانيا: إستراتيجية حكومة العدالة والتنمية يف إدارة العالقات املدنية العسكرية 

أستخـدم هنا تسميـة حكومة العدالـة والتنمية نسبـة إلى حزب العدالـة والتنمية الذي
يحكم تركيا منذ نـوفمبر 2002، وبحكم بقائه يف السلطـة إلى يومنا هذا، فقد أصبح
النـظام التركي مطبوعا بـسياسات هذا احلزب وتوجهـاته. ومثلما أثّر هذا احلزب يف
السياسات التركية، أثّر كذلك يف طبيعة العالقات املدنية العسكرية وأصبحت مغايرة
عـن املراحل السابقة، نظرا لإلستـراتيجية التي اعتمدتها حكـومة العدالة والتنمية يف

عالقتها مع املؤسسة العسكرية، والتي تبرز يف ما يلي:
1- مأسسة السيطرة املدنية على اجليش

قبل مجيء حكومـة العدالة والتنمية، عدّل البرملان التركي املادة 118 من الدستور يف
أكـتوبـر 2001، حيـث زادت العضـوية املـدنيـة يف مجلـس األمن القـومي من خالل
إشراك وزيـر العدل وأي نائـب لرئيس الـوزراء)21(. ويف 23 جويليـة 2003، مت تغيير
كبيـر يف تكوين وواجبات ومهـام مجلس األمن القومي، حيـث حتوّل هذا اجمللس إلى
هيئـة استـشاريـة مع زيادة عـدد األفراد غـير العـسكريـني وتعيني أمـني عام مـدني.
وأصبحت قراراته املتعلقـة بتحديد ووضع وتنفيذ سيـاسة األمن القومي للدولة حتمل
طـابع "التوصية" عكس ما كان سائـدا يف السابق، حيث كان على مجلس الوزراء أن
يـولي االعتبـار لها علـى سبـيل األولويـة. كمـا حرم مجـلس األمن القـومي مـن مهام
تنفيذية ورقـابية، ولم يعد من واجـب الرئيس ورئيس الـوزراء متابعة تنفـيذ توصياته.
ولم يعد بإمكانـه الوصول غير احملدود إلـى جميع املؤسسات املـدنية. وسوف يجتمع
مــرة كل شهــرين بــدال من مــرة كل شهــر. وعالوة علـى ذلـك، متت إزالــة املمـثلني
العسكـريني يف مجلـس التعليـم العالـي، واجمللس األعـلى لإلذاعـة والتلفـزيون. ومت
وضع نفقات اجليش حتـت السيطرة القضائية حملكمـة احلسابات، مما جعل النفقات

الدفاعية والعسكرية مسؤولة أمام البرملان)22(. 
لقد متيـزت العالقة بني حزب الـعدالة والتنميـة واملؤسسة الـعسكرية بفتـرات متذبذبة
طبعـتها األزمـات أحيـانا واإلصالحـات التي مـست الـوصايـة العسـكريـة، مقتـرنة
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بـتعاطف الواليات املـتحدة الواضح مع حزب الـعدالة والتنميـة كنموذج يحتذى به يف
الشـرق األوسط. فـاالنتصـار املتكـرر حلزب العـدالة والـتنميـة يف االنتخـابات جعل
اجليـش يبتعد علـى مضض عن سيـاسة االنقالب السـياسي بعد مـذكرة 2007 ضد
تـرشح عبد اهلل غول لـرئاسة اجلمهـورية، ألن االنقالب لم يـكن مدعومًـا من الواليات
املتحـدة. ومع قضـية محـكمة "إيـرغينيـكون" منـذ جويـلية 2008، مت ألول مـرة تقدمي
جنراالت من فئة األربعة جنوم إلى العدالـة ملؤامرات االنقالب املزعومة. ووفقاً لالئحة
االتهـام، فإن العديـد من القادة الـنشطني واملتقـاعدين من كـبار الضبـاط واجلنراالت
ورؤساء الشرطة كـانوا متورطني يف "عصابة" تدعـى "إيرغينيكون" التي صاغت أربع

محاوالت انقالب بني عامي 2003- 2004)23( .  
حصلت حكومـة العدالة والتنـمية على دعم 58 % من الـناخبني للتغييـرات الدستورية
يف االستفتاء الـذي أجري يف 12 سبـتمبر 2010، والـذي أحدث تغييـرات هامة يف
العالقات املدنية  –العسكرية، حيث ألغيت املادة 15، التي وفرت احلماية من احملاكمة
ألعضـاء مجلس األمن القومي. بعـد هذا التعديل، بـدأت محاكمة زعيم انقالب 1980
والـرئيس السـابق لتركيـا "كنعان إيفـرين" يف 4 أفريل 2012 . كمـا أدى إلغاء املادة
15 من الدستـور إلى محـاكمة مـرتكبي انقالب 28 فبـراير 1997، حيث قُـبض على
قائده وزمالئه أمـام احملكمة يف أفريل 2012 . ومسّ التعـديل املادة 20 من الدستور
املتعلقـة بـاخلصـوصيـة الشـخصيـة، حـيث لم يعـد بـاإلمكـان استخـدام البيـانـات
الـشخـصيـة إالّ يف احلـاالت الـتي ينـص عليهـا القـانـون أو مبـوافقـة صـريحـة من
الشـخص املعـني. ويهـدف تغـييـر هـذه املـادة إلـى منع إسـاءة استخـدام سجالت
األشخاص الـتي مت االحتفاظ بهـا خالل التدخـالت العسكريـة السابقـة)24(. وبتعديل
املادة 145 من الدستور، أصبح اختصاص احملاكم العسكرية مقصورا على اجلرائم
العسكـرية، يف حني مت تعـيني احملاكم املـدنية حـصرا للتعـامل مع اجلرائم اجلنـائية
املرتكبـة ضد أمن الدولـة والنظام الـدستوري وأداء عملهـا، أي جرائم مثل االنقالب،
ولم يعد مـن املمكن محاكـمة األشخاص املـدنيني يف احملاكـم العسكريـة، ما عدا يف
زمن احلـرب. وعنـد الكشف عـن قضيـة إيرغـينيكـون، قامـت حكومـة حزب العـدالة
والتـنميـة بتعـديل املـادة 250 من قـانون اإلجـراءات اجلنـائيـة يف 25 جوان 2009
وفتـحت الطريق حملـاكمة األفـراد العسكـريني يف احملاكم املـدنية، بـاستثنـاء اجلرائم
التـأديبية. وبعد نداء من حـزب الشعب اجلمهوري )حزب املعـارضة الرئيسي(، ألغت
احملـكمة الدسـتورية التـعديل يف 21 ينايـر 2010، مشيرة إلـى أنه ينتهك املادة 145
مـن الدسـتور)25(. ويف جـويليـة 2013 قام الـبرملـان التـركي بتعـديل املـادة 35 من
الـدستـور املتعـلقة مبـهام القـوات املسلحـة، حيـث اقتصـرت على حـمايـة البالد من
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التهـديدات اخلـارجية)26(. ويف غـالب األحيـان تكشـف التجربـة التركـية، أنه عنـدما
تخفق االنقالبـات العسكريـة يحدث تغيـير يف العالقات املـدنية العسكـرية، ألن فشل
انقالب 2016، أدى إلى اتخـاذ عدة إجـراءات، كإشـارة على الـسيطـرة املدنيـة على
اجليش، حيث مت إحلاق قوات الدرك وقـيادة أمن السواحل لوزارة الداخلية، وأحلقت
املستـشفيات العسكـرية بوزارة الصـحة، وأغلقت املدارس الثـانوية العـسكرية، وربط
قادة القـوات بوزارة الدفـاع. ومت تغيير تـركيبة اجمللـس العسكري األعـلى املكون من
14 عضوا، حيث يكـون عشرة منهم مـدنيني وأربعة فقط عـسكريني)27(. وأعلن رئيس
الـوزراء عن نـية احلكـومة نـقل القواعـد العسكـرية خـارج املدن، كـما عـبّر الـرئيس
أردوغان عـن رغبته يف أن تـكون قـيادة األركـان وجهـاز اخملابـرات العـامة تـابعني

لرئاسة اجلمهورية، وأن تتبع قيادات القوات املسلحة اخملتلفة وزارة الدفاع)28(.  
2- مكافحة الكيانات املوازية داخل الدولة

كشفت العملية االنقالبية التي جرت يف صيف 2016 عن وجود كيان موازي متغلغل
يف مؤسسات الدولة السيـما املؤسسة العسكرية واألمنية، واملؤسسة القضائية. لهذا
عملـت حكومـة العدالـة والتنمـية علـى تطهيـر مؤسـسات الـدولة من أعـضاء الـكيان
املـوازي التـابع لـتنظـيم فتـح اهلل غولـن. يف هذا الـسيـاق، مت التـركيـز علـى تطهـير
املـؤسسـة العـسكـريـة من أتبـاع تنـظيم غـولـن، حيث مت طـرد 149 جنـراال، 1099
ضابطـا، و436 ضابط صف)29(.  وامتدت عملية مكافحة الكيان املوازي إلى األجهزة
البيـروقراطـية ومخـتلف الوزارات واملـؤسسـات املدنيـة، حيث بلغ عـدد املبعـدين عن
وظـائفهـم مؤقـتا عـلى ذمـة التحـقيق أكثـر من 45 ألف مـوظف حكـومي يف رئـاسة
الوزراء، ووزارات األسـرة والشـؤون االجتمـاعيـة، واالقتصـاد والعلـوم والصنـاعة،
والتكنـولوجـيا، وهيـئة اإلحصـاء، وغيرهـا. ومت كذلـك حل عدد كبـير من املـؤسسات
الـتابعـة للكيـانات املـوازية، مـنها 15 جـامعة خـاصة، و35 مـركزا صحـيا، و1299
جمعـية، و1304 مـؤسسـة تعلـيميـة. كمـا عزل حـوالي 1700 قـيادي مـن املؤسـسة
الـعسكـرية مـن مختلـف الرتـب والقطـاعات، وحـظر 3 وكـاالت لألنبـاء مع 16 قـناة

تلفزيونية، و23 قناة إذاعية، و45 صحيفة، و15 مجلة مرتبطة بالكيان املوازي)30(.  
يبيّن اجلـدول رقم )2( أعداد الضباط العـسكريني الذين حصلـوا على ترقيتهم خالل
الفتـرة )2011-2015(، واملوقـوفني للـتحقيق بعـد انقالب 15 جـويليـة 2016 . ومن
خالل هـذا اجلدول، نالحظ أن الـضباط من رتبـة عميد هم األكـثر تورطـا يف العملية
االنقالبيـة مقارنـة بالضـباط من رتبـة لواء وفـريق. وهذا له داللـة واضحة أن انقالب
2016 جرى التحضير له وتـنفيذه مبعزل عن قيادة اجليش، ويف نفس الوقت يكشف

عن حجم االختراق الذي تعاني منه املؤسسة العسكرية التركية.
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جدول رقم )2(: أعداد الضباط املرقني داخل املؤسسة العسكرية التركية،
وأعداد املوقوفني للتحقيق بعد انقالب 15 جويلية 2016

املصدر: سعيد احلـاج، «انقالب 15 متوز / يولـيو ومستقبل تـركيا«، سياسـات عربية،
العدد 21 )يوليو 2016(،  ص99 .

3- التحول نحو النظام الرئاسي
جاء التحـول نحو الـنظام الـرئاسـي يف تركيـا تدريجـيا، حيـث مت االنتقال مـن نظام
برملاني إلى نظام مختلـط بعدما أصبح رئيس اجلمهوريـة ينتخب مباشرة من الشعب
يف عـام .2014 وعلى إثـر التعديالت الـدستوريـة التي مت االستفـتاء عليهـا يوم 16

أفريل 2017، حتوّل نظام احلكم إلى نظام رئاسي.
وقد جاءت نتائج االستفتاء بتأييد التعديالت بنسبة 51.41% مقابل 48.59% صوتوا
بـالـرفض، مع تسجيل نـسبة مشـاركة بلغت 85.32% وجتدر اإلشـارة إلى أن الدعم
الكبيـرً للتعـديل الدستـوري جاء مـن املواطنـني األتراك املقيـمني يف اخلارج )أي يف
أملانيـا أكثر من 63% صـوتوا لـصالح نعم(، بـينما صـوتت أكبر املـدن التركـية التي
دعمت حـزب العدالة والـتنمية يف املـاضي ضدها)31(. ومبـوجب التحول نحـو النظام
الـرئــاسي، يلغـى منـصب رئـيس الـوزراء ويصـبح رئيـس اجلمهـوريـة مخـوال بكل
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الصالحيـات واالختصـاصات الـتي منحت لـرئيس الـوزراء سابقـاً. وسيتـم انتخاب
رئيـس اجلمهورية مباشرة من املواطنني لفترة رئاسـية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد

مرة واحدة فقط، كما يحق للرئيس أن يتمتع بسلطة تعيني نائبه والوزراء)32(. 
إن امليزة الرئيسيـة للنظام الرئاسي هي أنه يعكس إرادة األمة يف السياسة، ويضمن
االستقـرار، وهـذه امليـزة تعـزّز الـسيـاسـة، وحتمي إرادة األمـة من التـدخالت غيـر
السياسية)33(.  لكن يف واقع األمر، هناك مقاصد أخرى سعى حزب العدالة والتنمية
إلى حتقيقها من وراء النظام الرئاسي، أبرزها متدين احلكم، والقطيعة مع االنقالبات
العـسكريـة التي تعـد سمـة بارزة يف تـركيـا، وتشكل أهـم تهديـد الستقـرار النـظام
الـسياسي التركي. فـبحكم أن دستور 1982 مت وضعه بعد االنـقالب العسكري سنة
1980، فـإن مضمـونه جاء حلمـاية مصـالح املؤسـسة العـسكريـة وضمان نفـوذها.
ولهذا، فـإن التحول نحـو النظـام الرئـاسي يهدف إلـى إعادة االعتبـار إلى مـؤسسة
الرئاسة مـن حيث جعل رئيس اجلمهوريـة ينتخب مباشرة مـن طرف الشعب، وكذلك

منحه الصالحيات الدستورية الالزمة ليكون هو الرئيس الفعلي للدولة)34(.  
ثالثا: العوامل املدعّمة للسيطرة املدنية على اجليش

لم يأت جنـاح حكومـة العدالـة والتنميـة يف إقرار الـسيطرة املـدنية علـى اجليش من
فراغ، بل هنـاك عدة عوامل وظروف ساعدتهـا يف ذلك. فبعض هذه العوامل مصدره
خارجي يـتعلق باالحتـاد األوروبي، وبعضهـا اآلخر مـرتبط بحـزب العدالـة والتنـمية

وجناحه يف إدارة الدولة، وعامل آخر مرتبط بالشعب التركي ونضجه الدميقراطي.
1- الرغبة يف االنضمام لالحتاد األوروبي

يف 11 ديسمـبر 1999 مت قبول تـرشيح تركـيا يف قائمـة الدول املرشحـة لالنضمام
إلـى االحتـاد األوروبي يف قمـة هلـسنـكي، حتت ثالثـة شـروط: التـكيف مع معـاييـر
كوبنهاغن، العالقـة مع اليونان، وقضية قبرص. ولهذا لـوحظ منذ بداية القرن الواحد
والعشرين بـداية حدوث تغـيرات على مـسار العالقات املـدنية العـسكرية يف تـركيا،
نتيجـة لرغبـة األتراك يف االنـضمام إلـى االحتاد األوروبي، األمـر الذي كـان يتطلب
إحداث انـسجام يف بنية ومؤسسات وسياسات الـدولة التركية مع املعايير األوروبية.
وبـناء علـى ذلك، قامـت حكومـة بولـند أجـاويد مبجـموعـة من التعـديالت القـانونـية
والدسـتوريـة مست 37 قـانونـا يف 3 أكتـوبر 2001، أهـمها تـعديل املـادة 118 من
الـدستـور التي تـنظم تـركيبـة مجلـس األمن القـومي. ومبـوجب التعـديل مت إضـافة
عـضوية وزيـر العدل ومـساعدي رئـيس الوزراء إلـى تركيبـة اجمللس لتحـقيق التفوق
املدني على اجلناح العـسكري داخل اجمللس. ومسّ التعديل كذلك أن قرارات مجلس

األمن القومي لم تعد حتظ باألولوية لدى مجلس الوزراء بل يكتفي بتقييمها)35(. 
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ومبجـرد وصوله إلـى السلـطة، سـارع حزب العـدالة والـتنميـة باإلصالحـات بهدف
تسريـع الدخول إلـى االحتاد األوروبي. يف أواخـر عام 2002، أشارت اسـتطالعات
الرأي إلـى أن أكثر من 70 يف املـائة مـن الشعب التـركي يدعمـون عضويـة االحتاد
األوروبي. وبـالنظر إلى إصرار االحتـاد األوروبي على السيطرة املـدنية على اجليش،
فإن أي محاولة علـنية إلذكاء نيران العمليـة السياسية من خالل الـتصريحات العلنية

احلازمة قد تؤدي إلى تأخير تلقي تركيا موعدًا من بروكسل)36(. 
لقد استغل أردوغان مـتطلبات الوفـاء مبجموعة من املعـايير لبدء املفـاوضات املتعلقة
باالنضمام لالحتـاد األوروبي، حيث مكّنه ذلك من احلصـول على دعم قوي، ألن ذلك
يعتبـر مطلـبا قـوميـا ومطلـب النخب العلـمانـية، وهـو أيضـا مطلـب شعبي رغـبة يف
احلصول على الرفاهيـة االقتصادية. ويف املقابل كانت املـؤسسة العسكرية تدرك أن
االنـضمـام إلـى االحتـاد األوروبي يـشكل تـقييـدا لـسلـطتهـا وتـدخلهـا يف احليـاة
السيـاسية واالقتـصادية ألن األمـر يفرض عليهـا إعادة تنظيـم وضعيتها الـدستورية
وفق ما تتطلبه املعايير األورربية. غيـر أنه لم يكن يف وسعها معارضة االنضمام إلى
االحتاد األوروبي بوصفه مطلبا أتـاتوركيا وعلمانيا، فوجـدت نفسها مضطرة للتناغم
مـع إصالحات حـزب العدالـة والتـنميـة وفق املعـاييـر األوروبيـة. ومبقتضـى ذلك مت
صـياغـة حزمـة قانـونيـة للتـواؤم مع االحتـاد األوروبي وفق مـا متليـه الدميـقراطـية
وترسـيخ دولة القـانون، واحتـرام حقوق اإلنـسان وحمـاية األقلـيات)37(. وهكـذا فإن
الـوعد بـعضويـة االحتاد األوروبي مـنحت حافـزا حلكومـة العدالـة والتنـمية لـتطبيق
اإلصالحـات ويف نفس الوقـت شكلت تقييدا لـلقيادة العسكـرية، التي وجـدت نفسها
يف الـنهايـة مضـطرة لقـبول اإلصالحـات التي طـالب بهـا االحتاد األوروبي السـيما
التغيـير يف عالقة اجليـش بالنظـام السياسي. وقـد اعتقد العـسكريون انه بـإمكانهم
التحكم يف هذه اإلصالحات لكنهم اخطأوا التـقدير حيث تقلصت صالحيات مجلس
األمن القومي، وتدريجيا فقد العسكريون القدرة على التأثير يف السياسة. لهذا يبدو
أنه على الـرغم مـن كون تـدخل اجليـش يف السـياسـة متجـذر بعمق، إالّ أن مطـالب
االحتـاد األوروبي فـرضت تـغييـراً سيـاسيـاً واعـداً علـى طـبيعـة العالقـات املـدنيـة

العسكرية يف تركيا)38(. 
2- االجناز التنموي

يعد النجاح التنموي أبـرز العوامل التي أدت إلى حدوث حتول يف العالقات املدنية –
العسـكرية، فـاالجنازات التـي حققتها حـكومة العـدالة والتـنمية يف التـنمية البـشرية
سـاهمت يف توسع الـطبقات املؤيـدة حلزب العدالـة والتنميـة على حسـاب الكماليني.
فقد حصل احلزب على أصوات من مجموعـة واسعة من الناخبني، إضافة إلى الدور
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الكبير الذي لعبته  الـطبقات احملافظة، أي الـبرجوازية األناضـولية، يف صعود حزب
العدالة والتنمية إلى السلطة، مما وفّـر له قاعدة اقتصادية اجتماعية صلبة. إن ظهور
هـذه الطبقات وتـدعيمها للحـزب ومطالبـتها مبزيـد من االنفتاح والـتحرير الـسياسي
وإرسـاء الدميقـراطية، جلبـت دفعة كبيـرة للتحول الـدميقراطي يف تـركيا)39(. ويجب
علـى املرء أيـضا أن يالحـظ دور الطبقـة الوسطـى يف ترسيخ الـدميقراطـية كنـتيجة
للتنمـية االقتصاديـة الناجحة. فمـنذ األزمة املالـية 2001-2002، ونتيجة للـسياسات
االقتصـادية الليـبراليـة اجلديـدة، منا االقتـصاد التـركي بشكـل ثابت، مع تـضاعف
نـصيب الفـرد، مما أدى إلـى توسـع الطبـقة الـوسطـى، حيث سـاعد هـذا التـوسع
واالرتفـاع يف مسـتويـات التعليـم يف تركـيا علـى جتنب الصـراع من خالل مكـافأة
األحزاب املعتـدلة والدميقـراطية، ويف الوقـت نفسه معاقبـة اجلماعات املـتطرفة. ومع
استمرار االقتصاد التـركي يف النمو، ساعد الطبقة الـوسطى على التحرر من سلطة

الدولة)40(. 
اجلدول رقم )3(: دليل التنمية البشرية لتركيا 2018-1990

املصدر: 
Briefing Note For Countries on the 2019 Human Development Report : Turkey, » in :

https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/hdr2019/UNDP-TR-EN-HDR-2019-TUR-

COUNTRY-NOTE.pdf

يبيّن اجلدول رقم )3( التحسّـن الكبير الذي عرفته تـركيا يف مؤشر التنـمية البشرية
خالل الفتـرة ما بـني 1990-2018، ومبوجـب ذلك أصبحـت تركـيا مـصنّفـة ضمن
مجـموعة الـدول ذات التنميـة البشريـة املرتفعـة جدا. ولهذا فـاملواطن الـتركي أصبح
يتلمّس مخرجـات اإلصالحات االقتصاديـة وما أفرزه التحول الـدميقراطي من إبعاد
العسكريني عن التدخل يف احلياة السياسية. ولعل هذا ما يفسّر خروج فئات واسعة
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مـن الشعب الـتركـي ضد احملـاولة االنقالبـية الفـاشلة عـام 2016، ليـس دفاعـا عن
شخص أردوغـان بل دفاعـا عن العمليـة الدميقـراطية الـتي أخرجت تـركيا من حـالة
التأزم االقتـصادي خالل سنـوات الوصايـة العسكـرية إلى حـالة النمـو االقتصادي
املـستدام منذ وصـول حزب العدالة والـتنمية إلى احلـكم. وبالتالي فـاالجناز التنموي
ساهم يف تعـزيز شـرعية حكـومة العـدالة والتـنمية لـدى شرائح واسـعة يف اجملتمع

التركي، األمر الذي نتج عنه تناقص الطلب على تدخل اجليش يف السياسة العامة.
3- القوة السياسية حلكومة العدالة والتنمية

كان التطـور الرئيسي الذي حوّل ميـزان القوى بني اجليش والسلطة املـدنية هو نهاية
االنقسام السياسـي يف أعقاب انتخابات 3 نوفمبر .2002 إن التفويض القوي الذي
منحه الـناخـبون حلـزب العدالـة والتنمـية سـاعده علـى تعزيـز موقفه جتـاه اجليش
وممـارسة السلـطة الكاملـة يف الشؤون الـداخلية واخلـارجية. وأصبح حـزب العدالة
والتنمية أول حـزب يزيد من أصـواته أثناء وجوده يف الـسلطة وفاز بـكل االنتخابات
املتتـالية. ووضع هذا احلزب نفسه كحزب دميقـراطي محافظ معتدل ونأى بنفسه عن
احلكومات اإلسالمية السابقة. إن طابعه احملافظ والدميقراطي والسياسات الصديقة
لالحتاد األوروبي دفعته إلى دعم املثقفني الليبـراليني لبعض الوقت، يف حني ساعدت
النجاحات االقتصادية التي حققـتها حكومة العدالة والتنمـية يف تعزيز شرعيتها بني
اجلمـاهير)41(. تـتمثل القوة الـسياسيـة حلكومـة العدالـة والتنميـة يف حصولهـا على
األغلبية البرملـانية باستمـرار، األمر الذي منحهـا القدرة على تشـريع القوانني بشكل
حاسم دون أن تعيقها أحزاب املعارضة. فتركيا عانت كثيرا من االئتالفات احلكومية
الهشـة التي سـاقت الـبالد نحو أزمـات اقتصـادية وسـياسـية مـتعددة، علـى عكس
حكومـة العدالـة والتنمـية التـي متكنت من احلـصول علـى األغلبـية البـرملانـية بكـتلة
تساوي ثالثـة أخماس األعضاء. مع العلـم أن كل مراحل ازدهار تركـيا كانت بفضل
بـروز حزب واحد مهيمـن على احلياة السـياسية، بدايـة من مرحلة 1923-1946، ثم
مـرحلة عدنـان مندريس 1950-1960، ومـرحلة سليمـان دمييريل 1965-1969، ثم
مـرحلة تـورغوت أوزال 1983-1991، وأخـيرا مـرحلة حـزب العدالـة والتنمـية مـنذ
نوفمبـر 2002)42(.  وظهرت قـوة حزب العـدالة والتـنمية أكـثر يف الرد اجلـريء على
مذكرة اإلخطار االلكتـروني التي أصدرتها املؤسسة العـسكرية ردا على ترشيح عبد
اهلل غول لرئاسة اجلمهورية، فقـد كان الرد بأن اجليش هو مؤسسة تابعة للجمهورية
مطلوب منهـا القيام بواجبها وهـي مسؤولة عن ذلك أمام رئـيس الوزراء. وعلى الرغم
من تعمق األزمـة بسبب اشـتراط الدسـتور على املـرشح احلصول علـى موافقة 367
نائبا يف البـرملان ملن يرغب يف تبوء منصب الرئاسـة، استطاع حزب العدالة والتنمية



71

إجراء انتخابات مبكرة فاز فيها بنسبة 47 باملائة من األصوات، حيث متكن فيما بعد
من تعديل الدستور ليصبح رئيس اجلمهورية ينتخب مباشرة من املواطنني)43(. 

واستهـدفت اإلصالحات املتعلقة بـالدميقراطيـة الوصاية العـسكرية، مقتـرنة بتعاطف
الـواليات املتحدة الـواضح مع حزب العدالـة والتنميـة كنموذج يحتـذى به يف الشرق
األوسط. وقد أظـهر االنتصار الساحق حلزب العدالـة والتنمية يف االنتخابات املبكرة
"انعكـاسات دميقـراطيـة" جعلت اجليـش يبتعـد على مـضض عن سـياسـة االنقالب
السيـاسي بعـد مذكـرة 2007 ضد تـرشح عبـد اهلل غول لـرئاسـة اجلمهـورية، ألن
االنقالب لم يكن مدعـومًا من الواليات املتحـدة. ومع قضية محكمة "إيـرغينيكون" منذ
جـويليـة 2008، مت ألول مـرة تقـدمي جنــراالت من فئـة األربعـة جنـوم إلـى العـدالـة
ملؤامـرات االنقالب املزعومـة. ووفقاً لالئحـة االتهام، فإن العـديد من القـادة النشطني
واملتقاعـدين من كـبار الضـباط واجلنـراالت ورؤساء املـافيا ورؤسـاء الشـرطة كـانوا
متـورطني يف "مـنظمـة إيرغـينيكـون" التي صـاغت أربع محـاوالت انقالب بني عـامي

 .)44(2004 -2003
4- حراسة الدميقراطية: املعارضة الشعبية النقالب 2016

إن جناح حزب العـدالة والتنمية يف إدارة الشـؤون الداخلية واخلارجيـة لدولة تركيا،
والسـيما جنـاحه الكبيـر يف بناء اقـتصاد قـوي، كان له تـأثيره االيـجابي يف تعـزيز
الدميقراطية وحمايـة احلريات وحقوق اإلنسان، وهـذا النجاح هو الذي جعل املواطن
التـركي يثق يف حـكومـة العدالـة والتنمـية ويـدعم تقليـص دور العسـكر يف احلـياة
الـسياسيـة)45(. وتعبيرا عن هـذا الرفض نـزل الشعب التـركي إلى الشـوارع يف ليلة
انقالب 15 جـويليـة 2016، ووقف أمـام دبـابـات االنقالبـيني، وأظهـر الـدعم املـادي
واملعنوي للقوات احلكومية واألمنية، حيث كانت له أهمية كبيرة يف فشل االنقالب46(.
كـما أن تـدخل املدنـيني لصـد التجمعـات االنقالبيـة اجملهزة بـأثقل األسلحـة، وعدم
تراجعهم رغم إطالق النار، أسهم يف التفوق النفسي للمقاومة املدنية ومقاومة القوى
األمنيـة األخـرى علــى حسـاب قـوى االنقالب رغـم اقتحـامهـا للقنـاة التلفـزيـونيـة

الرسمية  TRT وإجبارها على تالوة بيان األحكام العرفية)47(.  
إن خروج الـشعب التـركي إلـى الشـوارع ليلـة االنقالب لم يكـن دفاعـا عن شخص
الـرئيس يف حـد ذاته، بقدر مـا كان دفـاعا عن املـؤسسـات الدميقـراطية، فـالشعب
التركي أدرك أن التنميـة االقتصادية وحتسن مستوى املعـيشة التي ينعم بها واملكانة
الدوليـة التي بـلغتها تـركيا، كلهـا كانـت من مخرجـات العمليـة الدميقـراطية مقـارنة
بفـترات احلكـم العسكـري التي لم تـشهد ازدهـارا اقتـصاديـا وتنمـويا. ولهـذا فإن
املـوقف الـشعبـي الرافـض لالنقالب يف صيف 2016، يعـبّر عـن رفض للعـودة إلى
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املاضي وسنـوات احلكم العسكـري، ألن ذلك سينعكـس سلبا علـى احلريات املـدنية
وعلـى االقتصـاد واملسـتوى املعـيشي، وكـذلك ستـكون له تـداعيـات على االسـتقرار

الداخلي ومكانة تركيا يف اخلارج.
رابعا: الدروس املستفادة من التجربة التركية يف إدارة العالقات املدنية العسكرية

تبيّن التجـربة الـتركيـة يف إدارة العالقات املـدنية العـسكريـة جناح حكـومة العـدالة
والتنمية يف إقرار السيطـرة املدنية على اجليش وإفشال االنقالبات العسكرية وكذلك
وضع حد لتدخل اجليش يف السياسة، ولهذا يجدر بنا استخالص الدروس من هذه

التجربة، والتي ميكن إبرازها يف ما يلي:
أول مـا ميكن االسـتفادة مـنه من التجـربة التـركية هـو ضرورة النـظر إلـى مسـألة
إصـالح العالقات املـدنيـة العسكـرية بـوصفها جـزءا ال يتجـزأ من عملـية
شـاملة وهي التحـول الدميقراطي، وجنـاح هذا اجلزء مـرتبط بنجاح الـدمقرطة.
وهـذا يعني أن الـسيطـرة املدنـية علـى اجليـش ال ميكن حتقيـقها يف ظل نـظام غـير
دميقراطي أو يف ظل الدولـة التسلطية، السيمـا إذا كان النظام السيـاسي مبنيا على
مركزية اجليش كقوة فـاعلة وعلى العسكريني كنخبة مهيمـنة. ولهذا فالسيطرة املدنية
علـى اجليش ال تتحـقق مبجرد تعديـل مواد يف الدستـور، أو االكتفاء بتـوضيح مهام
اجليـش يف الدفاع عن الدولة وحمـايتها من التهديدات اخلـارجية فحسب، بل تتطلب
مسارا حتوليا دميقراطيا يـبدأ بجعل الشعب هو املصدر الوحيـد للسلطة السياسية.
وهذا يتطلب منح حـرية االختيار للشعب واحترام اإلرادة الشـعبية بواسطة انتخابات
تعددية تتوفر على شـروط النزاهة والتنافسيـة. فالتجربة التركـية توضح أن الشرعية
الـشعبية كـانت سندا قـويا حلزب العـدالة والتنـمية يف وضع حد لـتدخل اجليش يف
السياسة. ويتمثل الدرس الثاني يف ضرورة التحول من أولوية حتديث اجليش
إلـى أولـويـة التحـديث الـسيـاسي واالقـتصـادي، ألنـه من بني العــوامل التي
ساهمت يف بروز دور اجلـيش يف السياسة التـركية هو التركـيز يف مراحل تاريخية
مختلفة على حتـديث اجليش وإعطائه األولويـة سواء يف عملية اإلصالح خالل العهد
العثماني أو يف عملية بنـاء الدولة خالل الفترة األتاتـوركية. ويف املقابل ظهر أنه منذ
بدايـة األلفية الثـالثة ومع وصـول حزب العدالـة والتنميـة إلى احلكم، أعطـى األولوية
لإلصالح الدميقراطي وبناء القوة االقتصادية. فأولوية الدمقرطة والتنمية االقتصادية
سـاهمت يف إعادة أولويـة املدني على العـسكري من جهة، ومن جهـة أخرى ساهمت
يف بناء الثـقة بني املواطن والسلـطة املدنية، لهـذا كلما جنحت السلطـة السياسية يف
االجناز الـتنمـوي والدمـقرطـة كلمـا ابتـعد الـشعب عـن طلب العـسكـر للتـدخل يف
الـسياسـة. وهكذا تـبيّن التجـربة الـتركيـة أن االجناز الـدميقراطـي والتنمـوي يعزز
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شـرعية السلـطة املدنيـة املنتخبة، ويكـسبها سنـدا شعبيا قـويا يحميـها من محاوالت
االنقالب العسكري أو محاوالت اإلطاحة بها بطرق غير دستورية.

ومن بني الـدروس التي يجب تـعلّمها مـن التجربـة التركيـة، تبرز أهـمية بنـاء الثقة
وعدم االصطدام املباشر مع املـؤسسة العسكرية والنخب العلمانية، فحزب
العدالة والتنميـة اختار التدرج يف اإلصالح السياسي عوضا عن االصطدام املباشر
بالنخـب العسكريـة والعلمانيـة، بل استثمـر يف الوقت من جـهة واستثمـر يف التغير
اجليلي داخل املؤسسة العسكرية من جهة أخرى. واألهم من ذلك، أن حكومة العدالة
والتنميـة برئاسـة أردوغان حرصت كـل احلرص على بنـاء الثقة مع اجلـيش، وأبانت
عن عدم رغبتها يف محاربة القـيم األتاتوركية. ويحسب حلزب العدالة والتنمية كذلك،
أنـه على الرغم من فوزه بجميع االنتخابات املـتتالية، إالّ أنه لم يبد رغبته يف استيراد
منوذج سياسي ذو طابع ديني وتطبيقه على اجلمهورية التركية، ولم يناد إلى تأسيس
دولة دينيـة. وهدفه يف ذلك جتنب إعـطاء الذريعـة للمؤسسـة العسكريـة ملعارضة أي
إصالح دميقـراطي، ويف الـوقت نـفسه إدراكـا مـنه أن اجملتـمع التـركـي يتكـون من
تيارات سيـاسية وإيديـولوجية وفكـرية متعددة، ولـهذا ركّز على االجنـاز الدميقراطي

والتنموي الذي منحه شرعية االجناز والبقاء يف السلطة طوال عقدين من الزمن.
أما آخر الدروس التي أبرزتها التجـربة التركية يف إدارة العالقات املدنية العسكرية،
هي االستثـمار االيجـابي يف الـعوامل اخلـارجيـة املتنـاغمـة مع املصـلحة
الوطنية، واملقـصود هنا االستجابة الذكية من طرف حكـومة العدالة والتنمية ملعايير
االحتاد األوروبي مع مراعاة املصالح التركية، حيث أدى ذلك إلى توظيف هذا العامل
كـمحفز لـلتحول الـدميقراطي وتـوفير بـيئة سـياسيـة محفزة للـنمو االقـتصادي دون
الوقـوع يف خطا االستـنجاد باألجـنبي لتغييـر الواقع الداخلـي أو ملواجهة املـؤسسة
العسكـرية. ومادام أن الـنخب العلمانـية واألتاتـوركية ومـن ورائها النخب العـسكرية
التي كـان لها طمـوح يف انضمـام تركيـا لالحتاد األوروبي، فـإن هذا الـطموح جعل
حكومة العدالة والـتنمية حترر النظـام السياسي من وصايـة اجليش من دون الوقوع
يف فخ التهوّر واللجوء إلى تفكيك املؤسسـة العسكرية وإضعافها. ويف املقابل عملت
احلكومـة على إثـر عملـية االنقـالب الفاشل يف جـويليـة 2016 على الـترويج للـدعم
اخلارجي للـمحاولة االنقالبيـة وأنها لقيت دعمـا من بعض الدول الغـربية، يف إشارة
منهـا إلى وجود زعيم الـكيان املوازي فتح اهلل غـولن يف الواليات املتحـدة األمريكية،
األمـر الذي جعـل الرئيـس أردوغان وحكـومته يف مـوقع الضحـية ويف نفـس الوقت
أوحـى أن جناح االنـقالب يعد مبثـابة اسـتنجاد بـاألجنبي من أجل اإلطـاحة بـرئيس

شرعي وحكومة شرعية. 
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 خـــامتة
بيّنت هذه الـدراسة أن العالقات املـدنية العسكـرية يف تركيـا متجذرة ومسـارها مرتبط
مبسـار اجملتمع التـركي والدولـة التركـية عبـر العصـور اخملتلـفة، فتـدخل اجليش يف
السيـاسة واحلياة املـدنية له أبعـاد تاريخيـة، لكن املرحلـة العثمانـية كانت املـرحلة التي
شـهدت حتديث اجليش والتي ساهمت يف بروز نخبة عـسكرية يتصدرها كمال أتاتورك
ستتولى تأسيس اجلمهورية التركية احلديثة سنة 1923 . ونتيجة لهذا الدور التاريخي،
اعتبر اجليش التركي نفسـه حارسا للنظام السياسي وحـاميا لقيمه األتاتوركية. وبفعل
هذا االعتـقاد الذي بلغ درجـة الوصايـة حدثت مجـموعة من االنـقالبات العسكـرية كان
أبـرزها انقالب 1980 الذي أدى إلـى املأسسـة الدستوريـة والقانونيـة لدور اجليش يف
السياسة واجملتمع. لقد عانت تركيا كثيرا من تدخل العسكر يف السياسة، وتسبب ذلك
يف عدم استقـرار سياسي ومـا نتج عنـه من انعكاسـات سلبيـة على األمن واالقـتصاد
واجملتمع. غيـر أن وصول حزب العدالـة والتنمية يف نـوفمبر 2002 إلى الـسلطة وبقائه
يف احلكم ملدة طويلة بفـضل انتصاراته املتكررة يف االنتخـابات، مكنت هذا احلزب من
إصالح العالقـات املدنـية العـسكريـة، حيث متت إعـادة هيكلـة هذه الـعالقات لـصالح
الـسيطـرة املدنـية علـى اجليـش. ولتحقيق ذلـك جرى إحـداث عدة تعـديالت دستـورية
وقـانونيـة يف هذا الـشأن، ومكـافحة الـكيانـات املوازيـة داخل الدولـة، ثم التحـول نحو
النظام الرئاسـي. وقد بيّنت الدراسة أن جناح حزب العدالة والتنمية يف إدارة العالقات
املدنية العسكرية ومتكنه من خفض تدخل اجليش يف السياسة، يعود إلى عوامل عديدة
أبـرزهـا: الــرغبـة يف االنـضمــام لالحتــاد األوروبي، وجنــاحه يف حتقـيق االجنـاز
الدميقراطي والتنموي، إضافـة إلى القوة السياسية التي تتمـتع حكومة العدالة والتنمية
بسبب فـوزها املتكـرر يف االنتخابـات، والسبب البـارز يف السنوات األخـيرة يتمثل يف
الدور الفـاعل الذي لعبه الـشعب التركـي يف إفشال احملـاولة االنقالبيـة التي جرت يف

صيف 2016 . 
يف األخيـر، أظهرت الدراسـة أن التجربة الـتركية يف إدارة العالقـات املدنية العـسكرية
بعـد عـام 2002، تقـدّم عـدة دروس ميكـن االستفــادة منهــا، وهي: ضــرورة التحـول
الدميقـراطي كمتطلب لتحقيق السيطرة املدنيـة على اجليش، وكذلك يجب إعطاء األولوية
للتنمية االقتصادية والبشرية واإلصالح السياسي الذي سيجعل املدني يف نفس ميزان
القـوى مع العسكري. من جهة أخـرى، بينت الدراسة أنه يف مـراحل التحول يجب على
احلكومـة أن تقوم بـبناء الـثقة مع املـؤسسـة العسكـرية والنـخب السيـاسية املعـارضة
وجتنب الـصدام املبـاشر معهـا، ويف نفس الـوقت العمل علـى االستثمـار االيجابي يف
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العوامل اخلارجية دون الوقوع يف فخ اإلستقواء باألجنبي ضد القوى الداخلية.
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