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 حث مدتخلز الب
حجثًا  :615تسػز  59يعج مػضػع االنقالب العدكخي في تخكيا 

تاريخيًا ميسًا ومفاجأة لكثيخ مغ الباحثيغ والسختريغ في الذأن التخكي وذلظ 
بدبب اعتقاد ساد بان االنقالبات العدكخية في تخكيا قج ولت وذلظ بدبب 

دع البحث االصالحات الجستػرية التي قام بيا حدب العجالة والتشسية وقج ق
الى عجة محاور تشاول السحػر االول تجخل الجير في الدياسة التخكية، اما 
السحػر الثاني فقج كان حدب العجالة والتشسية واصالحاتو العدكخية فيسا ركد 
السحػر الثالث على االنقالب واسبابو ووقائعو ونتائجو واجخاءات الحكػمة 

ة فقج خخج البحث باستشتاجات التخكية للترجي لالنقالبييغ اما في الخالص
ميسة مشيا ان التجخل العدكخي في تخكيا ىػ سسة بارزة في الحياة الدياسية 

 التخكية. وستطل ىحه الطاىخة لحيغ تصبيق الجيسقخاشية بذكليا الحقيقي.
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Abstract 

 The Military coup attempt in Turkey in July, 15, 

2016 is considered an important historical event for most 

researchers in Turkish affairs saying that military coups 

in Turkey have gone forever due to the constitutional 

reforms done by the AKP. The paper is divided into three 

sections. The first is talking about army’s intervention in 

Turkish policy. The second is about military reforms. 

The third is about the coup itself, its causes and results. 

At the end, this paper comes out with important 

conclusions, one of them is that the military intervention 

in Turkey is a significant feature in Turkish political life 

and this feature will stay till democracy will be applied 

with its real form.  
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 السقجمــة

مقػلعة كثثعخ الدعالشيغ العثسعانييغ عطسعة يقعػل  يحفظ الذععب التخكعي
فييععععا ددالجولععععة يعطععععع مععععا يسلكععععو الذعععععب ولحطععععة صععععحة يعطععععع مععععا يسلكععععو 
اإلندععان   يي ان الجولععة م يععار صععحة الذعععب وراحتععو وسععالمتو، فعع ذا كانععت 

 الجولة قػية فان الذعب قػي كن الجولة تدتسج قػتيا مغ شعبيا.
تسععػز /  59 الفاشععل الععحي حععجث فععي محاولععة االنقععالب العدععكخي تعععج 

فعععععي تخكيعععععا ذات يىسيعععععة وذلعععععظ كنعععععو جعععععاء فعععععي وقعععععت كانعععععت  :615يػليعععععػ 
الجسيػريعععة التخكيعععة بقيعععادة حعععدب العجالعععة والتشسيعععة فعععي يوج قػتيعععا فأردو عععان 

  مععجة       -6159  ورئععيذ للجسيػريععة د6159-6117ثععخئيذ للععػزراء د
لعععععة فعععععي الحيعععععاة الدياسعععععية وخاصعععععة فعععععي السجعععععال حكسعععععو حقعععععق نجاحعععععات ىائ

االقترععادي فقععج تععع القزععاء علععى ديععػن تخكيععا الخارجيععة ويصععبحت تخكيععا مععغ 
الععجول الستقجمععة فععي السجععال االقترععادي فزععاًل عععغ اإلصععالحات الجسععتػرية 
التي جخت مؤخخًا. ىشا يثار تدعالل لسعاذا جعاءت محاولعة االنقعالب ىعحه ومعغ 

بجراسعععة السػضعععػع وقعععج قدعععع البحعععث  لعععى ثعععالث  ثعععان يقعععه وراءىعععا وقعععج قسشعععا
محاور تحجث السحػر اكول ععغ تعجخل الجعير فعي الدياسعة التخكيعة مدعلصًا 

-1>=5-5;=5-1:=5الزعععععععػء علعععععععى االنقالبعععععععات العدعععععععكخية الدعععععععابقة د
  يسبابيا ونتائجيعا وىعل تعارضعت معد الجيسقخاشيعة التخكيعةي فعي حعيغ ;==5

لتشسية وإصالحاتو في السجعال العدعكخي تشاول السحػر الثاني حدب العجالة وا
مبيشًا دور الحدب في تقليز سعلصة السؤسدعة العدعكخية، يمعا السحعػر الثالعث 
فقععج تحععجث عععغ محاولععة االنقععالب العدععكخي الفاشععل ووقائعععو ويسععبابو وفذععلو 
ونتائجو وإجخاءات الحكػمة التخكية ضج السؤيجيغ والستعػرشيغ فعي االنقعالب. 
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ة مععععغ االسععععتشتاجات السيسععععة والتععععي حللععععت ىععععحه وقععععج خععععخج البحععععث بسجسػععععع
الطععععاىخة فععععي دولععععة تعععععج نفدععععيا مؤىلععععة للععععجخػل فععععي االتحععععاد اكور ععععي وقععععج 
اسععععتخجمشا العجيععععج مععععغ السرععععادر السباشععععخة وكععععان يبخزىععععا كتععععاب داالنقععععالب 
العدععكخي فععي تخكيععا بععيغ الفذععل الععجاخلي والتععجخل الخععارجي  وىععػ كتععاب ميععع 

يل محاولععة االنقععالب لحطععة بلحطععة السععيسا ووثععائقي يععؤرخ  حععجاثيات وتفاصعع
ول كعععان جعععدءًا معععغ الحعععجث وكعععاد يفقعععج حياتعععو فعععي ىعععحه گوان مؤلفعععو ا زاىعععج 
 السحاولة االنقالبية.

  السحػر األول/ تجخل الجير في الدياسة التخكية )نطخة تسهيجية(السحػر األول/ تجخل الجير في الدياسة التخكية )نطخة تسهيجية(
ضيععععخت القععععػة العدععععكخية كععععأداة يساسععععية مععععغ يدوات الحكععععع مشععععح قععععخون 

حجيج بعجاياتيا فسشعح بعجيت الجساععات البذعخية اكولعى فعي شػيلة، قج يرعب ت
محاولععة تشطععيع شععؤونيا وإقامععة نععػع مععغ العالقععات السشطسععة بععيغ يفخادىععا ومشععح 
لجأت  لى قبعػل فكعخة الدعلصة فعي  دارة شعؤون الجساععة كانعت القعػة السدعلحة 
 حعععجأل اكدوات الخئيدعععة لفعععخض الشطعععام والدعععلصة فعععي وقعععت لعععع يكعععغ فيعععو معععغ 

دارة جساععة بجائيعة معغ خععالل االحتعخام التلقعائي للععادات االجتسا يععة اليدعيخ  
والجيشيععة، كسععا ان القععػة السدععلحة كانععت الػسععيلة الػحيععجة السسكشععة للععجفاع عععغ 
ثيعان الجساععة فععي مػاجيعة الجساععات اكخععخأل السترعارعة معيعا، وقععج زادت 

لعى، ومعغ ثعع يىسية القعػة السدعلحة بتدايعج الرعخاع بعيغ الجساععات البذعخية اكو 
نذأت اإلمبخاشػريات القجيسة التي عخفيا التاريخ مثل اإلمبخاشػرية السرعخية 
القجيسععععة واإلمبخاشػريععععة الرععععيشية والفارسععععية والخومانيععععة والبيدنصيععععة واليشجيععععة 
القجيسة مثل دولة السغػل واإلمبخاشػريات اإلسالمية مثل ال باسعية والفاشسيعة 

ذ قامعععت الجيعععػش فييعععا دورًا ىامعععًا فعععي تحجيعععج واكمػيعععة والعثسانيعععة والفارسعععية  
سياسعة الجولععة باعتبععار ان تلععظ الدياسععة كانععت تععجور حععػل محععػر يسععاس ىععػ 

 . 5دالغدو والتػسد والحفاظ على اكقاليع تحت سيادة الجولة
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وكععععان العثسععععانيػن مشععععح نذععععأتيع اكولععععى يتسيععععدون بصععععابد عدععععكخي كن 
خكتيع باتجععاه الغععخب تخجععد مجععتسعيع القبلععي كععان فععي حععخب دائسععة بععل ان حعع

 لى تلعظ الصبيععة بػصعفيع جساععات قبليعة سعكشت يواسعا صسعيا الرعغخأل مشعح 
القعععخن الدعععادس السعععيالدي بعععخزت ندعتيعععا العدعععكخية بحكعععع الطعععخو  الرععع بة 
السحيصة بيا ثع تصعػرت يسعاليب العسعل العدعكخي بسزعي العدمغ ويصعب  ليعا 

اسععتصاعت ىععحه الجولععة تقاليععج عدععكخية راسععخة يسععيست فععي بشععاء دول كبععخأل و 
فععي يقععل مععغ قععخنيغ ان تسععج بفزععل مؤسدععتيا العدععكخية نفػذىععا شععخقًا و خ ععًا 

باسععصة لععػاء اإلسععالم علععى  7>:5و =597وتحاصععخ فيشععا مععختيغ فععي سععشة 
معطععع مععا يعععخ  الن بععجول يور ععا الذععخ ية واليػنععان وجععدر البحععخ الستػسععا 

ض السستجة مغ شسال ويجداء مغ  يصاليا والشسدا كسا خزعت لديصختيا اكر 
القفقاس شسااًل حتى الرحخاء اكفخيقية جشػ ًا وحجود السغعخب اكقرعى  خ عًا 
ومعععغ الذعععخف بعععالد فعععارس والععععخاف شعععا لة مدعععاحة مستعععجة معععغ اكرض قعععجرت 

 . 6دبأثثخ مغ دعذخة مالييغ  ميل مخ د
يعععد بعععيغ يلقعععج كعععان يىعععع مطعععاىخ التعععخاث العثسعععاني ينعععو لعععع يكعععغ ىشعععا  تس

ة فالقػة العدكخية في الشطام العثساني كانت ركيعدة الجولعة وكعان الجير والجول
الدلصان وكبار مػضفي اإلدارة السخكدية ورجال الجير والسػضفػن معغ يبشعاء 

والعلساء يذكلػن معا ععخ  فعي السرعصل  العثسعاني باسعع اليي عة  د* الجوشخمة
مععغ  الحاثسععة التععي يشلععق علييععا اسععع دالعدععكخييغ  يو ديىععل الدععي   بععالخ ع

ينيعععا كانعععت تزعععع دالرعععفػة السجنيعععة  وكعععان يعزعععاء الصبقعععة الحاثسعععة معععغ ال 
عثسعععان يعخفعععػن ييزعععًا باسعععع دالعدعععكخييغ  كن شبيععععة ميعععاميع كانعععت خعععالل 

 د** ، بيج االنكذارية 7دالقخن اكول مغ تاريخ اإلمبخاشػرية عدكخية بالزخورة
ن الخعامذ عذعخ دالجير العثساني  تحػلػا  لى جير بخيتػري مد نياية القعخ 

ولجأوا  لى التجخل في الدياسة حيغ خلعػا بايديج الثاني وولػا الدلصان سليع 
اكول ثع ثاروا مخة يخخأل في يوائل عيج سليسان القانػني وحيغ تػفي يجبعخوا 
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سليع الثاني على اال جاف علعييع حعيغ ارتقعاءه الععخش، كسعا تسعخد االنكذعارية 
وإبععخاميع  5:67ومرععصفى الثالععث  5:66فععي عيععج فععي عيععج عثسععان الثععاني 

مسعععععا  ;1>5ثعععععع تسعععععخدوا علعععععى سعععععليع الثالعععععث  71;5ويحسعععععج اكول  >5:8
يضصخه  لى االىتسام بكب  جساع االنكذارية وإنذاء فخقة ججيجة يشلق علييعا 
دالشطععععععام الججيععععععج  وتلقععععععت تععععععجريبيا علععععععى الععععععشسا اكور ععععععي الحععععععجيث  ال ان 

 :6>5محسعػد الثعاني ععام حتعى قزعى علعييع  >1>5االنكذارية قتلعػه ععام 
 . 8دالحي ينذأ جيذًا ججيجًا يصب  دجير الجولة 

 يععخ ين الجععير الججيععج مععد دخععػل عرععخ التشطيسععات فععي نيايععة العقععج 
الثالعععث معععغ القعععخن التاسعععد عذعععخ سيرعععب  حامعععل ويداة دالتغخيعععب والتحعععجيث  
وصاحب ندعة بخيتػرية في مػاجية الدلصان ف صالح التعليع بجي تحجيجا فعي 

جير ويبجأل خخيجػا السجارس العدكخية السجنية تػجيا نحػ الشسػذج الغخ ي ال
والسشحعععععى اإلصعععععالحي إلنقعععععاذ دولعععععتيع داإلمبخاشػريعععععة الستدعععععاقصة  واعتبعععععخوا 
ينفدععععيع دحععععخاس التشععععػيخ  وينيععععع ملدمععععػن ب صععععالحات سياسععععية  لععععى جانععععب 
التحععجيث العدععكخي، وصعععجت ىععحه التصععػرات  لععى الدععص  مععد خلععد الدععلصان 

وحخكعة السصالبعة بالجسعتػر، وىشعا  معغ يعتبعخون ان  :;>5العديد ععام  عبج
ىػ "انقالب" وان مغ قامػا بو كعانػا مرعجر اليعام ميعع  :;>5ما حجث عام 

لسغ تبعػه ومرجر شخ ية لتجخالت العدكخييغ الالحقة، ولسا علق الدلصان 
د عبعععج الحسيعععج الثعععاني العسعععل بالجسعععتػر بعععجي الزعععبا  العدعععكخيػن العسعععل لخلععع

الدعععلصان وإععععادة الحيعععاة الجسعععتػرية وكػنعععػا جس يعععة سعععخية عخفعععت باسعععع لجشعععة 
حاثسة  أدوار  بوقج ضست الجس ية ضباشًا قامػا  =>>5 عام االتحاد والتخقي

فعععي تعععاريخ تخكيعععا السعاصعععخ مثعععل ينعععػر باشعععا وجسعععال باشعععا ومرعععصفى كسعععال 
دععكخية قععػة ،  ذ تعععج تخكيععا  حععجأل الععجول التععي بععخزت فييععا اكداة الع 9ديتععاتػر 

سياسععية علععى السدععخح الدياسععي مشععح قععخون شػيلععة ولسععا كععان دور السؤسدععة 
العدععكخية التخكيععة قععج اتخععح شععابد االسععتسخارية ابتععجاءًا مععغ االنقععالب العدععكخي 
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العععحي كعععان امتعععجادًا لسخحلعععة شػيلعععة معععغ التعععجخل العدعععكخي فعععي  >1=5ععععام 
ة معغ التعجخالت سياسة الجولة التي كان يحكسيا نطام عدعكخي ولبجايعة سلدعل

-1>=5-5;=5-1:=5-67=5-=5=5العدععععكخية تسثلعععععت فعععععي اكععععععػام 
وىشعععا البعععج معععغ تحليعععل العػامعععل التعععي يدت  لعععى بعععخوز ضعععاىخة التعععجخل  ;==5

 العدكخي في الحياة الدياسية لتخكيا ومشيا:
العامعععل التعععاريخي: ويعععختبا ىعععحا العامعععل بالعععجور التعععاريخي العععحي قعععام بعععو  -5

مبخاشػريعة واسععة ونسعػ السؤسدعة العدعكخية خعالل الجير العثساني في بشاء  
 Bahrampourعسليععععات التصععععػيخ واإلصععععالح العدععععكخي، ويرععععه السععععؤرخ 

 اكتخا  بأنيع ديمة عدكخية تقليجية قجمػا مغ يواسا صسيا على ضيخ جػاد .
العامل االجتساعي: ويعج ىعحا العامعل معغ العػامعل السيسعة التعي سعاعجت  -6

فو يداة معععععغ يدوات التعععععأثيخ فعععععي الحيعععععاة علعععععى ضيعععععػر الجعععععير التخكعععععي بػصععععع
الدياسععية والسقرععػد بالػضععد االجتسععاعي للجععير ىععػ مخكععد الجععير ومكانتععو 
فععي التكععػيغ االجتسععاعي للجولععة بسععا يحػيععو مععغ يبعععاد مختلفععة تتعلععق بالبي ععة 
اكصلية كفخاد الجير سػاء االجتسا ية يو الثقافية يو البي ة السكتدبة نتيجة 

العدععععكخي ويتفاعععععل كععععال العععععامليغ ويتذععععكل فععععي الشيايععععة العسعععل فععععي السجععععال 
 .  :دالقصاع االجتساعي الحي يشتسي  ليو العدكخيػن في يي مجتسد

وفي وسد السخاقب للذأن التخكي ان يتبيغ الجحور الثقافية واالجتسا يعة 
لتععععاضع مكانعععة الجعععير فعععي تخكيعععا  ذ ان الثقافعععة التخكيعععة تحعععث علعععى االحتعععخام 

لسبالغععععة فععععي تقععععجيخىع لحععععج الشطععععخ  لععععى جشععععخاالت الجععععير الذععععجيج للعدععععكخ وا
بػصفيع  داة فاتحيغ لرشاعة مجج تخكيا على معجار التعاريخ  لعى الحعج العحي 
يحخص  البية الباء اكتعخا  علعى مجا بعة يشفعاليع متسشعيغ ليعع ان يرعبحػا 

، وتععععج السؤسدعععة  ;ددباشعععػات  وىعععع يقرعععجون جشعععخاالت فعععي الجعععير التخكعععي
ية مغ يقعػأل السؤسدعات فعي الجولعة التخكيعة ويثثخىعا تشطيسعا ان العدكخية التخك
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لع تكغ بالفعل دسلصة عليا تقد فػف الجسعتػر ومؤسدعات الجولعة اكخعخأل بسعا 
 فييا اليي ات السشتخبة  وتدتسج ىحه السؤسدة يىسيتيا مغ:

التشطعععيع العععجاخلي السحكعععع ليعععحه السؤسدعععة وتستعيعععا باسعععتقاللية كاملعععة فعععي  .5
القيادية ووض  رليتيا بذأن دورىا واكىعجا  العليعا للجولعة اختيار عشاصخىا 

وفععي ىععحا الخرععػص ترععب  ىععحه السؤسدععة يشععبو بعععدالسؤسدة البابػيععة  مععغ 
حيث اختيار وافخاز وانتقعاء العشاصعخ القياديعة والتجعجد معغ داخليعا ولعيذ معغ 
خارجيا  ذ ينيا تزعد التخشعيحات لتعػلي السشاصعب القياديعة فييعا وال يدعتصيد 

ذ الجسيػريعععععة االختيعععععار معععععغ خعععععارج ىعععععحه التخشعععععيحات كسعععععا ان لسعطعععععع رئعععععي
 القيادات العدكخية التخكية رلية  ستخاتيجية واضحة للػشغ التخكي.

قػة الػضد الدياسي للسؤسدة العدعكخية التخكيعة بسػجعب الجسعتػر التخكعي  .6
 .6>=5لعام 

تأتي ضخامة القػة العجدية للقػات السدلحة العدكخية التخكية و حيث انيا  .7
وفقًا ليحا الس يار في السختبة الثانية بعج الػاليات الستحعجة اكمخيكيعة معغ بعيغ 

 . >ددول حله شسال اكشلدي
ويذكل الجعع الغخ ي وخرػصًا اكمخيكي يحج يبخز مرادر قػة ونفػذ 
الجير سياسيًا فباعتساد تخكيا علعى التعجديعة الحد يعة وإجخائيعا يول انتخابعات 

اثتدعععبت عالقاتيعععا معععد الغعععخب يبععععادًا ججيعععجة وميسعععة  91=5ديسقخاشيعععة ععععام 
والسععيسا بعععج ان صععارت عزععػًا فععي حلععه شععسال اكشلدععي وعشرععخًا يساسععيًا 
فععععي الحععععخب البععععاردة ضععععج السعدععععكخ الذععععخقي داالشععععتخاثي  بدعامععععة االتحععععاد 
الدػفيتي الدابق حيث يسيع ذلظ في دعع دور العدعكخ فعي الحيعاة الدياسعية 

ت الستحجة اكمخيكية وعػاصعع الشعاتػ  لعى تخكيعا كحليع  بعج ان نطخت الػاليا
استخاتيجي كسا حطعي العدعكخيػن اكتعخا  العحي اثبتعػا بعجورىع فعي العجيعج معغ 
السشاسبات وفائيع كمخيكا بسدانجة واضحة مغ اكمخيكان الحيغ جشحػا لتأييعج 
 جسيععد االنقالبععات العدععكخية التععي شععيجتيا تخكيععا و خعععػا فععي التسععاس االعععحار
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لسجبخييا وإبجاء التفيع لسقاصجىع وتسثل درئاسة ىي ة اكركان العامة للجير  
السرععععجر اكول للقععععػة فععععي السؤسدععععة العدععععكخية التخكيععععة وىععععي تتستععععد بػضععععد 
خاص في الجستػر التخكي، وتقػم السؤسدة العدكخية التخكيعة بعسليعة تصييعخ 

جيع دون واسععععة سعععشػية ضعععج الزعععبا  ذي االتجعععاه العععجيشي حيعععث تقعععػم بععع خخا
، وقعععععج نجحعععععت  =دتقعععععجيسيع لسحاثسعععععة عدعععععكخية يو اسعععععتساع يي دفعععععاع معععععشيع

الجبلػماسعععية التخكيعععة بععععج الحعععخب العالسيعععة الثعععاني فعععي التقعععخب معععغ الػاليعععات 
الستحععجة اكمخيكيععة والغععخب وذلععظ عععغ شخيععق مبععجي تخومععان ومذععخوع مارشععال 

ت تخكيعا ععغ و الشتيجة يبخمت مجسػعة مغ االتفا يعات الثشائيعة التعي اسعتصاع
شخيقيععا الحرعععػل علعععى معػنعععات اقترعععادية وعدعععكخية معععغ الػاليعععات الستحعععجة 

 =8=5اكمخيكيععة ومسععا يدأل  لععى  انزععسام تخكيععا للسجلععذ اكور ععي فععي عععام 
وحرععػليا علععى العزععػية الكاملععة لحلععه  91=5واشععتخاثيا بععالحخب الكػريععة 

الجعير  كل ذلظ يدأل  لى تغيخ الشطعخة  لعى دور 96=5شسال اكشلدي عام 
التخكي واتداع يفق اإلستخاتيجية التخكية نتيجة ارتباشيا بشطام الجفاع الغخ ي 
خاصعععة وان مقعععخ  يعععادة حلعععه شعععسال اكشلدعععي يقعععد فعععي يراضعععييا فعععي  قلعععيع 

 . 51ديزميخ
% مععغ مجسععػع >5لقععج بلغععت السدععاعجات اكمخيكيععة فععي يدنععى مخاحليععا 

و حلعػل  >9=5ععام  %5:وقج ارتفعت  لى  91=5السيدانية العدكخية لعام 
كععان مقعجار مععا ينفعق علععى السدعاعجات العدععكخية حعػالي مليععػني  =9=5ععام 

دوالر يمخيكععي، و ذععكل عععام بلغععت السدععاعجات اكمخيكيععة العدععكخية مععغ عععام 
 . 55دحػالي ستة مليار دوالر 7;=5 لى عام  ;8=5

فععي الدياسععة التخكيععة  اً يساسععي لقععج كانععت القععػات السدععلحة التخكيععة عععامالً 
ي.س.ان ذخيغ وفي ىحا الرجد البعج معغ اإلشعارة العى معا كتبعو يلة القخن العش

قععائاًل: "لععػ تػ لشععا فععي التععاريخ التخكععي وصععػاًل كي نقصععة  7:=5فيذععخ عععام 
يقعععد عليشعععا اختيارىعععا لػجعععجنا ان يثثعععخ قعععادة السجتسعععد التخكعععي شعععيخة ىعععع القعععادة 



 
 

 

 [131] (63) 18 دراسات إقليسية                                                    مخكد الجراسات اإلقليسية       
     

 

ػرة عدععكخية ، وىكععحا تأسدععت الجسيػريععة التخكيععة فععي كشععه ثعع 56دالعدععكخيػن"
قادىععععا يتععععاتػر  ورفاقععععو رسععععخت بعععععج ذلععععظ لسبععععجي داالنقالبيععععة  كػسععععيلة لبشععععاء 
الجسيػريععععة الػليععععجة والحفععععاظ علييععععا وجعلتععععو يحععععج السبععععاد  اكساسععععية الدععععتة 

 ;7=5للجستػر التخكي الحي عيج بو يتاتػر  قبيل وفاتو بعام واحج يي ععام 
ثععة وقائععج ثػرتيععا ومشععح ذلععظ  لععى الجععير التخكععي الععحي يعتبععخه بععاني تخكيععا الحجي

الحععيغ اعتبععخ الجععير التخكععي نفدععو حععامي حسععى الجسيػريععة التخكيععة واكمععيغ 
السععؤتسغ علعععى مبادئيععا الدعععتة وكععان الدعععشج القععانػني والجسعععتػري الستسثععل فعععي 
شخيقتو الخاصة في تفديخ الجساتيخ ذريعتو في كل انقالب عدعكخي قعام بعو، 

علععععى ان ال يتععععخ  الدععععلصة  ثسععععا حععععخص الجععععير بعععععج كععععل انقععععالب عدععععكخي 
للسجنييغ اال بعج سغ دستػر ججيج يو تعجيل بعس مػاد الجستػر القعائع علعى 

، وقج اتخح تعجخل الجعير فعي  57دنحػ يخسخ لشفػذ السؤسدة العدكخية التخكية
الدياسة التخكية يشكااًل متعجدة يبخزىا كػنو  حجأل مؤسدعات الدياسعة العامعة 

خ واضع  بالشدعبة كي دولعة معغ العجول وكػنعو دمجخالتيا ومحجداتيا  وىحا يم
 حععجأل مؤسدععاتيا التشفيحيععة دمخخجاتيععا وصثارىععا  سععػاء فععي الحععخب والشدعععات 
العدكخية يو فعي اكمعغ العجاخلي ولكعغ التعجخل اكبعخز واكثثعخ تكثيفعًا وتعبيعخًا 
ىػ االستيالء السباشخ على الحكع مغ خالل انقالب عدكخي واالستسخار في 

مغ  عادة تدليسيا للسجنييغ، ولكغ السؤسدة العدكخية التخكية ال  الدلصة بجالً 
تخ ععب  لععى الػصععػل  لععى الحكععع السباشععخ يو دصععشد دكتاتػريععة عدععكخية  فقععج 
جخت العادة ان يعيج العدكخ الحكع  لى السجنييغ بععج ان يعيعج تختيعب الشطعام 

جير في ، واالنقالبات العدكخية ىي استسخار لجور ال 58دالدياسي والجستػري 
الدياسعععة وىعععي اسعععتخجام العشعععه السعععادي ديو التيجيجيعععة  لػضعععد حعععج للدعععلصة 
الدياسعية يو لحالععة مععغ حاالتيععا وىععي الػسعيلة العدععكخية إلعععادة بشععاء الدععلصة 
يو تغيخىا وعليو فثسة انقالبات عدكخية تدتخجم القػة العدعكخية السباشعخة، يو 

داالنقعالب اكبعيس  ويتسثعل انقالبات  يخ عشيفة تعخ  بعدانقالب الفيتػ  يو 
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بتػجيععو انععحار يو مععحكخة للدياسععييغ فععي الدععلصة تصلععب مععشيع القيععام بسجسػعععة 
معععغ اإلجعععخاءات يو التشحعععي ليقعععػم الجعععير بتعععػلي الدعععلصة يو بتختيعععب تذعععكيلة 

تتسثعععل  soft coupسياسعععية بجيلعععة، وانقالبعععات  يعععخ مباشعععخة يو دناعسعععة  
غييعععخ الشطعععام الدياسعععي واسعععتبجالو بالزعععغػ  الدياسعععية واالعالميعععة و يخىعععا لت

بشطعععام صخعععخ بػسعععائل سياسعععية  يعععخ عشيفعععة وقعععج حعععجثت كعععل يشعععكال االنقعععالب 
، وتفدعععععخ السؤسدعععععة العدعععععكخية  59دالسعععععحكػرة فعععععي التعععععاريخ التخكعععععي السعاصعععععخ

اسععععتجابة شبي يععععة إلرادة  ذات والشطععععام العلسععععاني االنقالبععععات العدععععكخية بأنيععععا
اءة تفدعيخية لكعالم مرعصفى كسعال حعػل اكمة في التقجم نحػ اكمعام وىعحه قعخ 

دور الجععير فععي الدياسععة ويشدععحب ذلععظ علععى التععجخالت العدععكخية السباشععخة 
وقععج  ;==5والتععجخالت  يععخ السباشععخة  1>=5، 5;=5، 1:=5فععي اكعععػام 

ثانععت االنقالبععات العدععكخية السباشععخة اسععتجابة للتععػتخ الدياسععي واالضععصخاب 
لتعي لعع تكعغ الدياسعات اكمشيعة واععالن ويعسال العشه والفػضى فعي العبالد وا

وفعي ىعحا السجعال تععج تخكيعا ينسػذجعًا   :5داكحكام العخفية قادرة علعى ضعبصيا
، وقبعععل  ;5دللعععجول التعععي يقعععػم فييعععا الجعععير بعععجور رئعععيذ فعععي الحيعععاة الدياسعععية

استعخاض االنقالبات العدكخية الدابقة في تخكيعا البعج لشعا معغ تدعليا الزعػء 
 ية التخكية.على القجرات العدكخ 

  56يديج عجد اكشخاص السػائسيغ للخجمعة العدعكخية فعي تخكيعا علعى د
  يلفعًا كعل ععام ويتعػزع حعػالي 1>:مليػنًا وعجد مغ يجخل التجشيج يثثخ مغ د

يؤدون الخجمة العدكخية على صفػ  القػات السدعلحة  اً   شخر959511د
  97111  للقععععػات الجػيععععة ود1551:  للقععععػات البخيععععة ود816111بععععيغ د

  مغ السػاششيغ السؤىليغ 11;>;7للقػات البحخية ويسكغ للجير ان يجشج د
يلفعًا  معغ الجشعػد  81-:7اكتعخا  د ألعسال العدعكخية عشعج الزعخورة، ولعجلأل

يعسلعػن فعي  شعار عسليعات اكمعع  اً   جشجي7111في قبخص التخكية وحػالي د
وصععععخ يا  الستحععععجة دوحلععععه شععععسال اكشلدععععي  لحفععععظ الدععععالم فععععي يفغاندععععتان
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والجبعل اكسعػد والجعير التخكععي ىعػ الثعاني معغ حيععث الععجد فعي حلعه شععسال 
، وتيععععتع السؤسدععععة العدععععكخية  >5داكشلدععععي دالشععععاتػ  بعععععج الجععععير اكمخيكععععي

التخكية بسخاجعة الدياسات اكمشية والجفا ية الستعلقعة بالتجشيعج والتدعلي  وفعي 
ر عععد فعععخف عدعععكخية ىعععحا الدعععياف يعلشعععت القيعععادة العدعععكخية ععععغ التخلعععي ععععغ ي

ثانعععت متسخكعععدة يساسعععًا فعععي مشعععاشق الحعععجود معععد اليػنعععان ويرميشيعععا وإيعععخان كسعععا 
شخعت السؤسدة العدكخية في  ععادة ميكلعة وتشطعيع القعػات السدعلحة ويعلشعت 

عععغ خصععا شسػحععو لديععادة القععجرات العدععكخية للجععير و سػجبيععا  :==5عععام 
  شععائخة عسػديععة 91;ود  شععائخة مقاتلععة 81:سععتحاول تدويععج القععػة الجػيععة بعععد

، 6، 5وكعحلظ يشطعخ السالحعق  :616  سفيشة حخ ية وذلظ حتى ععام 58ود
 . =5دحػل اكسلحة الخئيدة لجأل الجير التخكي 7

ولقعععج اىتسعععت تخكيعععا بتصعععػيخ تخسعععانتيا العدعععكخية وكانعععت شخفعععًا فعععي ععععجة 
يحال  عدكخية وما زالت في حله شسال اكشلدي دالشعاتػ  وذات عالقعات 

  مليععارات دوالر علععى شععخاء ;ية مععد  سععخائيل وقععج ينفقععت مععا  يسععة داسععتخاتيج
فزاًل  8==5-6>=5يسلحة مغ الػاليات الستحجة اكمخيكية خالل الدشػات 

عغ ما تػفخه قػاعج الشاتػ مغ تدييالت وإمكانيعات وتذعيخ مرعادر تخكيعة ان 
 وان الجير التخكي يحتاج  لى 6161تخكيا تأمل ان ترب  دولة نػوية عام 

   مليار دوالر خالل الثالثيغ سشة القادمة.591 نفاف د
و عيغ صونعة ويخعخأل تقعػم السؤسدعات الغخ يعة وخرػصعًا اكمخيكيعة بشذعخ 
سععيشاريػىات عععغ حععخوب مقبلععة سععػ  يخػضععيا الجععير التخكععي ضععج جيخانععو 
وىعععػ معععا يععععدز االنعععجفاع نحعععػ السديعععج معععغ التدعععلي  معععغ خعععالل تشعععامي الشدععععة 

خععععععب التخكيععععععة فقعععععج كععععععان الععععععخئيذ الخاحععععععل دتػركععععععػت اإلمبخاشػريعععععة لععععععجأل الش
  يخأل ان ىشا  "يعساال كثيخة يشتطخ مغ تخكيعا انجازىعا  Turgut Ozalاوزال

معععغ بحعععخ االدرياتيعععظ  لعععى سعععػر الرعععيغ مذعععجدًا علعععى ان ال تزعععيد الفخصعععة 
الشادرة التعي تلعػح كول معخة مشعح يلعه سعشة، وإذا يردنعا ان نكعػن دولعة عطسعى 
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العذخيغ فيجب عليشا ان ندعتغل ىعحه الفخصعة" وإذا كانعت في القخن الحادي و 
دالعثسشعععة  سياسعععة رسعععسية لتخكيعععا ولعععيذ الوزال وحعععجه فعععان الصخيعععق السػصعععل 

، كسعا  61د  لييا يسخ عبخ دحل الخالفات الدمشيعة بعيغ تخكيعا والعجول السجعاورة 
 ذىبت تخكيا بعيجًا في شسػحاتيا  ذ ييتع اكتخا  بامتال  قجرات نػويعة، فبععج

حععجوث التغييععخات فععي االتحععاد الدععػفيتي الدععابق ومشطػمععة الععجول االشععتخاثية 
صععخح السدععؤولػن اكتععخا  بععأنيع يخاقبععػن عععغ كثععب مععا يجععخي "فبالدنععا دولععة 
ذات حجود مد االتحاد الدػفيتي واكمخ السيع ىػ العسل على مشد اكوضاع 

جيت اكخبعار التي مغ شأنيا التأثيخ فعي اكمعغ القعػمي التخكعي وسعخعان معا بع
عغ تغيخ وجية نطخ اكتعخا   زاء اك بعاء الشػويعة ونذعخت جخيعجة كعاثيسيخني 

Kathimerini  كعععععانػن  =6اليػنانيععععة الشاشقعععععة باالنكليديعععععة بععععععجدىا الرعععععادر
معغ ان الحكػمعة اليػنانيعة قلقعة معغ يخبعار تؤكعج بععأن  5==5اكول / نعػفسبخ 

للحرععػل علييعا مععغ  تخكيعا تعخوم الحرععػل علعى رلوس نػويععة وتعسعل جاىعجة
جسيػريات صسيا الػسصى اإلسالمية التي كانت تحت نفػذ االتحعاد الدعػفيتي 

و ععج سععشػات يشعارت جخيعجة الحيععاة التعي ترعجر فععي لشعجن بعععجدىا   65دالدعابق
 لعععى ان مشطسعععة الدعععالم اكخزعععخ تتحعععخ   >==5ييعععار / معععايػ  55الرععادر 

فعععي خلعععيو اثػيعععػ مشعععح ثسعععاني سعععشػات لسشعععد تخكيعععا معععغ  قامعععة مفاععععل نعععػوي 
Akkuyu  جشعػب تخكيعا وىعػ ضعسغ عذععخة مفاععل تشعػي تخكيعا بشاءىعا بحلععػل

، وفعععععي نيايعععععة ىعععععحا السحعععععػر البعععععج لشعععععا ان ندعععععتعخض و اخترعععععار  66د6161
 .;==5، 1>=5، 5;=5، 1:=5االنقالبات العدكخية في تخكيا 

 1631أيار / مايػ  84أواًل: انقالب 
الجسيػريععععة التخكيععععة  عخفععععت 1:=5ييععععار / مععععايػ  ;6فععععي صععععباح يععععػم 

وكول مععخة فععي تاريخيععا السعاصععخ يول انقععالب عدععكخي وكععان ىععحا االنقععالب 
صععععجمة كبيععععخة للكثيععععخيغ مععععغ الشععععاس فععععي تخكيععععا ومشعصفععععًا خصيععععخًا فععععي الحيععععاة 

ىعععؤالء الزعععبا  العععحيغ قعععامػا بيعععحا  فقعععج كعععان  67دالدياسعععية الجاخليعععة فعععي تخكيعععا
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شععخًا لجس يععة االتحععاد والتخقععي، وقععج االنقععالب يذععكلػن امتععجادًا ايععجيػلػيجيًا مبا
استقخ في ذىعغ ىعؤالء الزعبا  قشاععة ان الحعدب العجيسقخاشي بدعامعة ععجنان 

  كععععان مععععحنبا وخائشععععًا للسثععععل العليععععا للكساليععععة و عععععج 1:=5-91=5مشععععجريذ د
التعي ضعست الزعبا   NUCنجاح االنقالب تع تذكيل لجشة الػحجة الػششيعة 

  بختبعة 59  معشيع بختبعة جشعخال ود9االنقعالب دالثسانية والثالثيغ العحيغ نفعحوا 
  بختبععة نقيععب وكععان يبععخز زعسععاء االنقععالب :  بختبععة مقععجم ود56ثػلػنيععل ود

ىعععع الجشعععخال جسعععال كػرسعععيل رئعععيذ اكركعععان والجشعععخال جسعععال معععاذان او لعععػ 
 . 68دوالكػلػنيل القػمي الب ارسالن تػركير يميغ سخ مجلذ  يادة الثػرة

يىجافعععو حيععث قامععت  دارة االنقععالب بعععاعالن  1:=5ولقععج حقععق انقععالب 
االحكام العخفية وترفية زعساء الحدب الجيسقخاشي واعجام ثالثعة معشيع وعلعى 
ريسععيع رئععيذ الععػزراء عععجنان مشععجريذ وترععفية السععػاليغ للحععدب الععجيسقخاشي 
داخل الجير، كسا قامت بحخكعة ترعفية واقالعة لععجد كبيعخ معغ يعزعاء ىي عة 

الحي يعجتو  دارة االنقالب  5:=5، وكان دستػر عام التجريذ في الجامعات
يسثعل الشجعاح اكبعخز إلدارة االنقعالب حيعث اسعتعاد  67=5بجياًل عغ دسعتػر 

العدععكخيػن سععصػتيع ونفععػذىع داخععل الحيععاة الدياسععية عبععخ عععجد مععغ السععػاد 
نذعععأت فعععي تخكيعععا معارضعععة قػيعععة  5:=5الجسعععتػرية الججيعععجة، و ععععج دسعععتػر 

اريغ اليسيشعععععي واليدعععععاري، وانتذعععععخت فعععععي تلعععععظ السعععععجة خاصعععععة معععععغ قبعععععل التيععععع
 . 69دالدجاالت الفكخية والسدلحة وضيػر يحجاث العشه
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 )انقالب السحكخة(  1641آذار / مارس  18ثانيًا: انقالب 
تعج حقبة الدعبعيشات معغ اخصعخ الفتعخات فعي تعاريخ تخكيعا السعاصعخ  ذ 

فقععج شععيجت تلععظ  تػصععه بأنيععا فتععخة االضععصخاب الدياسععي  لععى جانععب ذلععظ
فععي  زععػن يقععل  1>=5، 5;=5السععجة سععيصخة الجععير علععى الحكععع مععختيغ 

 5;=5صذار / مععععارس  56، ان االنقععععالب العدععععكخي  :6د  سععععشػات51مععععغ د
جاء استجابة للتأزم في الحياة الدياسية وفذل الحكػمات السجنيعة فعي  يجعاد 
 حلععػل للسذععكالت السدتعرععية فععي تخكيععا وخاصععة التحععجي الععحي شعععخت بععو

الصبقعععة الدياسعععية والسؤسدعععة العدعععكخية معععغ تدايعععج الفعاليعععة الدياسعععية لليدعععار 
وإزاء اكوضععععاع الستععععجىػرة التععععي مععععخت بيععععا تخكيععععا   ;6دالذععععيػعي فععععي الععععبالد

ويوشععكت علعععى الحععخب اكىليعععة عقععج مجلعععذ اكمععغ القعععػمي التخكععي بخئاسعععة 
مسععجوح شا سععاف رئععيذ اكركععان العامععة وجععػدت صععػناي رئععيذ الجسيػريععة 

للبحعث  5;=5سبق اجتساعيغ في كانػن الثاني / يشايخ وشبا  / فبخايعخ اك
السجلعذ  عغ اكساليب السشاسبة للحفاظ على وحجة العبالد، وكعحلظ اسعتجعاء

بخئاسة مسجوح شا سعاف وحزعخه  5;=5/ مارس اكعلى لالجتساع في صذار
عععغ القيععادات العدععكخية قععادة الػحععجات العدععكخية مععغ مختلععه الععبالد وكععان 

وناقذعت الجلدعة يوضعاع العبالد واسعتأنه االجتسعاع  اً   شخر611جدىع دع
 . >6دفي اليػم التالي ليدفخ عغ محكخة تع  عالنيا عبخ اإلذاعة

دانقعععالب السعععحكخة   5;=5صذار / معععارس  56وتخجعععد يسعععباب انقعععالب 
 - لى جسلة مغ اكسباب:

في تفاقع يعسال العشه واإلرىاب والخصه واال تياالت شسلت اكجانب  -5
 تخكيا.

تعععجىػر اكوضعععاع االقترعععادية وىبعععػ  الليعععخة التخكيعععة وارتفعععاع اكسععععار  -6
 %.1;بشدبة 

 . =6دضعه الحكػمة -7
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جعععععاء االنقعععععالب العدعععععكخي دانقععععععالب السعععععحكخة  ليتعععععجخل فعععععي الذععععععؤون 
الدياسععية التخكيعععة بععععج  يعععام قعععادة الجعععير التخكعععي اكر ععععة بتػجعععو  نعععحار  لعععى 

ليسان ديسخئععععل لػضععععد حععععج رئععععيذ الجسيػريععععة جععععػدت صععععػناي وحكػمععععة سعععع
 . 71دللفػضى الدياسية في البالد

  1651 ايلػل / سبتسبخ 18ثالثًا: انقالب 
معععيسغ علعععى عقعععج الدعععبعيشات مشعععاخ سياسعععي ععععام كانعععت يبعععخز سعععساتو 
خالفععات وانذععقاقات حد يععة شاحشععة يودت باسععتقخار تخكيععا سياسععيًا واجتسا يععًا 

نذعصاء الفكعخ اليدعاري ثعع واقترعاديًا فانتذعخت يعسعال العشعه واإلرىعاب بعيغ 
 5و ععاقتخاب يععػم العسععال فععي   75دامتععجت  لععى السجسػعععات اليسيشيععة والقػميععة

فععخض صمععخوا اكحكععام العخفيععة مشععد جسيععد االجتساعععات  =;=5ييععار / مععايػ 
والتطععاىخات والسدعععيخات فعععي اسعععتانبػل كسععا يمعععخت الحكػمعععة التخكيعععة الجعععير 

د العسععالي، وعلععى يثععخ ذلععظ بالتععجخل وتػ يعع  جسيععد يعزععاء القيععادة لالتحععا
تعععػتخت العالقععععة بععععيغ بػلشععععج اجػيععععج والقعععػات السدععععلحة التخكيععععة وخاصععععة مععععد 
الجشععخال دنجععجت اوروا  قائععج اكحكععام العخفيععة وكععحلظ فيععالق الجععير اكولععى 
التخكيعة وسعبب ىعحا التعػتخ يععػد  لععى تأييعج اجػيعج لصلعب العسعال علعى القيععام 

/ معععايػ ولعععع يػافعععق الجعععير الن  بحذعععج جسعععاىيخي بسشاسعععبة اكول معععغ ييعععار
، وكانععت تخكيعا بحاجعة ماسععة للغايعة  لععى  76داكحكعام العخفيعة سععارية السفععػل

عسلية انقاذ وتغييخ بدبب السذاثل والفػضى وانتذعارىا فعي تخكيعا  لعى الحعج 
الععحي يصععاب الحكػمععة التخكيععة العجععد عععغ حليععا وإزاء ذلععظ وجععجت الحريعععة 

قععاد الجشععخال كشعععان  1>=5ل / سععبتسبخ ايلععػ  56وفععي   77دللتععجخل العدععكخي 
ايفعععخن رئعععيذ اكركعععان العامعععة للجعععير التخكعععي انقالبعععًا عدعععكخيًا يعلشعععت فيعععو 
اكحكععععععام العخفيععععععة واعتقلععععععت زعسععععععاء اكحععععععداب الدياسععععععية وحطععععععخ الشذععععععا  

، وشبقععًا لسععا جععاء فععي البيععان العدععكخي الععحي اذيععد فععي الدععاعة  78دالدياسععي
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لتي دان الجولعععععة كخي كانعععععت كعععععا  صعععععباحًا فعععععان يسعععععباب التعععععجخل العدععععع:د
ة كانت ععاجدة ععغ العسعل وان الييكعل الجسعتػري كعان ملي عًا ويجيدتيا الخئيد

بالتشاقزععات وان اكحععداب الدياسععية كانععت متصخفععة فععي مػاقفيععا وتفتقععخ  لععى 
. وقج ذكعخ الجشعخال كشععان ايفعخن  االجساع الزخوري لسعالجة مذاثل البالد

ػات السدعععلحة التخكيعععة اضعععصخت  لعععى انتعععداع ييزعععًا ان القععع 5فعععي البيعععان رقعععع 
وحععجة الععبالد واكمععة وضععسان يمععغ الشععاس ومستلكععاتيع  الدععلصة بيععج  حسايععة

 . 79دوسعادتيع ورخائيع ولزسان تصبيق القانػن واستعادة سيادة الجولة
 وتتجلى معالع الشفػذ العدكخي كالتي:

تعيععععيغ السؤسدععععة العدععععكخية جشععععخاالت داخععععل عععععجد كبيععععخ مععععغ مجععععالذ  -5
دارات مؤسدعععععات الجولعععععة مثعععععل السجلعععععذ اكعلعععععى للتعلعععععيع واتحعععععاد اإلذاععععععة  

 والتلفديػن.
 تػسيد مجال  عالن حالة الصػار  واكحكام العخفية. -6

 تعجيل سلصات مجلذ اكمغ القػمي التخكي. -7

العععحي وضععععو االنقالبيعععػن ىعععػ فعععي  6>=5يمعععا يبعععخز انجعععازات دسعععتػر  -8
 . :7دمجال الشفػذ العدكخي داخل الحياة الدياسية

 )االنقالب األبيس(  1664رابعًا: انقالب عام 
افخت تجا يات رد الفعل علعى االنقعالب العدعكخي معد تشعامي الحالعة تط

اإلسععالمية فععي تخكيععا والسععيسا بعععج يعقععاب نجععاح الثععػرة اإلسععالمية فععي  يععخان 
ثععع فععي  8==5ليؤديععا  لععى نجععاح حععدب الخفععاه فععي االنتخابععات السحليععة عععام 

الصخيعععق  –ومعععد تذعععكل حكػمعععة دالخفعععاه  9==5سانيعععة ععععام االنتخابعععات البخل
القععػيع  االئتالفيععة وتععػلي نجععع الععجيغ ير كععان رئاسععة الععػزراء يخععحت السؤسدععة 
العدععكخية تتععابد بجقعععة يداء ىععحه الحكػمععة وتتذعععخ  مقاصععجىا البعيععجة حيعععث 
اعتبخت التصػر الحعادث فعي نسعػ اإلسعالم الدياسعي متسعثاًل فعي حعدب الخفعاه 
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وجػد خصخ متدايج على مباد  الجسيػريعة االتاتػركيعة ونطاميعا  مؤشخًا على
العلساني فقامعت رئاسعة اكركعان العامعة بتذعكيل وحعجة خاصعة داخعل مخكدىعا 
 لستابعععة ىععحه التصععػرات ويشلععق علععى ىععحه الػحععجة دمجسػعععة العسععل الغخ يععة 

، وقععععج تسكشععععت اكوسععععا  العثسانيععععة بسععععا فييععععا السؤسدععععة العدععععكخية مععععغ  ;7د
تذعععيلخ  التعععي قعععادت حسلعععة كبيعععخة ضعععجىا معععغ  –بحكػمعععة دار كعععان  اإلشاحعععة

 . >7دخالل التلػي  بانقالب عدكخي 
يعلغ العدكخ والسجلذ اكعلى للتعليع الععالي الحعخب علعى دالحجعاب  
دوعلى السعلسيغ الحيغ قبلعػا شالبعات محجبعات  وعلعى معجارس اععجاد االئسعة 

 8ان بعالقخب معغ انقعخة والخصباء "يضيخت" الجبابات  زبيا في مجيشعة سعشج
ويعصعععى الجعععير العععحي صععععج القسعععد تعععجريجيًا يثشعععاء  ;==5شعععبا  / فبخايعععخ 

شعععبا  / فبخايعععخ  >6االجتسعععاع الذعععيخي لسجلعععذ اكمعععغ القعععػمي التخكعععي فعععي 
انعحارا لحكػمععة ار كعان يشععحرىا فيععو باست رعال كععل مطيععخ معغ مطععاىخ نذععا  

سقرػد حدعب الجشعخال اإلسالمييغ في تخكيا وتػ يفيا بصخيقة مختلفة كان ال
الستقاعععج دييععخول اوزكاسععشا   قػلععو دانقععالب مععا بعععج الحععجاثي  مختلفععا عععغ 

، وقج  =7د;==5االنقالب الكالسيكي وسقصت الحكػمة في حديخان / يػنيػ 
علعععى مجلعععذ اكمعععغ  ;==5شعععبا  / فبخايعععخ  >6ععععخض قعععادة اكركعععان فعععي 

وتزععسشت: مشععد يجععب علععى الحكػمععة ان تصبقيععا  ًا قاسععياً  جععخاء >5القععػمي 
مغ قانػن  5:7يي دعػات مؤيج لتصبيق الذخيعة اإلسالمية، وإحياء السادة 

العقػ ععات التععي تععشز علععى تجععخيع يي نذععا  سياسععي بععجافد ديشععي، وا ععالف 
 . 81دمجارس القخصن الكخيع.... الخ
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  السحػر الثاني/ حدب العجالة والتشسية وإصالحاته العدكخيةالسحػر الثاني/ حدب العجالة والتشسية وإصالحاته العدكخية

 )الشذأة واألهجاف( أوال: حدب العجالة والتشسية
ان التعخيععععع  بعععععأي حعععععدب معععععغ اكحعععععداب الدياسعععععية يدعععععبقو التعخيععععع  
بالسؤسدععععيغ ليععععحا الحععععدب لكععععػن الحععععدب عشجئععععح مععععا ىععععػ  ال مععععخصة كفكععععارىع 
وتػجياتيع الحد ية والدياسية ومغ ثع التعخي  بانصالقو والدلػ  الحي يتبعو 

شعجىا الػقعػ  السؤسدػن حتى وصعلػا  لعى يىعجافيع ومعغ ثعع يقتزعي اكمعخ ع
علعععى يىعععجا  ىعععحا الحعععدب، ويععععج رجعععب شيعععب يردو عععان وعبعععج   عععػل يىعععع 

 . 85دشخريتيغ مغ السؤسديغ والسترجريغ للعسل الحد ي
يععاد اكخيعخ تشطعيع نفدعو سعخيعًا  >==5و عج حطخ حدب الخفاه ععام 

 6115تحت اسع حدب الفزيلة لكغ الفزيلة تعخض للحطخ ييزًا في عام 
ج انذععععقاقًا فععععي صععععفػ  الحخكععععة اإلسععععالمية بععععيغ حععععدب ويثععععار الحطععععخ الججيعععع

الدعععادة الععحي يزععع مجسػعععة محافطععة ومتسدععكة بتػجيععات وشعععارات قجيسععة 
ومغ جية يخخأل قجم حدب العجالة والتشسية بقيادة يردو ان وعبعج  كعػل مشعح 
انصالقتععو صععػرة حععدب ديسقخاشععي محععافظ يتسدععظ بسخجعيتععو الجيشيععة لكشععو ال 

حخكعة الخيسعسالية وىعػ يدعتشج  لعى قاععجة انتخابيعة  يعخ يبحث لالنفرعال ععغ 
، ان 7>=5متجاندعععة سعععبق ويوصعععلت حعععدب العععػشغ اكم  لعععى الدعععلصة ععععام 

حعععدب العجالعععة والتشسيعععة وىعععػ حعععدب سياسعععي تخكعععي يرعععه نفدعععو بأنعععو حعععدب 
محعععافظ معتعععجل  يعععخ مععععاد للغعععخب يتبشعععى ريسعععسالية الدعععػف يدععععى النزعععسام 

ذو جععحور  سععالمية وتػجععو  سععالمي لكشععو تخكيععا لالتحععاد اكور ععي وىععػ حععدب 
يشفععي ان يكععػن حد ععًا  سععالميا ويحععخص ان ال يدععتخجم الذعععارات الجيشيععة فععي 
خصاباتععو الدياسععية انععو حععدب يحععافظ ويرععشفو الععبعس علععى انععو يسثععل تيععار 
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، وتع اإلعالن ععغ تأسعيذ حعدب العجالعة والتشسيعة فعي  86د داإلسالم السعتجل 
حج الفشعادف بالعاصعسة التخكيعة فعي حفعل في ا 6115صب / ي دصذ عام 58

بدعععيا ودععععي  ليعععو الرعععحفيػن وكانعععت قائسعععة اكعزعععاء تذعععسل العجيعععج معععغ 
 . 87داكساتحة الجامعييغ والسثقفيغ ورجال القانػن 

  تػ يععًا فعي عخيزعة تأسعيذ حعدب العجالعة والتشسيعة 5;وكان ىشا  د
حععدب الذعععب   نائبععًا مععغ نععػاب 97ثععع انزععع  لععى ىععحا العععجد فععي اليععػم ذاتععو د

، وكعععان شععععار  88د  عزعععػاً 568الجسيعععػري ليرعععب  بعععحلظ ععععجد السؤسدعععيغ د
السععؤتسخ التأسيدععي للحععدب تحععت عشععػان دالعسععل مععغ اجععل تخكيععا واسععتقصاب 
مختله شخائ  السجتسد  واستيل الحدب نذاشو انصالقعًا معغ ضعخي  يتعاتػر  

يغ الثعاني / تذعخ  7، وفعي  89دفي  شارة بالقبػل بالعلسانية يساسًا لشطام الحكعع
شيجت تخكيعا حعجثًا تاريخيعًا فقعج حرعل حعدب العجالعة والتشسيعة  6116نػفسبخ 

فعي  991مقعجًا نيابيعًا معغ يصعل  7:7% مغ اكصػات ور   78.66على 
، و عععج وصععػلو  لععى الدععلصة تبشععى حععدب  :8دالجس يععة الػششيععة التخكيععة الكبععخأل 

غ الجععععجل االيععععجيػلػجي العجالععععة والتشسيععععة بخنامجععععًا تشسػيععععًا  صععععالحيًا بعيععععجًا ععععع
مذعععجدًا علعععى التحعععخ  ضعععسغ اإلشعععار العلسعععاني ومتبشيعععًا التحخيعععخ االقترعععادي 
واإلصععالح الييكلععي واالنععجماج فععي اإلشععار اكور ععي، ومكععغ ىععحا الػضععد مععغ 
الحرػل على الجعع اكور ي الكامل للسزي في تشفيح اصالحات شاملة في 

قانػنية مسا جعل الحدب يتحػل البالد شسلت الحياة الدياسية واالقترادية وال
مغ مجخد مذعكل للحكػمعة  لعى رافععة يساسعية فعي  ععادة تذعكيل و شعاء الحيعاة 
الدياسععية فععي الععبالد علععى يسععذ ججيععجة اقتزععت مسععا اقتزععت تحجيععج ميسععة 
السؤسدة العدكخية وإعادة بشاء مجلذ اكمغ القػمي بسا يقلعز معغ حزعػر 
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حععدب العجالععة والتشسيععة العجيععج  ، ويػاجععو ;8دالعدععكخ ونفععػذه فععي ىععحا السجلععذ
معععغ السذعععاثل التعععي تعيعععق  صعععالحاتو وخاصعععة معععغ قبعععل يحعععداب السعارضعععة 

 . >8دالعلسانية التي تتخػ  مغ يسلسة السجتسد
ان الستععابد للسذععيج الدياسععي التخكععي ال تخصععيء عيشععو حالععة التعععاير 

، بيغ السؤسدة العدكخية السسثل اكساسي للعلسانية والسجافد والحعخيز عشيعا
وحعدب العجالعة والتشسيعة وىععحه العالقعة تخفعي تعػتخًا بععيغ الجعانبيغ بدعبب تشععافي 

نقصعة  6116، لقعج شعكل ععام  =8داستخاتيجية كل مشيسا وتزارب مرالحيسا
فاصععععلة برعععععػد حععععدب العجالععععة والتشسيععععة  لععععى سععععجة الدععععلصة وميسشتععععو علععععى 

 لعععععى  الدععععلصتيغ التشفيحيعععععة والتذعععععخي ية و البيععععة البلعععععجيات فلقعععععج عسععععج الحعععععدب
ترععععحي  مدععععار التجخ ععععة الجيسقخاشيععععة التخكيععععة مدععععتغاًل دحلععععع  اكتععععخا  فععععي 
االنزسام  لى االتحاد اكور ي معغ يجعل تسخيعخ جسلعة معغ اإلصعالحات مشيعا 

 6117تقليز دور السؤسدة العدكخية، كسا يصجرت حكػمعة يردو عان ععام 
لععععة حدمععععًا قانػنيععععة ججيععععجة متػافقععععة مععععد معععععاييخ كػ شيععععاثغ بيععععج   عععععادة ميك

السؤسدعععات التخكيعععة تػش عععة لتأىيعععل تخكيعععا سياسعععيًا لعزعععػية االتحعععاد اكور عععي 
تسععععػز / يػليععععػ  71ومثلععععت سععععبد حععععدم قانػنيععععة صععععادف علييععععا البخلسععععان فععععي 

نقصعععة التحعععػل اكقعععػأل فعععي العالقعععة بعععيغ العدعععكخييغ والسعععجنييغ داخعععل  6117
ا يل بعان مجلذ اكمغ القعػمي ويمانتعو العامعة وىسعا العحراعان اللعحان ضعال دومع

 . 91ددورًا ميسًا في عدكخة الحياة الدياسية في تخكيا
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 ثانيًا: إصالحات حدب العجالة والتشسية في السجال العدكخي 
 أوال: تقليز وضعية السؤسدة العدكخية داخل الحياة الدياسية والتخكية 

شعععسلت االصعععالحات الجسعععتػرية التعععي قعععام بيعععا حعععدب العجالعععة والتشسيعععة       
ميسشععة السؤسدععة العدععكخية عععغ بشيععة مجلععذ اكمععغ القععػمي وتقلععيز ب لغععاء 

سععلصات السجلععذ التشفيحيععة  ذ قامععت القععػانيغ الججيععجة ب لغععاء الرععفة التشفيحيععة 
وإلغاء صالحية السخا بة والستابعة مغ مجلذ اكمغ القػمي ومغ سعكختاريتيا 
ويعصعععت ليعععا صعععفة استذعععارية فقعععا، كسعععا سعععحبت معععغ رئعععيذ اكركعععان العامعععة 
صعععالحية تعيعععيغ الدعععكختيخ الععععام للجشعععة ونقلعععت ىعععحه الرعععالحية  لعععى رئعععيذ 

  =العععػزراء والعععى رئعععيذ الجسيػريعععة وصعععار يعزعععاء مجلعععذ اكمعععغ القعععػمي د
  8  مععغ السؤسدععة العدععكخية بعععج ان كععان عععجد السععجنييغ د9مععجنييغ مقابععل د

فقعععا مشعععح تأسعععيذ السجلعععذ العععحي لعععع تععععج قخاراتعععو ملدمعععة للحكػمعععات السجنيعععة 
تخبة مثلسا كانت في الدابق  ذ يصب  اكميغ العام للسجلذ معجنيًا ويتبعد السش

رئعععيذ الععععػزراء بعععععج ان شعععغل الجشععععخاالت ىععععحا السشرعععب لسععععجة سععععبعيغ عامععععًا 
و العالقة السباشخة مد رئاسة اكركان التعي لعع تععج تستلعظ ييعة صعالحيات فعي 

قة ، و يعععععحا فقعععععجت لجشعععععة اكمعععععغ القعععععػمي ميسشتيعععععا الدعععععاب 95دنذعععععا  السجلعععععذ
ويصعععبحت لجشعععة استذعععارية تقعععجم السعلػمعععات للحكػمعععة فعععي الذعععؤون الجفا يعععة 
والدياسية الخارجية وال تدتصيد التجخل في الذؤون الدياسية وال التعجخل فعي 
عسل الحكػمة يو تجبيخ االنقالبات العدكخية يو التجخل في اسقا  الحكػمة، 

مععغ البخلسععان وفععي ىععحا الدععياف نرععت اإلصععالحات الججيععجة علععى  يععام لجععان 
الشيععابي يو مععغ وزارة الساليععة بتععجقيق نفقععات الجععير مععد بقععاء فقععخات ومقععاديخ 
ىعععحه الشفقعععات سعععخًا معععغ يسعععخار الجولعععة، وفعععي الدعععياف ذاتعععو مثعععل ر عععا رئاسعععة 
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اكركععان العامععة بععػزارة الععجفاع واعصععاء حععق الععجفاع للزععبا  السصععخوديغ مععغ 
ية فعععي حيعععاتيع الجعععير كسعععباب  يعععخ مػضعععػ ية كتبشعععي  عععيع سعععلػكية شخرععع

اليػميععة يمععام السحكسععة العدععكخية كسععا وضعععت التعععجيالت الجسععتػرية اكخيععخة 
ترخفات الجير السختلفة تحت رقابة ومحاسبة البخلسعان واكجيعدة الجسعتػرية 
بعج ان تخلت القػأل التقليجية ععغ مػقفيعا العجاعع للجعير وفعي مقعجمتيا رجعال 

 . 96داكعسال الكبار ووسائل اعالميع الخئيدية
ثانيـــًا: إل ـــا  مقعـــج العزـــػ العدـــكخي داخـــل بعـــس الهي ـــات والسؤسدـــات 

 العامة
انعو  1>=5ايلعػل / سعبتسبخ  56ثان مغ ثسعار االنقعالب العدعكخي فعي 

تع تخريز مسثل للعدكخييغ داخل الكثيخ معغ اليي عات والسؤسدعات العامعة 
بغععس الشطععخ عععغ ضععخورة وجععػده مععغ عععجميا وكععان ذلععظ الػضععد يديععج مععغ 

 دارة الخععععجمات العامععععة ويثيععععخ فععععي اكذىععععان ان الحيععععاة االجتسا يععععة صعععععػ ة 
والدياسية بخمتيا تقد تحت اشخا  ومخا بة الػصاية العدكخية، وقج تع خالل 

اكخيعخة  لغعاء مقععج العزعػ العدعكخي فعي الكثيعخ معغ اليي عات  العذعخ سشػات
لعزعػ والسؤسدات حيث تع  لغاء اكحكعام الستعلقعة بانتخعاب رئاسعة اكركعان 

داخعععل السجلععععذ اكعلععععى للجامعععععات وكععععحلظ تخشععععي  اكمانععععة العامععععة لسجلععععذ 
اكمعععغ القعععػمي لعزعععػ فعععي اليي عععة العليعععا لمذاععععة والتلفديعععػن كسعععا تعععع  لغعععاء 
عزععععععػية اكمعععععععيغ العععععععام لسجلعععععععذ اكمععععععغ القعععععععػمي فععععععي السجلعععععععذ اكعلعععععععى 

 . 97دلألخبار
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 ثالثًا: تقليز سلصات القزا  العدكخي 
عدكخي في تخكيا يحج الشتاجات الجستػرية فعي فتعخة يعج نطام القزاء ال

مععا بععععج االنقالبععات العدعععكخية ولعععحلظ فقععج نعععز نطعععام القزععاء العدعععكخي معععغ 
ناحيععععة علععععى محاثسععععة مععععجنييغ يمامععععو ومععععغ ناحيععععة يخععععخأل تععععع مععععش  السحععععاثع 

مباشعععخة  العدعععكخية ميعععام وسعععلصات محاثسعععة العدعععكخييغ ععععغ جعععخائع ال تتعلعععق
ت خصػتعان ايجابيتعان تجعاه تغييعخ نطعام القزعاء فعحبػاجباتيع العدعكخية وقعج ن

السددوج الحي ال يتفق مد مباد  دولة القعانػن الجيسقخاشيعة  ذ تعع يواًل تقلعيز 
سععاحة تصبيععق قععانػن العقػ ععات العدععكخي علععى السععجنييغ بسػجععب القععانػن رقععع 

  ثععع تععع الععشز علععى محاثسععة العدععكخييغ يمععام السحععاثع السجنيععة عسععا 7:=8د
جخائع السعيسا جعخائع محاولعة االنقعالب يو القيعام بعانقالب عدعكخي  اقتخفػه مغ

 يعععخ ان ذلعععظ التععععجيل القعععانػني قعععج تعععع  لغائعععو معععغ قبعععل السحكسعععة الجسعععتػرية 
  الجسععتػر ومععغ ثععع تسععت معالجععة السػضععػع مععخة 589اسععتشادًا علععى السععادة د

و سػجعب ذلعظ  6151يخخأل مغ خالل التعجيالت الجستػرية التي جخت ععام 
جيل الجسععتػري اكخيععخ يصععب  العدععكخيػن يحععاثسػن علشععًا يمععام السحععاثع التععع

 . 98دالسجنية عغ جخائع تغيخ الشطام الجستػري يو القيام بانقالبات عدكخية
ة العدعععكخييغ يمعععام محعععاثع وتفدععع  التععععجيالت الججيعععجة السجعععال يمعععام محاثسععع

مجنيعة فععي زمعغ الدععلع وقعج تدععشى لحكػمعة حععدب العجالعة والتشسيععة تحقيعق ذلععظ 
 مغ خالل: 

مععغ قععانػن مجلععذ اكمععغ القععػمي ويمانتععو العامععة فععتع  59تعععجيل السععادة  -5
 لغاء البشج الخاص بػجػب تعييغ اكميغ العام لسجلذ اكمغ القػمي التخكي 
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ة بختبعة فخيعق يول بحعخي لتعشز بععج تعععجيليا معغ بعيغ يعزعاء القعػات السدعلح
 على  مكانية تػلي شخرية مجنية لسشرب اكميغ العام للسجلذ.

  مغ قانػن الجياز السحاسبي التي 71تع  جخاء تعجيل على السادة رقع د -6
ثانت تعفى الكػادر العدعكخية معغ الخزعػع للخقابعة الساليعة لترعب  السؤسدعة 

 ا  ومخا بة الجياز السخكدي للسحاسبات.العدكخية وكػادرىا خاضعيغ الشخ 

علععى السععادة  6118/ مععايػ ييععار ;جععخاء تعععجيل دسععتػري بتععاريخ ثسععا تععع   -7
  الخاصععععة بععععالسجلذ اكعلععععى للتعلععععيع  ذ تععععع  لغععععاء عزععععػية الجشععععخال 575د

العدكخي داخعل مجلعذ  دارة السجلعذ اكعلعى للتعلعيع و تععجيل دسعتػري صخعخ 
لفقععععخة الخاصعععععة بعزععععػية الجشعععععخال ، وتعععععع  لغععععاء ا6118صب / ي دععععصذ فععععي

العدععكخي داخععل اتحععاد اإلذاعععة والتلفديععػن و يععحا وكول مععخة يصععب  السجلععذ 
اكعلععى للتعلععيع واتحععاد اإلذاعععة والتلفديععػن مؤسدععتيغ مععجنيتيغ بععالسعشى التععام 

 دون وجػد يي رقيب عدكخي.

شععسلت التعععجيالت الجسععتػرية والقانػنيععة الدععساح بخفععد الععجعاوأل القزععائية  -8
ستجػاب ومقاضاة الجشخاالت القجامى بذأن قزايا الفداد والدام العدعكخييغ ال

بععععاالدالء بالترععععخيحات االعالميععععة فقععععا فععععي السجععععاالت التععععي تتشععععاول الذععععأن 
العدععكخي واكمشععي وتحععت  شععخا  الدععلصة السجنيععة وكععحلظ تععع  لغععاء  مكانيععة 

 . 99د  =5محاثسة السجنييغ داخل السحاثع العدكخية وفقا للسادة د
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 رابعًا: الدساح بسقاضاة قخارات مجلذ الذػرى العدكخي 
ان تب يععععة مختلععععه اإلجععععخاءات واكعسععععال اإلداريععععة فععععي دولععععة القععععانػن 
للخقابعععة القزعععائية يععععج يحعععج الػسعععائل السيسعععة فعععي حسايعععة الحقعععػف اكساسعععية 

قععععج جعععععل مجلععععذ  6>=5والحخيعععات وعلععععى الشقععععيس مععععغ ذلععععظ فعععان دسععععتػر 
عععغ تخ يععة العدععكخييغ وعلععى كععل شععؤونيع وي لععق  الذععػرأل العدععكخي مدععؤوال

البععاب يمععام الخقابععة القزععائية علععى قخاراتععو و سػجععب قععخارات مجلععذ الذععػرأل 
العدعكخي تعع تدعخي  عععجد كبيعخ معغ ضعبا  الجععير خاصعة فعي فتعخات ميسشععة 
ونفػذ الػصاية العدكخية دون الدساح ليع حتى بالجفاع عغ ينفديع وتعخض 

ن  لعى الطلعع، وكعان ذلعظ الػضعد محعل انتقعاد واسعد في تلعظ القعخارات الكثيعخو 
لتخكيعععا فعععي الدعععاحتيغ السحليعععة والجوليعععة وفيسعععا كانعععت قعععخارات مجلعععذ الذعععػرأل 
العدعععععكخي فعععععي الساضعععععي بعيعععععجة كعععععل البععععععج ععععععغ الخقابعععععة القزعععععائية جعععععاءت 

لتفت  الصخيق يمعام مقاضعاة قعخارات مجلعذ  6151التعجيالت الجستػرية لعام 
له قخاراتعو بذعأن الفرعل والتدعخي  وتعع معش  العحيغ الذػرأل العدكخي في مخت

سعععخحػا معععغ الجعععير بقعععخارات مجلعععذ الذعععػرأل العدعععكخي حعععق رفعععد العععجعاوأل 
القزعائية و يعحه الكيفيعة تعع رفععد ععائق ميعع صخعخ كععان يقعه حعائاًل يمعام دولععة 

 . :9دالقانػن 
  1651ايلػل / سبتسبخ  18خامدًا: الدساح بسقاضاة قادة انقالب 

تعععع  لغعععاء السعععادة الخامدعععة  6151 لععععام ت الجسعععتػريةبسػجعععب التععععجيال
وكانت تلظ السادة تقه عائقًا يمام مقاضاة يعزاء  6>=5عذخ مغ دستػر 

وكعان ثسعة حكعع مذعابو  1>=5مجلذ اكمغ القعػمي العحي قعام بعانقالب ععام 
وىػ السادة الخابعة السؤقتعة التعي كانعت تقزعي  5:=5ليحه السادة في دستػر 
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ييععار /  ;6اء لجشعة الػحععجة الػششيعة التعي قامععت بعانقالب بسشعد مقاضعاة يعزعع
و سػجععب التعععجيل الجسععتػري يصععب  مععغ السسكععغ مقاضععاة قععادة  1:=5مععايػ 

  59االنقالب العدكخي الحيغ ال يدالعػن علعى قيعج الحيعاة ويععج  لغعاء السعادة د
خصعػة رمديعة بالغعة اكىسيعة فقعج  1>=5السؤقتة بعج ثالثيغ عاما مغ انقالب 

ىعحه الخصعػة بخسعالة مفادىعا ان االنقالبعات العدعكخية التعي يلغعت نطعام دفعت 
الجولة الجيسقخاشي يو استيجفت  لغائو لغ تطعل دون عقعاب يو جعداء وان معغ 

فتحععععت  6151، وفععععي عععععام  ;9دقعععامػا بععععحلظ سععععيحاثسػن ان صجععععاًل يو ععععاجالً 
ايلػل /  56التعجيالت الجستػرية الباب يمام السالحقة القزائية لقادة انقالب 

 6156نيدعان  8الباقيغ مشيع على قيج الحياة،  ذ بجيت فعي  1>=5سبتسبخ 
في العاصسة التخكية انقخة محاثسة الخئيذ التخكي داكسبق  الجشعخال دثشععان 

وفعععي تعععاريخ بعععجء  =>=5ولغايعععة  6>=5ايفعععخن  العععحي حكعععع تخكيعععا معععغ ععععام 
الجػيعة داكسعبق  عامعًا وشعخيكو قائعج القعػة  8=محاثستو كان يبلغ مغ العسخ 

  عامعععًا وذلعععظ ;>الجشعععخال دتحدعععيغ شعععاىيغ كايعععا  والعععحي يبلعععغ معععغ العسعععخ د
الحي كان يثثخ قداوة مغ باقي االنقالبات  ذ يحجث  1>=5لقياميع بانقالب 

ىععععحا االنقععععالب تععععأثيخًا عسيقععععًا فععععي الدياسععععة التخكيععععة كنععععو عععععدز مععععغ  بزععععة 
 . >9د6>=5السؤسدة العدكخية عبخ سغ دستػر 

 : تذكيل لجان تقري الحقائق داخل البخلسان سادساً 
يدت االنقالبعععات العدعععكخية التعععي يشاحعععت بعععالسسثليغ الذعععخعييغ للذععععب 
عععغ الدععلصة  لععى الكثيععخ مععغ االنتياثععات لحقععػف اإلندععان  ذ ىععجمت  لععى حععج 
ثبيخ الشطام القانػني بالجولة وفي ىحا اإلشار تبخز واحجة مغ يىع السذكالت 

بيعة ومػاجيععة االنقالبعات العدععكخية التعي وقعععت فععي فعي تخكيععا وىعي عععجم مجا
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الساضععي وعععجم الترععجي النتياثععات حقععػف اإلندععان الشاجسععة عشيععا ولععحلظ لععع 
تتصعععػر ثقافعععة الجيسقخاشيعععة واتدععععت كعععحلظ اليعععػة بعععيغ الجولعععة والسعععػاشغ فكعععل 
الععجول التععي مععخت بعسليععة التحععػل الععجيسقخاشي بعععج الحكععع العدععكخي واجيععت 

قعت خعالل معجة االنقعالب و عحلت الجيعج معغ يجعل  صعالح اإلجخاءات التعي شب
داخل  6156اكخصاء التي وقعت خالل تلظ السجة، وقج تأسدت خالل عام 

البخلسععان التخكععي "لجشععة بحععث تيععج   لععى تحجيععج اإلجععخاءات والتععجابيخ الععالزم 
اتخاذىععا وذلععظ مععغ خععالل بحععث كافععة االنقالبععات واالنععحارات العدععكخية التععي 

ييزًا "لجشة درسيع  6156لية الجيسقخاشية، كسا تأسدت عام تجخلت في العس
الفخ يععة" داخععل لجشععة الصلبععات بالبخلسععان وقامععت ىععحه اللجشععة الفخ يععة بجيععػد 
مكثفعععة فعععي ارشعععي  الجولعععة وجسععععت السعلػمعععات والػثعععائق الستعلقعععة باحعععجاث 
درسيع دتػنجيلي  التي وقعت في ثالثيشات القعخن الساضعي وفعي  شعار جيعػد 

تعععع االسعععتساع ييزعععًا  لعععى الستزعععخريغ معععغ اكحعععجاث التعععي وقععععت فعععي  اللجشعععة
 . =9دمشصقة درسيع

ان ىععحه التغييععخات الجحريععة التععي يقععجمت علييععا الحكػمععة التخكيععة الحاليععة 
يثععارت االعجععاب فععي العععالع كلععو السععيسا دول االتحععاد اكور ععي وفععي الػاليععات 

بخيصانيعة: "لجعع الشفعػذ الستحجة اكمخيكية فقج ضيخت العشاويغ فعي الرعحافة ال
الدياسععي للجععير فععي تخكيععا" "الجععير فععي تخكيععا يفقععج نفععػذه الدياسععي" وكتبععت 
مجلة التايسد في صفحة اكخبار الخارجية "ان القػانيغ التي سشت فعي تخكيعا 
ضخ ت في صسيع لجشة اكمغ القػمي التي تعصي الجعير قػتعو الخسعسية لقعج 

جعععخد لجشعععة استذعععارية و ععععج ان تعععع سعععحب صعععالحياتيا التشفيحيعععة ويصعععبحت م
استخجعت  لى اكذىان  يام الجير التخكعي بأر ععة انقالبعات اسعتصخدت قائلعة 
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"لقج سشت ىحه القػانيغ في نفذ الػقت معد قعانػن العفعػ ععغ التعائبيغ اكثعخاد 
وىععػ القععانػن الععحي يرضععى االتحععاد اكور ععي والػاليععات الستحععجة اكمخيكيععة ثععع 

عععغ اكثععخاد سععيؤدي  لععى اندععحاب الجععير التخكععي تابعععت "ان العفععػ الرععادر 
مغ شسال العخاف والى تأثيخ كبيخ في الدياسة الخارجية التخكية قبل ان يقػم 
الجععير اكمخيكععي بععأي فعاليععة ضععج السدععلحيغ اكثععخاد السػجععػديغ فععي شععسال 

، لقج وصفت ىحه القػانيغ بأنيا "انقعالب" وقالعت ان ىعحه التغييعخات  1:دالعخاف
البا في الدياسة التخكية يسكغ مقارنتعو بانقالبعات يتعاتػر  لقعج كعان يحجثت انق

الجععير يفععخض وجيتععو الدياسععية بػاسععصة لجشععة اكمععغ القععػمي علععى الدعسععاء 
السجنييغ دان تقليل نفػذ القػات السدلحة ومغ ثعع سعغ قعانػن العفعػ ععغ يفعخاد 

ي  وان حععدب العسععال الكخدسععتاني عشععجىا بععجي اكور يععػن يسصععخون تخكيععا بالسععج
 . 5:دتخكيا يصبحت مييأة للجخػل في االتحاد اكور ي 
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  االنقالب العدكخي في تخكيااالنقالب العدكخي في تخكيامحاولة محاولة السحػر الثالث/ السحػر الثالث/ 
  األسباب والشتائجاألسباب والشتائج: : 81138113تسػز / يػليػ تسػز / يػليػ   1212  في

لعععع  6116معععد اسعععتالم حعععدب العجالعععة والتشسيعععة الدعععلصة الدياسعععية ععععام 
خز ان حكػمعععة يكعععغ معععغ السحتسعععل ان تتػقعععه االنقالبعععات العدعععكخية و عععاك

حععدب العجالععة والتشسيععة ورئيدععيا سععارا علععى نيععو عععجنان مشععجريذ فععي التصععػر 
العععععجيسقخاشي واالنفتعععععاح االجتسعععععاعي والسرعععععالحة الػششيعععععة الدياسعععععية والتقعععععجم 
االقترادي ودون االلتدام بانتطار التػصيات الخارجية بسا يجعػز فعلعو يو ال 

البععج ان الشجععاح الععحي بععجي يجععػز كسععا كععان حععال الحكػمععات التخكيععة الدععابقة و 
اردو عان بتحقيقعو فعي الدعشػات اكر ععة اكولععى يخعح يقلعق العجول الغخ يعة التععي 
تخيج ان تبقى تخكيا تابعة للذخكات الغخ ية و خامجيعا التدعػيقية فعي االقترعاد 
وان تبقععى  ارقععة فععي مذععاثليا الجاخليععة كسععا كانععت فععي عقععج التدعععيشات قبععل 

 لععى الدععلصة، وقععج يضععي   لععى ىععحا القلععق ان  مجععيء حععدب العجالععة والتشسيععة
اردو ععان وحكػمتععو يضيععخا سياسععات مدععتقلة عععغ الغععخب فععي القزععايا الجوليععة 
وكان في مقجمتيا مشعد البخلسعان التخكعي الجعير اكمخيكعي فعي قرعه الععخاف 

فقعج كعان ذلعظ تحعجيًا كبيعخًا للبشتعا ػن  6117عبخ اكراضعي التخكيعة فعي ععام 
الحادثععععة لتسععععخ دون محاسععععبة ولكععععغ عععععجم اسععععتعجاد  اكمخيكععععي ولععععع تكععععغ تلععععظ

الجعععير التخكعععي لتجخ عععة االنقالبعععات الفاشعععلة فعععت  البعععاب يمعععام وسعععائل ضعععغا 
 يخخأل على الحكػمة التخكية.

وقععت ععجة محعاوالت  6116بعج تذكيل حكػمعة العجالعة والتشسيعة ععام 
اشعو بيعا انقالبية لع يتػر  الجير التخكعي بقياداتيعا بعل لعع يعتع التأثعج معغ ارتب

مثععععل محاولععععة االر شيكععععػن والسصخقععععة وكععععان محػرىععععا ضععععبا  متقاعععععجون مععععغ 



 
 

  [581]   حامد دمحم السويدانيد.                              العدكخي في تخكيا االنقالبمحاولة 

وعععجم تععػر  الجععير بتأييععجىا وال تبشييععا وىععحا دليععل علععى  ;611الجععير عععام 
وكعان  1>=5ان الجير التخكي لع يعج يقتشد باالنقالبات العدكخية بعج ععام 

لتععععػتخ سععععاد ا ;611، مشععععح انتخابععععات عععععام  6:د;==5ثارىععععا لالنقععععالب عععععام 
الدياسعععي بذعععكل شعععبو دائعععع ويخعععح االسعععتقصاب الدياسعععي بععععجًا ججيعععجًا خععععالل 
اكشيخ اكخيخة مغ جية مد قزية ار شيكػن ومغ جية يخخأل معد السػاجيعة 
الحاصععععلة بععععيغ رئععععيذ الععععػزراء ومجسػعععععة دو ععععان اإلعالميععععة، لقععععج اسععععتيج  

مافيػيععععة  –التحقيععععق فععععي قزععععية ار شيكععععػن بذععععكل يساسععععي شععععبكة عدععععكخية 
سيعععا بسحاولعععة االنقعععالب علعععى حكػمععععة حعععدب العجالعععة والتشسيعععة وقععععج يدت واتي

القزععية تععجريجيًا  لععى اسععتحجاث صليععة العسععل الخفيععة السعخوفععة فععي تخكيععا باسععع 
"الجولة العسيقة" ومشح مػجو االعتقاالت اكولى التي خلفتيا ىعحه القزعية مشعح 

ت الدععخية كذععفت ىععحه القزععية الشذععاشا >611يواخععخ كععانػن الثععاني / يشععايخ 
التي كانت تسارسيا الجولة العسيقة خالل اكعػام العذخيغ الساضية الزغػ  
التععععي مارسععععيا الجععععير علععععى الدععععلصة الدياسععععية واال تيععععاالت والسععععؤامخات... 
وكحلظ مػجو اتيامات واعتقعاالت ىائلعة شالعت شخرعيات معغ الرعه اكول 

ت يقععخب  لععى مععشيع عسععجاء سععابقػن فععي الجععير وقععادة شععخشة..  البععًا مععا كانعع
، ثععع تحععجثت  7:دالعلسععانييغ الععحيغ اتيسععػا الحكػمععة بتدععخيخ القزععية لرععالحيا

اكوسعععا  التخكيعععة اعتبعععارًا معععغ نيايعععة العقعععج الساضعععي ععععغ وجعععػد تشطعععيع سعععخي 
انتذخ في صفػ  الجير والقزاء ومختله مفاصيل الجولة يدعى للػصػل 

يع اسععع دار شيكععػن   لععى الحكععع ويبعععاد العجالععة والتشسيععة يشلععق علععى ىععحا التشطعع
فيسععا ععععخ   =611وقععام الجعععير بتذععجيد مشعععو علععى محاولعععة االنقععالب ععععام 

حيشيا بعدخصة القفز  والتي زعع ينيا خصة انقالب مغ قبل عشاصخ الجير 
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التخكي خاصة مغ قبل داخل  يادة القعػة البحخيعة اال ان الحعجيث ععغ الخصعة 
 . 8:دتالشى فجأة كسا ضيخ فجأة و ذكل  امس

  تحخكات قبيل وقػع االنقالب تحخكات قبيل وقػع االنقالب أواًل: أواًل: 

مدععاًء  :615تسععػز / يػليععػ  59لععع يكععغ مدععاء يععػم الجسعععة السػافععق 
شبي يععًا للجولععة التخكيععة بكععل مكػناتيععا مععغ الذعععب  لععى الحكػمععة  لععى اكجيععدة 
اكمشيععة والعدععكخية بععل كانععت ليلععة مفاج ععة وصععادمة بكععل يحععجاثيا ومشععح وقععػع 

بًا بجيت تتكذه بععس اكسعخار ععغ محاولة االنقالب و عج مخور شيػر تقخي
ىحه السحاولة االنقالبية و الشدبة للسشفحيغ لع تكغ وليجة اللحطة وإنسعا سعبقتيا 
مخصصععات ويحععجاث بعزععيا يعععػد لعقععػد وسععشػات ويشععيخ وييععام وسععاعات  ذ 

تسػز /  59بجيت التحخكات الفعلية لالنقالب قبل ييام مغ مداء يػم الجسعة 
 تحخكات التالية: يػليػ وىشا نذيخ  لى ال

 :615تسػز / يػليػ  >وجػد حجيث مبصغ عغ السحاولة االنقالبية مشح  -5
ضيعععخت ىعععحه  :615تسعععػز / يػليعععػ  58فعععي يوسعععا  القعععػات السدعععلحة وفعععي 

 . 9:داكحاديث لجسيد االنقالبيغ
 55ثسعععا شعععيجت قاععععجة داثشجعععي  التعععي عخفعععت بسخكعععد االنقالبيعععيغ بععععج  -6

  ييام، وتحػل بشاء السؤسدة 8ة شػال داجتساعات ليلي :615تسػز / يػليػ 
العدععععكخية فععععي مشصقععععة ديذععععيل كععععػي  فععععي اسععععتانبػل  لععععى قاعععععجة للتخصععععيا 
لالنقعععالب، كسعععا ورد اترعععال ىعععاتفي للفخيعععق دثػكعععان شعععاىيغ سعععػنساز يتعععاش  
رئععيذ  دارة مخكععد تحليععل اكىععجا  السذععتخكة مععغ الخععا المععغ فععي يول يععػم 

اًل: ان تخكيععا تسععخ بسخحلععة صععع بة مععغ دوامععو مععغ الفخيععق دسععسي  تعععخزي  قععائ
للغاية وىحا يقلقشي ما رييظ ينت، ولع يتلفظ دتخزي  بكلسعة االنقعالب  يعخ ان 
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 57دثػكععان  ععععخ  انعععو يقرعععج االنقعععالب وتحقعععق االترعععال الثعععاني فعععي يعععػم 
  ضيعخًا وىعحه السعخة يخبعخ بأنعو سعيتع اعتقعال 7الدعاعة د :615تسػز / يػليعػ 

اء ويعزعاء حكػمتعو وكلعه دثػكعان  باعتقعال رئعيذ الجسيػريعة ورئعيذ العػزر 
 . ::داردو ان في الفشجف الحي تػاجج فيو

مدععععاًء قععععجم دسععععػنساز اتععععاش   لععععى مبشععععى القيععععادة  97.;وفععععي الدععععاعة  -7
السخكديععععة وتبعععععو عذععععخون عسيععععجًا وضععععابصًا قععععائليغ نحععععغ ضععععيػ  دسععععػنساز 

غ اتاش  ويعج عجم ضبا الػارديغ والزيػ   لى الكلية الجػية قبل يشيخ مع
االنقععالب دلععياًل علععى التخصععيا السدععبق لالنقععالب ناميععظ عععغ  يععاميع ب لغععاء 
عسععل نطععام كععاميخات السخا بععة قبععل ثالثععة يشععيخ مععغ االنقععالب وتحػيععل  خفععة 

عقعععععععج يول اجتسعععععععاع  :615/;/55السخا بعععععععة  لعععععععى  خفعععععععة للترعععععععشت، وفعععععععي 
تععع  للعدععكخييغ فععي قاعععجة داثشجععي  فععي انقععخة التابعععة لقيععادة القععػة الجػيععة وقععج

ىععحا االجتسععاع العععحي شععار  فيععو قائعععج قاعععجة داثشجععي  اللعععػاء دىافععان افعععخايع  
السقعجم الصيعار دىافعاب قعاراقػش   585وصيخ داثعيغ اوزتعػ   قائعج يسعصػل 

عععخض الخععخائا و لععػرة يي القععػات التععي سععيتع تحخيكيععا فععي السععجن وىػيععة مععغ 
تع فعععت  سعععيتع اعتقالعععو كسعععا تعععع تحزعععيخ بيعععان االنقعععالب و سػجعععب الخصعععة سعععي

وىعععععػ يعععععػم  :615تسعععععػز / يػليعععععػ  59الععععععامليغ فعععععي القاععععععجة يعععععػم الجسععععععة 
االنقعععالب  جعععازات مفتػحعععة بحجعععة ان الصقعععذ حعععار جعععجًا وانعععو  يعععخ مشاسعععب 

ضيععخًا عقععج االجتسععاع الخابععد واكخيععخ وفععي  6للصيععخان وحععيغ  ععادر العععاملػن 
العخئيذ العدعكخي  6اليػم ذاتو تػلى قائعج السخكعد التعجريبي فعي مصعار تذعيلي 

 . ;:داللػاء دقبػالتي سلجػف  بعج قجومو  لى ينقخة مخكد القيادة
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وقبععل وقعععػع السحاولعععة االنقالبيععة كعععان ىشعععا  ضععبا  علسعععػا مبكعععخًا بػجعععػد  -8
مجلععذ عدععكخي انقالبععي داخععل القععػات السدععلحة يمثععال قائععج كتيبععة الرععيانة 

دخليععل وفععػج الصيععخان السقععجم دمععخاد بععػالت  يتحععجث نائععب قائععج الفععػج السقععجم 
ثعععػل  عبعععخ اترعععال ىعععاتفي مخئعععي  لعععى دبعععػالت  حيعععث يشعععار  ليعععو كعععػل ان 

 59اصعععست ويراه الخصعععاص وينبعععاه بعععان انقالبعععًا سعععيحجث، وفعععي يعععػم الجسععععة 
التقععى العقيععج دقجسععي بععارش  قائععج  71.>وفععي الدععاعة  :615تسععػز / يػليععػ 

الععحي فععػج الحخاسععة الخئاسععية بعععداوميت تجشععد  ويعصععاه بيععان اكحكععام العخفيععة 
الحكػميععععة، وان ىععععحه الخصععععػات  TRTشلعععب  ليععععو تالوتععععو علععععى شاشعععة قشععععاة 

االنقالبية لع تكغ السخابخات التخكية تعلع بيا ويولعى السعلػمعات التعي وصعلت 
ضيععععععععخًا مععععععععغ يععععععععػم الجسعععععععععة  7 لععععععععى السخععععععععابخات التخكيععععععععة بحععععععععجود الدععععععععاعة 

تفيعععج بػجعععػد بععععس التحخكعععات فعععي بععععس الثكشعععات العدعععكخية  :615/;/59
ا دفععد مععجيخ السخععابخات التخكيععة دىاثععان فيععجان  بالععحىاب  لععى رئاسععة وىععػ معع

ىي عععة اكركعععان ولقعععاء رئعععيذ ىي عععة اكركعععان دخلػصعععي يثعععار  والتباحعععث مععععو 
بذععأن مععا يجععخي ومععا يتػجععب يخععحه مععغ خصععػات احتخازيععة لسػاجيععة مععا يجععخي 

 سػاء كان تسخدًا عدكخيًا يو انقالبًا عدكخيًا وكان مغ ىحه الخصػات:
 حخ  يي قصد عدكخية مغ ثكشاتيا وقػاعجىا العدكخية.مشد ت .ي 
   الف كافة الثكشات العدكخية لسشد يي تحخ  مشيا. .ب 
اصجر رئيذ ىي ة اكركعان دخلػصعي يثعار  قعخارًا بععجم تحعخ  يي شعائخة  .ج 

 . >:دعدكخية  ال ب ذن خاص
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  ثانيًا: وقائع محاولة االنقالب ثانيًا: وقائع محاولة االنقالب 
 59اء يععػم الجسعععة بععجي االنقععالب العدععكخي نحععػ الدععاعة الخامدععة مدعع

مداًء يقخع باب مكتب رئيذ ىي ة  9، و حجود الداعة :615تسػز / يػليػ 
اكركععان العامععة خلػصععي يثععار الجشععخال دباشععار كععػالر  رئععيذ ىي ععة اكركععان 

 7الثععاني ليقععػل "وصععلتشا معلػمععات اسععتخبارية ىععحه الليلععة حععػل وجععػد نذععا  
وان السحاولعة االنقالبيعة   =:دة"شائخات في مجرسة االسشاد الجػي للقػات البخي

دبخىعععا فرعععيل داخعععل القعععػات السدعععلحة ويعلشعععػا انذعععاء الدعععلع معععغ يجعععل تكعععػن 
 TRTاليي ة الحاثسة فعي البلعج معغ خعالل بيعان بعث بععج سعيصختيع علعى قشعاة 

الخسسية التخكية والحي تزسغ خاللو حطخ التجػال في ينحعاء العبالد وإ عالف 
العقيعععج دمحعععخم كػسعععا  السدتذعععار القعععانػني السصععارات وان قائعععج االنقعععالب ىعععػ 

، وكػسعا ىعػ يحعج ضععبا   1;دلعخئيذ ىي عة اكركعان ىعػ العحي خصععا لالنقعالب
الره الثالث داخل الجير التخكعي وىعػ مسعغ لعع يذعغلػا يي مشرعب  يعادي 
داخععععل الجععععير التخكععععي خععععالل تأديتععععو للخجمععععة اال انععععو تستععععد برععععالت وثيقععععة 

وحدعب الترعخيحات الخسعسية التخكيعة  بعشاصخ عدكخية ال تعدال قيعج الخجمعة،
 59:7فعععان ععععجد الزعععبا  العععحيغ تحخكعععػا بقيعععادة العقيعععج دمحعععخم كػسعععا  بلعععغ 

عدععكخيًا والتععي نجحععت الدععلصات التخكيععة بعععج ذلععظ فععي اعتقععاليع  لععى جانععب 
عشرخًا ضسغ الحخكة  518 قالة ضبا  بارزيغ داخل الجير التخكي ومقتل 

 . 5;داالنقالبية
  الحاسععععع للسجسػعععععة سخحلععععة التحععععخ بالنقالبيععععة وقععععج مععععخت السحاولععععة ا

مقخ  يادة  ي لقت الجدػر والصخف الخئيدة في تخكيا وحػصخ غاالنقالبية حي
بخات العامة ويوقفت سخالسان واستيجفت مقخات لجياز الاكركان وقرفت البخ 
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.  6;د5العسععل بالسصععارات واحتععل مبشععى التلفديععػن الخسععسي وإذاعععة البيععان رقععع 
كانعععععت  TRTالنقالبيعععععػن مبشعععععى التلفديعععععػن التخكعععععي الخسعععععسي وحعععععيغ اقعععععتحع ا

العامععة  السخععابخاتالععجبابات قععج ندلععت  لععى الذععػارع وقرععفت مبشععى البخلسععان و 
ومقعععععخ  يعععععادة العسليعععععات الخاصعععععة وي لعععععق جدعععععخ مزعععععيق البدعععععفػر  يعععععخ ان 
االنقالبييغ خدعخوا السعخكعة فعي اللحطعة التعي ضشعػا ينيعع يصعابػا اليعج  ذلعظ 

كية لعع تكعغ تشقعل يخبعار السحاولعة االنقالبيعة  لعى شاشعاتيا بعل ان القشػات التخ 
 . 7;دثانت تشقل مالحع الجساىيخ التخكية

  االنقالب االنقالب محاولة محاولة ثالثًا: أسباب فذل ثالثًا: أسباب فذل 
وفيسععععا يخععععز فذععععل االنقععععالب يسكععععغ الشطععععخ  ليععععو مععععغ ثععععالث مخاحععععل 
اكولععى/ مخحلععة التحععخ  الحاسععع للسجسػعععة االنقالبيععة حيععث ي لقععت الجدععػر 

خئيدعية فععي العبالد وحاصععخت مقعخ  يعادة اكركععان وقرعفت البخلسععان والصعخف ال
العامععة ويوقععه العسععل بالسصععار واحتلععت  السخععابخاتواسععتيجفت مقععخات لجيععاز 

 مبشى التلفديػن الخسسي.
الثانية/ مخحلعة مبعادرة اردو عان ورد فععل الحكػمعة حيعث ضيعخ العخئيذ 

ععععالي الثقعععة  فععي اترعععال ىعععاتفي علععى قشعععاة تخكيعععة خاصععة و عععجي رابعععا الجععأش
بالشفذ والذعب ووجو الجساىيخ للسياديغ الستقبالو وانتيى السذيج باستدالم 

 السجسػعات السدلحة في الذػارع.
الثالثععة/ وىععي السخحلععة الالحقععة علععى كدععخ حععجة االنقععالب ويضيععخت ان 
التختيب لو يتجاوز قجرات الكيان السػازي الحي يقرعج بعو القيعادة الستشفعحة فعي 

بقيععادة فععت     ععػلغ بحيععث شععسلت التػ يفععات واالعتقععاالت  جساعععة الخجمععة
على ذمة التحقيق  يادات ويزمة في الجير التخكي مثل قادة الجيػش الثعاني 
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والثالعععث والخابعععد والقائعععج الدعععابق للقعععػات الجػيعععة و يعععادات فعععي مؤسدعععة العععجر  
  معتقعل معغ القزعاة والسعجعيغ الععاميغ 7111دالجشجرمة   ضافة  لى نحػ د

ع  8;د  مػقػ 111;يعزاء في السحكسة الجستػرية العليا ضسغ يثثخ مغ دو 
ومثلسا كان االنقعالب مفاج عًا كعحلظ كانعت سعخعة القزعاء عليعو وإععالن فذعلو 
وعلععى ذلععظ علععق الععجكتػر ا نععػر الععجيغ الستخرععز بالذععؤون التخكيععة قععائاًل 
 دمععععغ اكسععععاس لععععع تكععععغ الحالععععة االنقالبيععععة تدععععتيج  بذععععكل جععععجي اإلشاحععععة

بالدعععلصة الدياسعععية فعععأواًل قعععادة القعععػات السدعععلحة لعععع يذعععاركػا بعععاالنقالب وذلعععظ 
بخعععال  االنقالبعععات العدعععكخية الدعععابقة التعععي كعععان يخػضعععيا رئعععيذ اكركعععان 
وقادة القػات السدلحة الجػية والبخية والبحخية فزاًل عغ ان يدوات االنقالب 

ليكععػ تخ وعععجد التععي اسععتخجمت كانععت ضعع يفة جععجًا باسععتثشاء بزععد شععائخات ى
محعععجود معععغ العععجبابات وىعععحا ال يسكعععغ ان يخعععجم يي انقعععالب جعععجي وثالثعععًا ىعععػ 
غيعععاب اكىعععجا  السباشعععخة معععغ وراء ىعععحه الحخكعععة االنقالبيعععة فلعععع يعععتع تصػيعععق 
رئاسععة الجسيػريععة وال الحكػمععة وال وزارتععي الععجفاع والخارجيععة ولععع يػضععد قيععج 

وضعػح بعل  سعػض فعي  االعتقال يي مدؤول سياسي و التالي لع يكغ ىشعا 
يىجا  الحخكة وكل ىحه العػامل جعلعت الحخكعة االنقالبيعة ضع يفة التخصعيا 

 . 9;دومحكػمة بالفذل
ومعا لعع يحدععب االنقالبيعػن حدعابو ىععػ ان السؤسدعة العدعكخية التخكيععة 
التعععععي ينذعععععأت الجسيػريعععععة لعععععع تعععععععج كسعععععا كانعععععت، فعععععالجير مشعععععح محاثسععععععات 

ا  بعاالنقالب ضعج اردو عان وحعدب دار شيكػن  التي اتيع فييا عذخات الزعب
لععع  االعجالععة والتشسيععة ومععا حرععل بعععجىا مععغ عسليععات تصييععخ كدععخ ضيععخه كسعع

لعجييا قاععجة  بقيعادة حعدب العجالعة والتشسيعةيحدبػا حدابًا ان الحكػمة السجنية 
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 لععى ذلععظ ان االنقالبععيغ لععع يدععتصيعػا ان يجسعععػا كععل  شعععبية عخيزععة يضععه
بيععخ قععاوميع والسععيسا قععػات اكمععغ الععجاخلي القععػات السدععلحة معيععع بععل جععدء ك

، ومعغ  :;دعجا مػاجية السعػاششيغ ليعع بالذعػارع مسعا يدأل  لعى فذعل االنقعالب
جيععة يخععخأل ىععػ محجوديععة السحاولععة االنقالبيععة مععغ عععجة زوايععا فعلععى السدععتػأل 
الجغخافععي لععع تكععج تتخصععى مععجيشتي ينقععخة ويسععتانبػل وعلععى مدععتػأل السذععاركة 

الجععير ىععي مععغ نععدل  لععى السيععجان وعلععى مدععتػأل  ثانععت قصاعععات قليلععة مععغ
التشفيح بقي الخئيذ والػزراء في الحكػمة يحخارًا دتحجث يردو ان عغ محاولة 
فاشلة ال تيالو  وعلى مدتػأل الفاعلية كانت القعػات السذعاركة يضععه ويقعل 
عجدًا مغ ان تديصخ على السياديغ ومختلعه مؤسدعات الجولعة وعلعى مدعتػأل 

ية فقععععج عجععععد االنقالبيععععػن عععععغ  سععععكات صععععػت اإلعععععالم الدععععيصخة اللػجدععععت
الخاص الحي تحػل لستشفذ كردو ان وحكػمتو واثتفعػا بدعيصخة مؤقتعة علعى 
قشاة التلفدة الخسسية فقجوىا سخيعًا، فزاًل عغ التعأثيخ الحاسعع لطيعػر العخئيذ 
يردو ان سخيعًا على  حجأل القشػات الخاصعة بسعا يعصعى  يحعاء واضعحًا علعى 

لسػقه السيجاني كسا كان ثباتو ور اشة جأشو وتػجييو للجسعاىيخ عجم حدع ا
ععععععاماًل مليسعععععًا لديعععععادة ععععععجد السعععععػاششيغ العععععحيغ ندلعععععػا  لعععععى الذعععععػارع وواجيعععععػا 
مجسػعات الجير، فزاًل ععغ حذعػد السعػاششيغ الكبيعخة فعي مختلعه ميعاديغ 

 ينقخة ويستانبػل.
التعي كانععت العامعل اكخيعخ ىعػ وسعائل اإلعععالم التخكيعة سعيسا الخاصعة 

نافععععحة لطيععععػر الععععخئيذ التخكععععي ورئععععيذ الععععػزراء وعععععجد كبيععععخ مععععغ القيععععادات 
الدياسععععية والعدععععكخية رفزععععًا لالنقععععالب ودعععععػة لسػاجيتععععو كسععععا كععععان تػاصععععل 

السعارضععة لععو والػاسعععة االنتذععار  CNN TURKيردو ععان ىاتفيععًا مععد قشععاة 
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ػقعه السػحعج والستابعة عاماًل حاسسًا في تعجيل دفة اكحجاث، فزاًل ععغ الس
لسختلعععععه اكحعععععداب الدياسعععععية التخكيعععععة ورفزعععععيع لالنقعععععالب وتأثيعععععج دعسيعععععا 
للسؤسدععات والذخرععيات السشتخبععة، ويخيععخًا وىععػ اكىععع السػقععه الحاسععع الععحي 
اتخحتعععو يجيععععدة الذعععخشة واكمععععغ والسخعععابخات والقععععػات الخاصعععة فععععي مػاجيععععة 

 السخععابخاتاز السجسػععات االنقالبيععة فزععاًل عععغ العجور الحاسععع والستػقععد لجيعع
 . ;;دتحجيجًا في سياف السعلػمة والسػاجية السيجانية

  رابعًا: أسباب محاولة االنقالب رابعًا: أسباب محاولة االنقالب 
مشح ان وقد االنقالب فعي تخكيعا يجعخي الحعجيث ععغ اكسعباب الجاخليعة 

 والخارجية وفيسا يلي بعس اكسباب التي يدت  لى االنقالب.
سعععباب الجاخليعععة معععغ وجيعععة نطعععخ حعععدب العجالعععة والتشسيعععة فعععان اك أواًل:

محرػرة في جساعة تشطيع فت    كػلغ دالكيان السػازي  بشدعبة كبيعخة جعجًا 
والشدبة اكخخأل الرغيخة تابعة لسرال  السجسػععة العدعكخية االنقالبيعة التعي 
تحخكعععععععت بععععععععأوامخ يو بتشدععععععععيق مععععععععد جساععععععععة فععععععععت    كععععععععػلغ مثععععععععل كبععععععععار 

سععسي يثبععت تععػر  فععت  ال يػجععج يي دليععل ر  ينععو ، ويععخأل الباحععث >;دالجشععخاالت
  كعععػلغ بالسحاولعععة االنقالبيعععة ولعععع تدعععتصد تخكيعععا لحعععج الن تقعععجيع  ثباتعععات 
حقيقيععة عععغ تععػر  كععػلغ لحكػمععة الػاليععات الستحععجة اكمخيكيععة والتععي تصلععب 
تخكيعععا تدعععليسو  لعععى ينقعععخة وكعععحا الحعععال ال يسكعععغ تبخئعععة كعععػلغ معععغ ىعععحه التيسعععة 

 مغ اكسخار والحقائق. ور سا في اكيام القادمة ستكذه الكثيخ
ىشععا  العجيععج مععغ الشطخيععات حععػل مععغ يقععه وراء ىععحه السحاولععة  ثانيــا:

االنقالبية الفاشلة وتذيخ  حجأل الشطخيات  لى ان الخئيذ التخكي رجب شيب 
يردو ان ىػ معغ يقعه وراءىعا وانيعا "عسليعة مديفعة" يراد يردو عان معغ خالليعا 
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 لعى ان الحعجث يبععج معا يكعػن ثدب السديج مغ الدلصة ولكعغ السشصعق يذعيخ 
عععغ عسليععة مديفععة بيشسععا تتبشععى الحخكععة الكخديععة نطخيععة يخععخأل تتسثععل فععي ان 
الكسالييغ السػجػديغ في الجير يتباع مرصفى كسعال اتعاتػر  خعجعػا يتبعاع 
فعععت    كعععػلغ وقعععخروا اإلشاحعععة بيعععع معععغ خعععالل تشفيعععح ىعععحا االنقعععالب وعلعععع 

ا يتحعخ  يردو عان ضعج ينرعار كعػلغ الكساليػن بان االنقعالب سيفذعل وعشعجى
لتصييععخ الجععير والجولععة مععشيع، والشطخيععة الثالثععة يعلععغ عشيععا مدععؤولػ الذععخشة 
تذععيخ  لععى ان حكػمععة حععدب العجالععة والتشسيععة كانععت تخصععا العتقععال ينرععار 

تسععػز / يػليععػ وعشععجما علسععػا بيععحه الخصععا قععخروا  :5ثععػلغ فععي الجععير يععػم 
لععحلظ ضيععخ  :615تسععػز / يػليععػ  59تشفيععح انقععالب عدععكخي سععخيد فععي يععػم 

بذععكل مختبععظ و يععخ مععشطع ووجععو يردو ععان ووزراءه اللععػم علععى حخكععة كععػلغ 
 . =;دوحسلػىا مدؤولية تبخيخ االنقالب وقالػا ان الجساعة في الخمق اكخيخ

  خامدًا: نتائج محاولة االنقالب وإجخا ات الحكػمة التخكية خامدًا: نتائج محاولة االنقالب وإجخا ات الحكػمة التخكية 
جا يات السحاولععة االنقالبيععة ايجابيععة كذععفتيا تعع الذعععبي حالععة الععتالحع ن  -5

الفاشععلة مثععل الععتالحع بععيغ يبشععاء الذعععب التخكععي وشععجاعة رئععيذ الجسيػريععة 
 والحكػمة التخكية ووششية وسائل اإلعالم التخكية.

بحدب ريي حدب العجالة والتشسية كذفت السحاولعة االنقالبيعة ععغ نقعا   -6
الشيعة  ضعه وخلل في دالكيان السػازي  وشخرية كػلغ لععل بعزعيا حدعغ

بسا يجعي بأنو وششعي مخلعز يو متعجيغ محعب لشذعخ التخ يعة والتعلعيع العجيشي 
بعععععيغ الذععععععب التخكعععععي يو رجعععععل محعععععب للخيعععععخ وتقعععععجيع السدعععععاعجات للفقعععععخاء 

 . 1>دوالسداثيغ بيشسا ىع يناس ليع يىجافيع الخاصة
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تصييعععععخ مخافعععععق الجولعععععة ومؤسدعععععاتيا معععععغ عشاصعععععخ الكيانعععععات السػازيعععععة  -7
ػازي التععابد لفععت    كععػلغ وجساعععة الخجمععة كنيععا و ععاكخز مععغ الكيععان السعع

ثانععت متػرشععة بأعسععال انقالبيععة سععابقة ويعسععال تخخيبيععة ييزععًا ونقلععت وكالععة 
  مػضععه مععغ يصععل 911.:اكناضععػل عععغ وزيععخ الجاخليععة "صال" قػلععو دان د

ي بجاخل مجيخية اكمغ العام في ينقعخة السخابخات  يعسلػن في الجياز 111;د
 صخ مشطسة فت    كػلغ والجياز تع تصييخه بالكامل.ثانػا مغ عشا

قامععت الحكػمععة التخكيععة ب عععادة ميكلععة لعععجد مععغ مؤسدععات الجولععة وفععي  -8
مقعععجمتيا الجعععير والقزعععاء للقزعععاء علعععى عشاصعععخ كعععػلغ العععحيغ تغلغلعععػا فعععي 

 . 5>ديجيدة الجولة السيسا الذخشة والقزاء والجير والسؤسدات التعليسية

ع فعي تغيعخ الجولعة التخكيعة مشعح تأسيدعيا ىعي جععل الخصػة اكثبعخ واكىع -9
الجير التخكي جدء مغ الحكػمعة ولعيذ مشععداًل عشيعا وال مفرعػاًل عشيعا وىعحه 

 7>د. 6>دالتغييخات ضخورية لتزد السؤسدة العدكخية في  شارىا الرحي 
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 خاتسة
في نياية ىعحا البحعث وتتبعد مدعار الحيعاة الدياسعية فعي تخكيعا تبعيغ لشعا 

قبل وصػل حدب العجالة والتشسية  لى الحكعع كانعت االنقالبعات العدعكخية انو 
سسة بارزة في الحياة الدياسية في تخكيا فقعج حعجثت ير ععة انقالبعات عدعكخية 

 ;==5و 1>=5وكععععحلظ  5;=5وانقععععالب  1:=5ابتععععجاًء مععععغ انقععععالب عععععام 
وفعععععي ىعععععحه االنقالبعععععات وضععععععت دسعععععاتيخ ججيعععععجة تزعععععسغ ميسشعععععة السؤسدعععععة 

ودسععععتػر  5:=5علععععى الشطععععام الدياسععععي فععععي تخكيععععا مثععععل دسععععتػر العدععععكخية 
فزعععاًل ععععغ الجمػيعععة واالعتقعععاالت العذعععػائية كسعععا حعععجث فعععي انقعععالب  6>=5
الععحي يعععج اكثثععخ دمػيععة مععغ حيععث الػحذععية وعععجد ضععحايا االنقععالب  1>=5

والتي تفػف يععجاد الزعحايا ضعحايا حعخب االسعتقالل التخكيعة وفعي ىعحه السعجة 
لسجنية ي لبيا ائتالفية تتكػن مغ يحداب متعجدة ولكعغ ىعحه ثانت الحكػمات ا

االنقالبععات يثبتععت بععان الشطععام الععجيسقخاشي فععي تخكيععا يشقرععو الكثيععخ ليرععب  
مثل ديسقخاشيات يور عا فتخكيعا فعي ىعحه السعجة ىعي اكسعػء فعي حقعػف اإلندعان 

 حدب تقخيخ يمخيكي يثبت ذلظ.
ىعػ وصعػل حعدب  ولكغ حجث مشعصه ميع في تاريخ تخكيا السعاصخ

العجالععة والتشسيععة  لععى حكععع تخكيععا وقععج حقععق ىععحا الحععدب نجاحععات عطيسععة فععي 
الدععشػات التعععي حكعععع بيعععا ولحعععج كتابعععة ىعععحه الدعععصػر فعلعععى مدعععتػأل االقترعععاد 
يصبحت تخكيا قػة اقترادية كبيخة فزاًل عغ  صالحات دستػرية شاملة في 

يا وكان مغ ضسغ الشطام الدياسي والقزائي واالقترادي والعدكخي في تخك
اإلصعععالحات ىعععػ تقلعععيز سعععلصة السؤسدعععة العدعععكخية التخكيعععة ويبعادىعععا ععععغ 
التجخالت السدتقبلية في الحياة الدياسية لجرجة ين ي لب الباحثيغ والسحلليغ 
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الستخررععيغ فععي الذععأن التخكععي يقػلععػن "ان زمععغ االنقالبععات العدععكخية فععي 
 تخكيا قج انتيى".

تسعػز / يػليعػ  59لعدكخي الفاشل في ولكغ جاءت محاولة االنقالب ا
ليثبععت عكععذ ذلععظ وليعصععي انصباعععًا مدععتقبليًا فععي ريي الباحععث بععان  :615

االنقالبات العدكخية فعي تخكيعا سعتبقى سعسة بعارزة فعي الحيعاة الدياسعية معا لعع 
تتععبغ تخكيععا ديسقخاشيععة حقيقيععة وان تقععػم ب عصععاء اكقليععات حقععػقيع اكساسععية 

نحػ االستبجادية والذسػلية في الحكع بدعبب سياسعات فزاًل عغ اتجاه تخكيا 
 يردو ان وحرخ الرالحيات بذخرو.

صعععععحي  ين محاولعععععة االنقعععععالب العدعععععكخي الفاشعععععل دليعععععل علعععععى وجعععععػد 
معارضععة وامتعععاض مععغ سياسععات الحكػمععة التخكيععة تجععاه العجيععج مععغ السلفععات 

ن تكعػن ضة وفق الشطعام العجيسقخاشي يشبغعي ير الجاخلية والخارجية، لكغ السعا
داخل البخلسعان وضعسغ مفاصعل الحيعاة الدياسعية واإلععالم ولعيذ فعي الجعير 
وخلععه الكععػاليذ... ن ىععحه السحاولععة اإلنقالبيععة الفاشععلة التععي قامععت بيععا قلععة 
قليلعععة معععغ الجعععير معععا كانعععت  ال اسعععتجابة لخغبعععة جيعععات خارجيعععة تأمعععل فعععي 

كعي بعجليل التخلز معغ يردو عان وحكػمتعو السجعػمعة معغ  البيعة الذععب التخ 
فػزىا باالنتخابات البخلسانية با لبية مخيحة في ير عد دورات  انتخابيعة متتابععة 

 وىػ مالع يحرل كي حدب في تاريخ تخكيا السعاصخ. 
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 الهػامر

                                                 
( أميخة دمحم كامل الخخبػشلي، الجور الدياسي للعدكخييغ في تخكيا، رسـالة ماجدـتيخ 1)

 .1(، ص1648 –غيخ مشذػرة )جامعة القاهخة 
ـــة ( ي8) ـــي، السؤسدـــة العدـــكخية العثساني ـــخيع األرديش ـــج الأل  1566-1866ػســـب عب

(، 8118 –)دراســـة تاريخيـــة(، أشخوحـــة دكتـــػرا  غيـــخ مشذـــػرة )جامعـــة البرـــخة 
 . وكحلظ:11ص

- Friouz Bahrampour, Turkey: Political and Social Trans 
formation Brooklyn, N.Y. 1967, P. 36. 

أول تشطــيع فــي الجــير العثســاني حيــث كــان يجســع أش ــال )*( الجوشــخمة: هــػ أســاس 
غيخ مدـلسيغ ويجـخي إعـجادهع للسهـام اإلداريـة والعدـكخية بعـج تحـػيلهع إلـ  الـجيغ 

 اإلسالمي.
، دار الذخوق )القـاهخة 8احسج عبج الخحيع مرص  ، في أصػل التاريخ العثساني، ط -

 .181(، ص1666 –
غ أتاتػرك إل  اربكان )الرخاع بيغ السؤسدـة ( رضا هالل، الديف والهالل: تخكيا م6)

 .16(، ص1666 –، دار الذخوق )القاهخة 1العدكخية واإلسالم الدياسييغ(، ط
ــة  ــا   yeni ceri)**( االنألذــارية: هــػ اســع يكتــ  بالل ــة التخكي )يشــي جــخي( ومعش

الجشػد الججد ويصلق عل  فخق السذاة الشطامية التي أسدها العثسانيػن في القـخن 
خابـع عذــخ الســيالدي وغــجت أ بـخ قــػة لــجيهع تسكشــػا مـغ خاللهــا مــغ فــت  مشــاشق ال

ابغ الدـلصان  1626-1683واسعة ويخجع تشطيع هح  القػة إل  الدلصان اورخان 
عثسان وال  أخيه وكبار وزرائه عال  الجيغ والـ  قـخة خليـل جانـجارلي صـهخ الذـيخ 

 اد  بالي.
-1218انية ابان حكـع الدـلصان سـليع األول جاسع دمحم حدغ العجول، الجولة العثس -

 .6(، ص8111 –، أشخوحة دكتػرا  غيخ مشذػرة )جامعة السػصل 1281
 .11( هالل، السرجر الدابق، ص1)
 .11( السرجر ن ده، ص2)
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( وصــال نجــ  العــداوي، السؤسدــة العدــكخية التخكيــة )دراســة فــي الــجور الدياســي 3)

، سلدلة دراسات اسـتخاتيجية، مخكـد (1651-1631للسؤسدات العدكخية التخكية 
 . 12-3(، ص8112 –الجراسات الجولية )جامعة ب جاد 

( حامج دمحم شـه الدـػيجاني، تخكيـا بـيغ اليدـار العلسـاني واإلسـالم الدياسـي )دراسـة 4)
 .62(، ص8113 –، دار السعتد للصباعة والشذخ، )عسان 1تحليلية(، ط

، 1تخكيــا، والعالقـات العخبيــة التخبيــة، ط ( جـالل عبــجع معـػن، صــشاعة القــخار فـي5)
 .181(، ص1665 –مخكد دراسات الػحجة العخبية )بيخوت 

( حامج دمحم شه الدػيجاني، تخاجع سلصة السؤسدة العدكخية فـي تخكيـا، فـي إبـخا يع 6)
ـــخ االســـتخاتيجي  ـــل العـــالف وآخـــخون، التقخي ـــخ 8118-8111خلي ـــغ األثي ، دار اب

(، 8118 –اســـــات االقليسيـــــة، )جامعـــــة السػصـــــل للصباعـــــة والشذـــــخ، مخكـــــد الجر 
 .814ص

 .6( العداوي، السؤسدة العدكخية التخكية، ص11)
 .6( السرجر ن ده، ص11)
( جػن نػرتغ، الجور الدياسي للجير التخكي، محاضـخة ألقاهـا فـي جامعـة درهـام 18)

بالسسلألــة الستحــجة، تخجســة صــالح ســليع، ارشــيف مخكــد الجراســات االقليسيــة، وحــجة 
 .1د.ت(، ص –)جامعة السػصل  68ػث الستخجسة رقع السل ة البح

( شــخيف تايــان، الذــيخ الــخئيذ رجــ  شيــ  أردوغــان: مــؤذن اســتانبػل ومحصــع 16)
 .41-41(، ص8111 –، دار الألتاب العخبي، )حل  1الرشع األتاتػركي، ط

( عقيـل ســعيج مح ــػل، جــجليات السجتســع والجولــة فــي تخكيــا: السؤسدــة العدــكخية 11)
، مخكد اإلمارات للجراسـات والبحـػث االسـتخاتيجية )أبـػ ضبـي 1ياسية العامة، طوالد

 .162(، ص8115 –
 .134( السرجر ن ده، ص12)
 .134( السرجر ن ده، ص13)
( بخنار فيخنيج، دور الجير في الدياسة التخكية، تخجسة مغ الل ة ال خندـية غـانع 14)

مخكد الجراسات االقليسية )جامعة ، 1، العجد 1دمحم الح ػ، مجلة أوراق تخكية الدشة 
 .35(، ص1654 –السػصل 

 .128( مح ػل، السرجر الدابق، ص15)
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 .126( السرجر ن ده، ص16)
( كــخيع دمحم حســدة ودهــام محســػد الجبــػري، القــػى ال اعلــة فــي السجتســع التخكــي، 81)

 .84-83(، ص8118 –، بيت الحكسة )ب جاد 1ط
، سلدـلة شـؤون 1وية في الذخق األوسـ،، ط( ابخا يع خليل العالف، القجرات الشػ 81)

 .81(، ص8113 –اقليسية، مخكد الجراسات االقليسية )جامعة السػصل 
 .81( السرجر ن ده، ص88)

(23) Dogu Perincek Anagasa ve Partiler Rejimi, Turkiye de, 
Siyasal Partilerin Ic Duzeni Veyasaklannasi/ Kaynak 

Yayanluri (Istanbul – 2008), S. 51.  

ــة واإلســالم فــي القــخن العذــخيغ، ط81) ــا بــيغ العلساني ، شــخكة 1( وليــج رضــػان، تخكي
 .111-115(، ص8113 –السصبػعات للشذخ والتػزيع )بيخوت 

( شــارق عبــج الجليــل، الجــير والحيــاة الدياســية: ت أليــظ ال بزــة الحجيجيــة، فــي 82)
، الـجار 1ات الخـارج، طعلي حدغ با يخ وآخخون، تخكيا بيغ تحجيات الـجاخل ورهانـ

. وللسديــج عــغ انقـــالب 41-41(، ص8111 –العخبيــة للعلــػم ناشــخون )بيـــخوت 
 يشطخ: 1631

فـي تخكيـا: تحليـل دوافعـه االقترــادية  1631عبـج الجبـار قـادر غ ـػر، انقـالب عـام  -
 (.1661 –، )جامعة السػصل 1والدياسية، مجلة دراسات تخكية، العجد 

ــج اجػيــج ودور  فــي الدياســة التخكيــة، ط( حامــج دمحم شــه الدــػيجا83) ، دار 1ني، بػلش
 .51(، ص8112 –غيجا  للشذخ والتػزيع )عسان 

 .181( هالل، السرجر الدابق، ص84)
، 1641، 1631( ف. أ. دانيلـــــػف، الجـــــير فـــــي تخكيـــــا: سياســـــة وانقالبـــــات 85)

 .166(، ص8111 –، تخجسة يػسب الجهساني، )دمذق 1651
حداب الدياسية في تخكيا: دراسة في اتجاهاتهـا ومػاق هـا ( فاضل كاضع حديغ، األ86)

، رسـالة ماجدـتيخ غيـخ مشذـػرة، )الجامعـة 1651-1641مغ السذـكالت التخكيـة 
 .3(، ص1655 –السدتشرخية 

 .48( العداوي، السؤسدة العدكخية التخكية، ص61)
 .41( عبج الجليل، الجير والحياة الدياسية، ص61)
 .66كخية التخكية، ص( العداوي، السؤسدة العد68)
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(33) Atayfun Ozkok, 12 Eylul Mahkemeleri Dosyasi 2, 

haziranyayinevi (Istanbul – 1989), S. 160. 
(34) A.E.S., S161. للمزيد ينظر 
- Cuneyt Arcayurek, Acikliyorg 12 Eylule Doyru Kosar Adim 

Kasim in 1979 – Nisan 1980 Bilgi yayineri (Istanbul – 
1986). 

 .21( مح ػل، ججليات السجتسع والجولة في تخكيا، ص62)
 .46-48( عبج الجليل، الجير والحياة الدياسية، ص63)
 .46( السرجر ن ده، ص64)
 –( دمحم نــػر الــجيغ، حجــاب وحــخاب: الألساليــة وأزمــات الهػيــة فــي تخكيــا )بيــخوت 65)

 .615(، ص8111
 ، 1سة حديغ عسخ، ط( حسيج بػزرسالن، تاريخ تخكيا السعاصخ، تخج66)
 . للسديج يشطخ:165( هالل، الديف والهالل، ص11)

- Nezih yildirim, Anilarla 28 SUBAT. Asul Yayin Dacitim 
(Ankara – Ekim – 2010). 

( روا  جاسع لصيف الدعجي، اإلسالم الدياسي: حـدب العجالـة والتشسيـة فـي تخكيـا 11)
غيـــخ مشذـــػرة، جامعـــة الذـــخق ودور  فـــي الت ييـــخ الدياســـي، رســـالة ماجدـــتيخ 

 .26(، ص8111 –األوس،، كلية اآلداب )عسان 
 .36( السرجر ن ده، ص18)
( نػال عبج الجبار الصائي، تجخبة حدب العجالة والتشسية في تخكيـا، سلدـلة شـؤون 16)

 .8(، ص8114 –، مخكد الجراسات االقليسية، )جامعة السػصل 16اقليسية، العجد 
ي، رج  شي  اوردغان )قرة زعيع( تخجسـة شـارق عبـج ( حديغ بلي وعسخ اوزبا11)

 –، الـــجار العخبيـــة للعلـــػم ناشـــخون )بيـــخوت 1الجليـــل، مخاجعـــة رمزـــات يلـــجرم، ط
 .686(، ص8111

( مرص   دمحم الصحان، تخكيا التـي عخفـت مـغ الدـلصان.. إلـ  نجـع الـجيغ اربكـان 12)
 .25(، ص8113 –، )د.م 8، ج1518-8113

بعج اإلسالم الدياسي في تخكيا في مجسػعـة بـاحثيغ عـػدة ( جان ماركػ، زمغ ما 13)
ــة، ط ــانييغ: اإلســالمية التخكي ــي 6العثس ــد السدــار للجراســات والبحــػث، )دب  –، مخك

 .18(، ص8111
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( جالل ورغي، الحخكة اإلسالمية التخكية: معالع التجخبة وحجود السشػال فـي العـالع 14)

 .25(، ص8111 –بيخوت ، الجار العخبية للعلػم ناشخون، )1العخبي، ط
 –، مكتبــة ريــان الــخيذ )بيــخوت 1( دمحم نــػر الــجيغ، تخكيــا: الرــي ة والــجور، ط15)

 .18(، ص8115
 .36( ورغي، السرجر الدابق، ص16)
 .54( الدعجي، اإلسالم الدياسي، ص21)
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