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 لجنة الشؤون الخارجية

دارة، وسياسة وزارة الخارجية وشؤون اإل ويع?ن مجلس العموم لجنة الشؤون الخارجية لدراسة النفقات، و 
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 النائب مايك غايبس (حزب العمال الgnيطاني، إلفورد الجنوبية)          -

-           vwالحزب الوط) yzالية الشرقية)، فايف الشمسكتلندياإل النائب ستيفن جيثي 

 (حزب العمال الgnيطاني، بريستون) هندريك النائب مارك           -

 النائب آدم هولواي (حزب املحافظ?ن، غرايف شام)           -

 النائب دانيال كوزنسكي (حزب املحافظ?ن، شروزبوري وأتشام)           -

 ية)ائب إيان موراي (حزب العمال، أدنgnة الجنوبالن          -

 أندرو روزينديل (حزب املحافظ?ن، رومفورد)          -

 )أيفون - أون -ناظم الزهاوي (حزب املحافظ?ن، س�gاتفورد           -

  

 :عضوا �ي اللجنة خالل الgnملان، هو كان ،شارة إjى أن هناك عضوا آخراال وتجدر 

 ن)النائبة ياسم?ن القري��v (حزب العمال، جنوب شرق بولتو            -
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 الصالحيات: •

لقرار ال سيما �ي امن خالل مجلس العموم،  صالحيا�Fاتعتgn اللجنة إحدى اللجان املختارة لإلدارات، ال�v تحدد  

ن�gنت، من خالل املوقع اإل . يمكنك التعرف ع�ى هذه الصالحيات ع�ى شبكة 152رقم 

 .w.parliament.ukww تي:اال

 النشر: •

. ويتم طباع�Fا www.parliament.uk/facom تي:االلك�gوني للجنة ع�ى العنوان االتنشر تقارير اللجنة ع�ى املوقع 

 بأمر من مجلس النواب.

 تفسار الخاصة بموقع اللجنة.ساال دلة املتعلقة FGذا التقرير �ي صفحة اال وتنشر 

 موظفو اللجنة: •

-ليفرأو املوظفون الحاليون �ي اللجنة هم: كريس ستانتون (كاتب)، نيك بيش (كاتب ثان)، أرييال هاف وزوي 

(كبار املتخصص?ن �ي اللجنة)، أش�ي غودوين ونيكوالس ويد (اختصاصيون �ي اللجنة)، كل?g جينيس  واتس

هوكاداي وسو بانشاناثان (مساعدا اللجنة)، إستل ك?gي (مسؤولة وسائل  (مساعد اللجنة العليا)، جيمس

 عالم).اال 

 تصال:االجهات  •

 يجب توجيھ جميع املراسالت إjى:

 أي أي". 0أي  1كاتب لجنة الشؤون الخارجية؛ مجلس العموم؛ لندن "س واي 

 .6105 7219 020تصال ع�ى هذا الرقم لالستفسار: االويمكنكم 

 fac@parliament.uk لك�gوني للجنة:اإللgnيد أو ع�ى عنوان ا

 

  



	   إدراك للدراسات واالستشارات  المملكة المتحدة مع تركيا عالقات 

	 	  

4 
 

 ى املحتو 

 7 ........................................................................................................................................................................ امللخص

 9 ......................................................................................................................................................................... املقدمة

 11 ................................................................ .عالقة "تفّهم"، خالل ف�gة حاسمة بالنسبة ل�gكيا واململكة املتحدة.1

 11 ........................................................................................................................................................ عالقة "تفّهم"

 11 ................................................................................. محاولة االنقالب وتفّهم اململكة املتحدة املتفّرد ل�gكيا

 12 .................................................................................................................. تباين مع االتحاد األوروبي خاصة

 13 ....................................................................................................................................... مجتمع منقسم �ي تركيا

v�©13 .................................................................................................................................... انقسام ثقا�ي وسيا 

 16 .......................................................................................... آثار االستفتاء ع�ى توسيع نطاق سلطة الرئاسة

 19 .......................................................................... عالقة "اإلس�gاتيجية"، وتأث?gا�Fا ع�ى تركيا واململكة املتحدة.ال.2

 19 ............................................................................................................................................. عالقة "إس�gاتيجية"

 20 ................................................................................................................................................... تعزيز التجارة

vw22 .................................................................................................................................................. التعاون األم 

 23 ....................................................................................... إكس" ومبيعات األسلحة األخرى -مقاتالت "تي أف

 25 ................................................................................................................ لةدور تركيا �ي محاربة تنظيم الدو 

 26 ........................................................................................................... دور تركيا �ي أزمة املهاجرين والالجئ?ن

 29 ................................ هل سيؤثر انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي ع�ى هذه العالقة اإلس�gاتيجية؟

 31 .............................................................................. حتمية حقوق اإلنسان، وعالق�Fا بشؤون التجارة والدفاع

 31 ......................................................... تأث?g االتحاد األوروبي واململكة املتحدة ع�ى حقوق اإلنسان �ي تركيا

 31 ......................................................................... دور املبادالت التجارية �ي تأم?ن النفوذ الgnيطاني �ي تركيا:

 34 ......................................................................................................................... محاولة االنقالب، " والغولنيون"...3

 34 ................................................................................ 2016محاولة االنقالب �ي الخامس عشر من تموز/يوليو 

 35 ............................................................................................................................. الحكومة ال�gكية "والغولني?ن"

 36 .......................................................................................................................................... الروايات املتضاربة

 37 ..................................................................................................... تقارير عن تحالف سابق، وأسباب ا°Fياره

 39 ................................................................................................................... جذور العداء مع "الحركة الغولنية"

 39 .......................................................................................................................................... وصف "اإلرهابي?ن"



	   إدراك للدراسات واالستشارات  المملكة المتحدة مع تركيا عالقات 

	 	  

5 
 

 39 .......................................................................................................................................................... اع�gافات

 40 .............................................................................. نطاق الحركة الغولنية، ومخاوف حول األدلة الظرفية

 42 ........................................................................................................................................................ املحاكمات

 44 ............... ما تعرفھ وزارة الخارجية الgnيطانية حول الدور الذي اضطلع بھ الغولنيون �ي محاولة االنقالب

 45 ........................................................................................... الحكومة ال�gكية ع�ى �Fديدات محاولة االنقالب. .رد4

 45 ....................................................................................................................................................... حالة الطوارئ 

 48 ............................................................................................ موجة االعتقاالت واإلقاالت بعد محاولة االنقالب

 49 ................................................................................................................................. اإلقالة بموجب املرسوم

 50 ................................................................................................................ مجال القطاعات املتأثرة باالنقالب

gn51 ............................................................................................................................... وسائل االستئناف والج 

 53 .............................................................................. رد الحكومة ال�gكية ع�ى �Fديد حزب العمال الكردستاني.....5

 53 ...................................................................... ال�Fديد من حزب العمال الكردستاني وا°Fيار وقف إطالق النار

 56 ................................................................................ حقوق اإلنسان �ي الحرب ضد حزب العمال الكردستاني

 56 ................................................................................................................................................... حظر التجول 

 57 ............................................................................. دني?ن، واألضرار ال�v لحقت باملمتلكات املدنيةوفيات امل

 58 ........................................................................................................................................... ادعاءات التعذيب

 58 ......................................................................................................................... نقص �ي املراقب?ن الخارجي?ن

 59 .................................. حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وسياسة تركيا �ي شمال سوريا

 63 .................................................................................................................................. .حالة الديمقراطية �ي تركيا.6

 63 .............................................................................................................................. دور تركيا كنموذج ديمقراطي

 64 ......................................................................................... املخاطر والقيود املسلطة ع�ى الديمقراطية �ي تركيا

 64 ....................................................................................................................................................... االنتخابات

g?65 .................................................................................................................................................... حرية التعب 

 67 ..................................................................................... املجتمع املدني واألوساط األكاديمية وحرية التجمع

 68 .......................................................................... لشعوب الديمقراطياملعارضة السياسية، وقضية حزب ا

 69 ........................................................................................................................................... السلطة القضائية

 71 .......................................................................................................................................... االستنتاجات والتوصيات

 81 ......................................................................................................................................................... حضر الرسمvامل



	   إدراك للدراسات واالستشارات  المملكة المتحدة مع تركيا عالقات 

	 	  

6 
 

 82 ....................................................................................................................................................................... الشهود

 83 ........................................................................................................................................... االدلة الكتابية املنشورة

 84 ....................................................................................... الصادرة عن اللجنة خالل الgnملان الحاjيقائمة التقارير 

 



	   إدراك للدراسات واالستشارات  المملكة المتحدة مع تركيا عالقات 

	 	  

7 
 

 امللخص

كدولة حيوية تواجھ ف�gة متقلبة، تحتاج تركيا وتستحق الدعم الذي قدمتھ لها اململكة املتحدة، حيث أ°Fا 

�ي منع الهجرة غ?g  تستضيف عددا كب?gا من الالجئ?ن، أك¸g من أي بلد آخر �ي العالم، وتلعب دورا حاسما

وروبي، ع�ى الرغم من عدم كفاية الدعم الدوjي الذي تتلقاه من أجل القيام بذلك. اال تحاد االالنظامية إjى 

رهابي املحدق FGا من قبل حزب العمال الكردستاني وفروعھ، لم تتوان تركيا عن تقديم اال بالرغم من ال�Fديد 

 فحة تنظيم الدولة ال�v يخوضها العالم بأسره.العديد من املساهمات املهمة �ي معركة مكا

ة رهاب، أصبحت تركيا تعتgn اململكاال عالوة ع�ى الدعم الذي قدمتھ اململكة املتحدة لها للدفاع عن نفسها ضد 

تموز/يوليو  15ية ال�v تعرضت لها تركيا، �ي نقالباال املتحدة صديقا مقربا للشعب ال�gكي بعد إدان�Fا املحاولة 

ضامFºا معها. ونظرا لل�Fديدات الخط?gة ال�v كانت ت�gبص بالنظام ال�gكي، أخgnتنا وزارة الخارجية ، وت2016

الgnيطانية، بأن التفهم الذي أبدتھ اململكة املتحدة تجاه تركيا، خالل تلك الف�gة العصيبة، كان فريدا من نوعھ. 

مع العديد من القضايا قبل أن تنتقد أي  و�ي الحقيقة، فإن اململكة املتحدة كانت تعرف بتعاطفها الشديد

، وروبياال تحاد االعضاء �ي منظمة اال قضية أو بلد. وهذا ما كان يم?yها عن بلدان أخرى، خاصة بقية البلدان 

 وفقا لوجهة نظر الحكومة ال�gكية.

jما التجارية، إFكية، ع�ى الفرص الكامنة �ي توسيع عالقا�gيطانية وال�gnب التعاون ى جانشددت الحكومتان؛ ال

من. ولكنا كنا نتوقع أن البلدين سوف يتشاركان �ي املصالح أك¸g من القيم، خوفا من أن اال �ي مجال الدفاع و 

نسان، نظرا أل°Fا تس¾ى إلقامة عالقة االتعتgn اململكة املتحدة من البلدان ال�v ال تع?g أهمية لحقوق 

 " مع تركيا.إس�gاتيجية"

رة الخارجية ع�ى "تفهم" تركيا، فإننا نعتقد أن عدم كفاية التمويل املقدم إjى وزارة ع�ى الرغم من ترك?y وزا

 vا التحليلية املستقلة، وجعل قدرة اململكة املتحدة ع�ى اغتنام الفرص ال�Fى إضعاف قدر�jالخارجية قد أدى إ

الخارجية سوى القليل جدا ال تعرف وزارة �ي الواقع،  وروبي عرضة للخطر.اال تحاد االأتاحها لها خروجها من 

gكي سالمي ال�اال �ي تركيا، أو عن أتباع حركة غولن املوال?ن لرجل الدين  نقالباال عّمن كان مسؤوال عن محاولة 

. وبعد البحث، وجدنا أن تحميل نقالباال املنفي، فتح هللا غولن، الذي تحّملھ الحكومة ال�gكية مسؤولية 

 ، ال تدعمھ أدلة قوية متاحة للجمهور. نقالباال  الحكومة ال�gكية حركة غولن مسؤولية

ع�ى نطاق أوسع، نحن ال نختلف مع موقف وزارة الخارجية، ال�v أعربت عن أن شدة التداب?g ال�v اتخذ�Fا 

لها ما يgnرها من ال�Fديد. لقد استخدمت الحكومة ال�gكية السلطات  نقالباال الحكومة ال�gكية بعد محاولة 

g شخاص، استنادا إjى تعريف غ?االها حالة الطوارئ �ي البالد، الحتجاز وإقالة عدد كب?g من املوسعة ال�v توفر 

رهاب اال دلة. وع�ى الرغم من خطورة ال�Fديد الذي يشكلھ اال رهاب"، وعتبة منخفضة من اال واضح ملفهوم "

د من ية ال�v طالت العديع�ى تركيا، فإننا ال نستطيع أن نعتgn حجم عمليات التطه?g الحال نقالباال ومحاولة 

ة. منية، ردة فعل ضرورية ومناسباال العامل?ن �ي قطاع التعليم أو الخدمة املدنية، فضال عن القوات العسكرية و 

 نصاف كانت غ?g كافية.اال شخاص الذين عوقبوا يعتgn كب?gا، كما أن سبل االشارة إjى أن عدد اال وتجدر 

ت الطوارئ، كانت �Fدف إjى أبعد بكث?g من اال حيات موسعة �ي ح�ي الواقع، استخدمت الحكومة ال�gكية صال 

. إن املعاناة املدنية الناجمة عن الحرب ب?ن تركيا وإرهابvÆ حزب العمال الكردستاني �ي جنوب نقالبالتصدي لال 

 ةمن، وتآكل حرياأل فالت من العقاب من جانب قوات اال نسان و االن�Fاكات املزعومة لحقوق اال و  شرق البالد،
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ً
عن القيود املفروضة ع�ى منظمات املجتمع املدني، تفاقمت  التعب?g والتجمع، وتدهور استقالل القضاء، فضال

يحتذى بھ �ي املنطقة، تتعرض الديمقراطية ال�gكية وثقافة  اال . وباعتبار تركيا مثنقالباال �ي أعقاب هذا 

النطاق فيما يتعلق باعتقال أعضاء  الديمقراطية لضغوط شديدة. ونحن نتشاطر القلق مع شريحة واسعة

 الgnملان الشعvÊ الديمقراطي واستمرار احتجازهم.

نسان �ي تركيا، يجب أن تكون اململكة املتحدة ع�ى علم بمجريات هذا امللف، كما يجب االفيما يتعلق بحقوق 

ث كيا من أجل إحداتراك علنا، �ي ح?ن يجب علFËا فرض نفوذها ع�ى تر االأن تناقش مخاوفها بشأن تركيا مع 

تغي?g ذي قيمة. ونحن نؤيد توسيع العالقات التجارية والدفاعية ب?ن اململكة املتحدة وتركيا، ليس فقط للفوائد 

زدهار الذي يمكن أن يتحقق لكلFËما، ولكن أيضا بسبب القوة اال من و اال ال�v يمكن أن ترجع ع�ى كال البلدين، و 

ملكة املتحدة �ي أنقرة، حيث نتوقع أن تستخدم اململكة املتحدة هذه ال�v يمكن أن تمنحها هذه الروابط للم

نسان العالقة �ي أنقرة. لذلك، نوv�Î بأن تركز وزارة االالقوة والنفوذ من أجل إيجاد تسوية لقضايا حقوق 

ن و نسان والديمقراطية ع�ى أّن تركيا يجب أن تكاالالخارجية الgnيطانية �ي تقريرها الذي ستقدمھ حول حقوق 

 نسان ع�ى رأس قائمة أولويا�Fا.االمن الدول ال�v يجب علFËا وضع حقوق 

لبالد؛ ن يكمن مستقبل ااال �ي القرن الحادي والعشرين، توjى الرئيس رجب طيب أردوغان قيادة تركيا. و�ي يديھ 

ء مصالحة ب?ن ، شجعنا ع�ى إجرا2017فإما أن تكون دولة قمعية أو ديمقراطية. وخالل زيارتنا ل�gكيا �ي سنة 

 اال جميع 
ً
ن ع طراف املتعادية، لطاملا نادت FGا السلطة العليا �ي تركيا، لكن معارv�Ï الرئيس أردوغان، فضال

 تراك، كانوا غ?g موافق?ن ع�ى إجراء مثل هذه املصالحة.األعمال واملواطن?ن األ مجموعة من الناشط?ن ورجال 

ال تتج�ى ع�ى الصعيد السيا©�v فقط، بل أيضا �ي املنافسة تعيش تركيا انقسامات اجتماعية وثقافية عميقة، 

ب?ن أولئك الذين يملكون وجهات نظر مختلفة لكيفية السيطرة ع�ى الدولة. ومن املتوقع أن تؤدي الحمالت 

نقسامات. ولم تذكر اال إjى تفاقم هذه  2017 أبريلنيسان/ 16ستفتاء الدستوري املحدد �ي اال نتخابية قبل اال 

أ°Fا تملك معرفة كب?gة بالرئيس ال�gكي رجب طيب  اال نقسامات، اال القليل من هذه  اال م?gكية اال ارجية وزارة الخ

نقسامات متجذرة اال ت الحالية �ي تركيا. وع�ى الرغم من أن هذه اال أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، والنض

 تركيا �ي املستقبل. أ°Fا تساعد �ي تحديد التحديات ال�v ستواجهها اال �ي تاريخ تركيا، 

تكون العالقة ال�v تقيمها وزارة الخارجية مع تركيا فقط مع جهاز الدولة، أو مع أي طرف أو شخص  اال يجب 

يسيطر علFËا حاليا، بل يجب ع�ى اململكة املتحدة أن تس¾ى إjى إقامة عالقة أعمق وأك¸g دواما مع الشعب ال�gكي 

نسان، والديمقراطية وسيادة القانون، ال�v اال�ى دعم قيم حقوق بجميع اختالفاتھ وخلفياتھ. مع العمل ع

 منية للمملكة.األ قتصادية و االستكون رك?yة الحفاظ ع�ى املصالح 
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لمقدمةا
 

. إن أهمية عالقة اململكة املتحدة مع تركيا، وأهمية تركيا، بوصفها دولة تقع ب?ن أوروبا والشرق األوسط، كانت  1

عملت ع�ى تحديد نتائج الحرب األهلية �ي سوريا، والحرب ضد تنظيم الدولة. وقد أثار تحليل واضحة للجنة منذ أن 

اللجنة لهذه املوضوعات أسئلة حول سياسة اململكة املتحدة تجاه تركيا، وأهداف تركيا، ال�v كنا نرغب �ي اإلجابة 

 علFËا من خالل تحقيق كامل.

 4قليمv، املنشور �ي ت الgnيطانية ال�gكية حول دور تركيا اإلعالوة ع�ى ذلك، وفر لنا تقرير لجنة العالقا

خلفية مفيدة بالنسبة لنا. بيد أن االستنتاجات ال�v خلص إلFËا هذا التقرير كانت مفرطة �ي  2012،1أبريلنيسان/

 F 15ا تركيا، �يال�v عانت مº نقالبالتفاؤل. وقد تزامن قرار اململكة املتحدة بمغادرة االتحاد األوروبي، ومحاولة اال 

 ، مع توقيت التحقيق الذي قمنا بھ.2016يوليو/تموز 

 . التطرق للعديد من املواضيع املهمة، ومFºا:2

 الحالة الراهنة للعالقات ب?ن اململكة املتحدة وتركيا، والسجل األخ?g لوزارة الخارجية �ي إدارة هذه العالقة. -

ية، �ي تركيا، بما �ي ذلك حرية التعب?g والتجمع، وحقوق أوضاع الحقوق والقيم ال�v تدعمها وزارة الخارج -

 األقليات، ووضع الديمقراطية.

 تطلعات تركيا لالنضمام إjى االتحاد األوروبي، وكيف يتأثر ذلك بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. -

انية �ي ارجية الgnيطالسياسات األجنبية واألمنية ل�gكیا �ي الشرق األوسط، وکیف تتفق مع سياسات وزارة الخ -

 املنطقة. بما فFËا:

 سياسات تركيا تجاه الجماعات الكردية املختلفة، داخل تركيا وخارجها. •

 موقف تركيا من ثورات الربيع العربي. •

.  تلقينا مجموعة واسعة من املذكرات املكتوبة، ال�v تتناول هذه املواضيع وغ?gها، وال�v تم نشرها ع�ى املوقع 3

 2هذا التحقيق.اإللك�gوني ل

دور تركيا كعضو �ي حلف الناتو، وشريك عسكري للمملكة املتحدة، وقدرا�Fا العسكرية �ي مكافحة تنظيم  -

 الدولة.

جميع املؤلف?ن ع�ى عملهم ومساهما�Fم. كما أنھ باإلضافة إjى هذه األدلة املكتوبة، استمعت اللجنة أيضا إjى نشكر و 

  ذلك فvÖ تشكر كل الذين ساهموا �ي القيام FGذا التحقيق:أدلة شفوية �ي ثالث جلسات علنية، ول

                        
 .1567ودور تركیا اإلقلیمي، قرار مجلس العموم  ،بین المملكة المتحدة وتركیا حول العالقات، 12-2010لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني عشر للدورة   1 
 2017/مارس آذار 13في  تم الحصول علیھا "، التيات المملكة المتحدة مع تركیالجنة الشؤون الخارجیة، "منشورات التحقیق في عالق  2 
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الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن. السيد  مدرسةيل؛ أستاذ فخري �ي األستاذ ويليام ه -أ

ضياء م?gال؛ كاتب وأكاديمv تركي. السيد بيل بارك؛ كب?g املحاضرين �ي قسم الدراسات الدفاعية 

أستاذة العلوم السياسية ودراسات الشرق  ستاذة روزماري هوليس؛األ  بكلّية كينغ/جامعة لندن.

 األوسط بجامعة لندن.

يوكسال آلب أصالن دوغان؛ املدير التنفيذي للتحالف من أجل القيم املش�gكة. أوزكان كيليش،  -ب

 رئيس جمعية الحوار.

 يا.�ي ترك لحزب الشعوب الديمقراطيكوركشو؛ عضو الgnملان ال�gكي، والرئيس الفخري  تغرولأر  -ج

أالن دنكان؛ عضو الgnملان الgnيطاني، ووزير الدولة لشؤون أوروبا واألمريكيت?ن �ي وزارة الخارجية  -د

 v�©يطانية. ليندgnالvÊ؛ مدير عام دائرة أوروبا �ي وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.أبل 

ت خاللها العديد من االجتماعات �ي ، أجر 2017وقامت اللجنة بزيارة إjى تركيا، خال ل شهر كانون الثاني/يناير  -4

أنقرة وإسطنبول وأضنة. ونود أن نشكر لجنة الشؤون الخارجية، التابعة للجمعية الوطنية الكgnى لجمهورية 

تركيا، ال�v وجهت لنا الدعوة للزيارة، فضال عن موظفي السفارة ال�gكية �ي لندن، وجميع املؤسسات ال�gكية 

فرت لنا األمن. كما نسجل شكرنا ملوظفي السفارة الgnيطانية �ي أنقرة، والقنصلية األخرى ال�v سهلت زيارتنا وو 

 الgnيطانية �ي إسطنبول ع�ى العمل الكب?g الذي قاموا بھ لدعم الزيارة.

وخالل زيارتنا ل�gكيا، أتيحت لنا الفرصة لالجتماع وطرح األسئلة ع�ى كل من: الرئيس رجب طيب أردوغان،  -5

مولود جاويش أوغلو، وواjي أضنة محمود دم?gتاش، فضال عن  ع�ي يلدرم، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء ب?ن

ممثل?ن عن جميع األحزاب األربعة �ي الgnملان ال�gكي. ونشكرهم جميعا ع�ى كرم ضياف�Fم. عالوة ع�ى ذلك، 

ن عمال واملواطن?كانت لقاءاتنا مع مجموعة واسعة من الناشط?ن والصحفي?ن واملحلل?ن، وكذلك مع رجال األ 

 األتراك الشباب ذات قيمة كب?gة لهذا التحقيق.

ع�ى عملھ الدؤوب واهتمامھ بتفاصيل تدعم   3،ي يلدزاشكر مستشارنا املتخصص، غونوتود اللجنة أن ت -6

 تحقيقنا.

  

                        
لى تحولت إ ثم. 2007ي یلدز عن اھتمامھ بتعیینھ مستشارا خاصا للجنة الشؤون الخارجیة: "لقد كنت أعمل لدى ھیئة اإلذاعة البریطانیة كمنتج ومراسل منذ سنة ا، أعلن غون2016تشرین األول/أكتوبر  25في  3

. أنا ال أتلقى التمویل من أي إدارة حكومیة في الوقت 2016سنة  "كامبردج"في قسم علم االجتماع في جامعة  دراسة الدكتوراهبدأت  .2016سنة/أكتوبر تشرین االول، منذ شھر "بي بي سي"العمل بدوام جزئي مع 

-2016". لجنة الشؤون الخارجیة، المحضر الرسمي لسنة دكتوراهور نشط في ھذه النقابات. وتجدر اإلشارة إلى أن زوجتي ھي أیضا طالبة الوطني للصحفیین، لكن لیس لدي أي د االتحادالراھن. أنا عضو في نقابة 

 .2017انون الثاني/ینایر ، قام السید یلدز بتحدیث إعالنھ عن اھتمامھ بإبالغ اللجنة بأنھ لم یعد یعمل لدى ھیئة اإلذاعة البریطانیة اعتبارا من ك2017/مارس آذار. وفي 17
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 عالقة "تفّھم"، خالل فترة حاسمة بالنسبة لتركیا والمملكة المتحدة .1
 عالقة "تفھّم"
 فھّم المملكة المتحدة المتفّرد لتركیاوت نقالبمحاولة اال

یة. وفي الواقع، اعتبر ھذا الحدث تھّجما انقالب، محاولة 2016. شھدت تركیا، في مساء الخامس عشر من تموز/یولیو سنة 7

ین ذعلى المسار الدیمقراطي في تركیا. ویعود الفضل في إحباطھ، إلى حد كبیر، إلى شجاعة العدید من أفراد الشعب التركي ال

شخصا. من جھتھم، تمكن أعضاء من لجنة  241الذي أودى بحیاة ما ال یقل عن  نقالبنزلوا إلى الشوارع، لمعارضة اال

الشؤون الخارجیة البریطانیة من تقدیم التعازي، والتعبیر عن دعمھم للدیمقراطیة، وذلك عند زیارتھم لتركیا في كانون 

 ھا.وعواقب نقالبلثالث والرابع من ھذا التقریر على دراسة مفّصلة لمحاولة اال. ویحتوي الفصالن ا2017الثاني/ینایر سنة 

. تستخدم وزارة الخارجیة البریطانیة كلمة "تفھّم" بصفة متكررة؛ في إشارة منھا إلى إدراكھا بمدى التأثیر الذي رافق 8

وممیزة لعالقة المملكة المتحدة مع تركیا. وفي على تركیا، كما تشیر إلى أن ھذا التفھم یُعتبر سمة مركزیة  نقالبمحاولة اال

ھذا اإلطار، أخبرنا عضو البرلمان البریطاني، السیر أالن دنكان، وزیر الدولة في وزارة الخارجیة المكلف بأوروبا والقارة 

 األمریكیة، باإلضافة إلى تركیا، أن:

 

عضاء لي، فضال عن الموقف الذي یتخذه أتمثل القضیة الرئیسیة على المستوى النفسي والعق نقالب"محاولة اال

[...] وفي حال عجزت عن استیعاب ذلك، فلن تكون  4ة والشعب التركي في الوقت الراھن.الحكومة التركی

 5.قادرا على تفھمھم أبدا أو أن تجمعك بھم عالقة سلیمة"

 

ا یكون فریدا من نوعھ. وحین ُسئل عما أرادتھ تركی. كما أخبرنا السیر أالن أن التفھم الذي أبدتھ المملكة المتحدة لتركیا یكاد 9

 من خالل عالقتھا بالمملكة المتحدة، أجاب السیر:

"أرادت االحترام، وااللتزام على جمیع األصعدة، فضال عن التفھم الواضح، وھو ما نجحنا، تقریبا، في إثباتھ 

عتداء مستمر ومنظّم من قبل العدید بشكل فرید، خالل المأزق الذي تمر بھ. یشعر األتراك أنھم یتعرضون ال

العمال تموز/یولیو، ومن قبل حزب  15في  نقالبمن األطراف، وذلك على المستوى الداخلي، إثر محاولة اال

 6الكردستاني وتنظیم الدولة.

ن مجددا السیر أال ، مقارنة ببلدان أخرى، شّددنقالبوعند حدیثھ عن كیفیة تفّرد المملكة المتحدة في رّد فعلھا إثر محاولة اال

 على أھمیة اتباع أسلوب متفھم:

"في الوقت الذي تسّرع فیھ الجمیع في إبداء ردود الفعل، وھم یجلسون على كراسیھم المریحة، مشیرین 

. [...] وقد كان ھذا بالتأكید ما میّزنا عن بقیة بلدان نقالببأصابعھم، حاولنا أن نفھم بالضبط ماھیّة محاولة اال

وروبي، بل أیضا عن العدید من البلدان األخرى. في الحقیقة، تبنّینا موقفا ممیزا، اعتمد باألساس االتحاد األ

                        

 134 سؤال 4

  5 سؤال 137

 132سؤال  6
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توجیھ  على التعاطف، قبل توجیھ أي شكل من أشكال النقد، في حین مال البعض اآلخر على الفور إلى

 7االنتقادات وتباطؤوا في إبداء تعاطفھم لغایة ھذه اللحظة.

 

 ألوروبي خاصةتباین مع االتحاد ا

. بیّن السیر أالن أن تفھّم المملكة المتحدة للوضع التركي كان على النقیض من مواقف بلدان االتحاد األوروبي، حسب 10

 وصفھ لھا:

"أعتقد أن العدید من األوساط قد افتقرت للتفھّم بشكل كاف، ال سیما داخل االتحاد األوروبي، حول ما اضطرت 

[...] في األثناء، مثّل طرح األسئلة وفھم الوضع في المقام األول  8تواجھھ إلى أالن. تركیا لمواجھتھ وال تزال

أمران مھمان بالنسبة لألتراك، وذلك قبل التعرض للنقد في وقت الحق. في المقابل، سارع االتحاد األوروبي 

ار فھمنا الواضح لما كانت بالتالي، اتضح أن حكمنا نحن [المملكة المتحدة] في إظھ 9.االنتقادإلى اإلفراط في 

 10[تركیا] تمر بھ، مثّل الخیار الصحیح. كما یسرني أن أقول إنھم یقّدرون موقفنا، فیما نقدر نحن تقدیرھم".

عن  . ویشمل ذلك، بغض النظرنقالب. ارتبطت االنتقادات، التي ذكرھا السیر أالن آنفا، بشكل كبیر بتبعات محاولة اال11

لة الطوارئ في تركیا، واحتجاز عدد كبیر من األشخاص من مختلف القطاعات أو فصلھم من إجراءات أخرى، إعالن حا

. بنقالالعمل. وتجدر اإلشارة إلى أن الفصل الرابع من ھذا التقریر یحتوي على دراستنا حول ردود الفعل حول محاولة اال

وروبي، على وجھ الخصوص، لم یبد التفھم الكافي تمثلت حجة الحكومة التركیة، التي أیّدھا السیر أالن، في أن االتحاد األ

حول التھدید الذي واجھتھ تركیا. وعلى العكس تماما، انتقل بسرعة كبیرة إلى إدانة اإلجراءات التي اتخذتھا ردا على ذلك. 

ألوروبي االتحاد اوقد جاء في الرسالة الخطیة التي وجھتھا السفارة التركیة في لندن إلى لجنة الشؤون الخارجیة، أن رد فعل 

 قد أضر بالعالقة التي تجمع تركیا بالكتلة األوروبیة: نقالببخصوص محاولة اال

"لألسف، انخفض مستوى الثقة لدى الرأي العام، كما تراجع دعم االنضمام إلى االتحاد األوروبي في تركیا 

األوروبي عن فھم ما مرت بھ  بشكل كبیر [...] وعلى األرجح أن أكثر األسباب أھمیة تعود إلى عجز االتحاد

تموز/یولیو، حیث تأخروا وأخطأوا في إبداء رد فعلھم. والجدیر  15الفاشلة في  نقالبتركیا خالل محاولة اال

بالذكر، أن تركیا تمر بفترة صعبة للغایة. بالتالي، یحتاج الشعب التركي إلى الشعور بتفھم وتفاعل االتحاد 

 11یدات اإلرھابیة التي تواجھھا تركیا، أیا كان مصدرھا".األوروبي بشكل أفضل في ظل التھد

تنا . وفي ھذا الصدد، أخبرنقالب. بغیة إظھار تفھمھا، سارعت المملكة المتحدة إلى إبراز تضامنھا مع تركیا بعد محاولة اال12

 وزارة الخارجیة البریطانیة في رسالتھا الخطیة بأن:

على الفور، وقدمت دعما قویا للمؤسسات الدیمقراطیة والنظام  نقالب"المملكة المتحدة أدانت محاولة اال

 الدستوري في تركیا، حیث أن الوقوف جنبا إلى جنب مع حلیف موثوق بھ، باإلضافة إلى الدفاع عن

الدیمقراطیة ورفض العنف كوسیلة لالستیالء على السلطة، قد مثلت جمیعھا أمورا بالغة األھمیة في نظر 

ین، لكانت العواقب المترتبة على كل من تركیا، وشركائھا، نقالبلو أن النجاح كان حلیف االالمملكة المتحدة. و

                        
  137سؤال 7

  016 سؤال 8

  191سؤال 9

  146سؤال 10
  11 السفارة التركیة TUR0043 سؤال 5



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

13 
 

والمنطقة بشكل عام، وخیمة للغایة. وفي أعقاب المكالمات الھاتفیة التي أجراھا [رئیس الوزراء] ووزراء 

تموز/یولیو،  21و 20مي الخارجیة والدفاع، سافر الوزیر المكلف بأوروبا والقارة األمریكیة إلى أنقرة، یو

لتقدیم التعازي بسقوط العدید من األرواح، فضال عن إظھار التضامن البریطاني مع تركیا. بالتالي، كانت تلك 

. عالوة على ذلك، أظھر وزیر نقالبأول زیارة یؤدیھا وزیر من دولة غربیة كبرى للبالد بعد محاولة اال

 12من أیلول/سبتمبر". 27و 25زیارتھ، بین  الخارجیة دعم المملكة المتحدة لتركیا خالل

 من جھتھا، حدثتنا السفارة التركیة عن التقدیر الذي أبدتھ تركیا بخصوص ھذا التضامن:

"كانت المملكة المتحدة أول دولة أوروبیة تعرب عن دعمھا القوي والواضح لتركیا في أعقاب محاولة 

بعوثا رفیع المستوى إلى تركیا لتقدیم التعازي الرسمیة. ، فضال عن كونھا أول دولة أوروبیة ترسل منقالباال

 13نتیجة لذلك، كان لھذا الدعم قیمة استثنائیة في نظر األتراك، كما القى ترحیبا كبیرا من قبلھم".

. حیث كان 2016تموز/یولیو سنة  15التي وقعت في  نقالبنحن نرحب بإدانة المملكة المتحدة الشدیدة لمحاولة اال. 13

مثابة تھّجم على الدیمقراطیة التركیة. لقد قمنا بإدانة ھذا الھجوم، كما قّدمنا تعازینا عن الخسائر في األرواح. ومن ذلك ب

خالل إبدائھا السریع لتضامنھا، أكدت وزارة الخارجیة أن القیادة التركیة كانت تعتبر المملكة المتحدة صدیقا وحلیفا للشعب 

لخطاب الشعبي في تركیا، الذي تطغى علیھ مناھضة الغرب، فضال عن الشكوك التاریخیة التركي. وخالفا لذلك، ال یزال ا

  حول السیاسة البریطانیة، یؤثران على التصورات التي تتبناھا المملكة المتحدة في تركیا.

 مجتمع منقسم في تركیا

 انقسام ثقافي وسیاسي

ركیا، الحظت لجنة الشؤون الخارجیة انقسامات عمیقة داخل . خالل عملنا على تطویر فھمنا الخاص للوضع الحالي في ت14

المجتمع التركي. كما أخبرنا شھود أن ھذه االنقسامات قد أثّرت بشكل عمیق على السیاسة التركیة، ذلك أنھا زادت من المنافسة 

اء میرال، من ر، صّرح لنا ضیالشدیدة بین الفصائل المختلفة الساعیة إلى بسط سیطرتھا على الدولة في تركیا. وفي ھذا اإلطا

 مركز التحلیل التاریخي وبحوث النزاعات، قائال:

"أعتقد أن جانبا من ذلك یعود إلى أن الدولة تمثل في حد ذاتھا شیئا جذابا في تركیا، حیث تعتبر رمزا للقوة 

رة السیط والربح على حد سواء. فضال عن ذلك، لیس باإلمكان تخیل إحداث تأثیر سیاسي أو دیني من دون

 14على الدولة. ویندرج ھذا في إطار موروث دولة قومیة قویة، لطالما ُحكمت بطریقة معینة".

وأشار بیل بارك، من "كلیة كینغ" التابعة لجامعة لندن، في أدلّتھ إلى أن مجموعة من الفصائل تسعى للسیطرة على الدولة في 

 رسمي؛ أي دون انتخابھم للحكم:تركیا، حتى وان كان ذلك عبر تسلمھم للسلطة بشكل غیر 

"داخل تركیا، تحتدم الصراعات حول العدید من األمور، من أجل السیطرة على مؤسسات الدولة. في الحقیقة، 

ترى الحكومة التركیة في أتباع فتح هللا غولن دولة موازیة، وھو أمر صحیح، ولكن في المقابل، یمثل كل من 

 15كمالیین دوال موازیة على حد سواء.[حزب العدالة والتنمیة الحاكم] وال

                        
  7 الفقرة  TUR0010مكتب وزارة الخارجیة  12
  2 الصفحة TUR0012السفارة التركیة  13
  34 سؤال 14
 34 سؤال 15
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. تُعتبر ھذه المنافسة للسیطرة قویة للغایة، نظرا لالنقسام العمیق داخل المجتمع التركي. وقد قیل لنا إن وجھات النظر 15

ھا عالمختلفة في تركیا، الراسخة جزئیا في األیدیولوجیا وفي جوانب أخرى؛ على غرار الثقافة، والموقع، والعقیدة، قد دف

الخوف إلى استبعاد بعضھا البعض، في حین أنھا جمیعا تسعى للسیطرة على الدولة. وقد أخبرنا المجلس الثقافي البریطاني 

 بأن

"أقطاب [تركیا] تتعدد بین: محافظین، وأفراد تقلیدیین أو متدینین منفتحین من جھة، وأولئك الذین یُعرفون 

جھة أخرى. نتیجة لذلك، اعتاد ھذان "النصفان" للمشھد التركي  بمنھجھم اللیبرالي والعلماني والتقدمي من

 16.على عدم الثقة ببعضھما البعض، وعدم التفاعل فیما بینھما"

في ھذا السیاق، أخبرنا البروفیسور ھیل، من مدرسة الدراسات الشرقیة واإلفریقیة، أن الرئیس التركي، رجب طیب أردوغان، 

ونحن" المستعمل في لغة األسود واألبیض، حیث إن حزب العدالة والتنمیة آخذ بالتحزب وصف في خطابھ االنقسام بین "ھم 

 من خالل رسم دعمھ من جانب واحد معین:

"ھناك خطاب ألقاه [أردوغان]، قبل مّدة، سلط من خاللھ الضوء على األتراك البیض واألتراك السود. بالنسبة 

لیة القدیمة، التي تنحدر نسبة كبیرة منھا، بشكل عرضي، من لألتراك البیض، فتلك إشارة إلى المؤسسة الكما

الالجئین القادمین من روسیا والبلقان وبلدان أخرى. أما األتراك السود، فذلك یعني سكان األناضول األصلیین، 

الذین یمثلون حالیا األغلبیة على رأس السلطة. وأضاف البروفیسور ھیل أنھ "كان ھناك تقسیم بین األتراك 

 17بیض واألتراك السود، وأردوغان ھو تركي أسود". بالتالي، فھو یوجھ نداء متمیزا إلى ذاك الشق".ال

. یؤكد الباحثون أحیانا على ھذا االنقسام األساسي داخل المجتمع التركي، من خالل استخدام مصطلح "اإلسالم السیاسي" 16

المھیمنة  18یة، الذي یمثل تیارا إسالمیا، المؤسسة "العلمانیة الكمالیة"مقابل "العلمانیة". في األثناء، یواجھ حزب العدالة والتنم

  تاریخیا.

وفي ھذا الصدد، أوضح لنا الشھود أن المواقف تجاه العقیدة كان لھا نصیب مھم في االنقسام داخل تركیا، ولكنھم أوردوا أن  

كما قیل لنا إن المطالبات "بقانون الشریعة"،  وصف حزب العدالة والتنمیة "باإلسالمي" أمر غیر دقیق على نطاق واسع.

 فیما ارتفع الدعم أالنتخابي لحزب العدالة والتنمیة. 19مھما كان تفسیر ذلك، كانت في انخفاض وتراجع داخل تركیا،

یة، على سفي ھذا اإلطار، شّددت الدكتورة كاترینا داالكورا، أستاذة العالقات الدولیة في كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیا

 العناصر القومیة التي تتمیز بھا أیدیولوجیة كل من أردوغان وحزب العدالة والتنمیة، فضال عن التزامھم بالعلمانیة:

"في الواقع، یُعتبر أردوغان تركیًّا قومیًّا وإسالمیًّا على حد سواء، كما أن لدى سمتھ اإلسالمیة بصمة قویة، 

، حین نصح جماعة اإلخوان المسلمین المصریة بفوائد 2011سنة وھو األمر الذي اتضح في زیارتھ لمصر 

 20العلمانیة.

                        
 16  المجلس الثقافي البریطاني TUR0034 الفقرة 1-9   

 29 سؤال 17

 تاتورك ورؤیتھ لدولة علمانیة عصریةأنسبة إلى مصطفى كمال  ة:الكمالی 18

 
 19 سؤال 29 (ضیاء میرال)، وسؤال 26 (بیل بارك) 

 20 الدكتورة كاترینا داالكوراTUR0021الفقرة 3 
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. اتفق الشھود على أنھ بالرغم من أھمیة الدین بالنسبة للرئیس أردوغان وحزب العدالة والتنمیة، إال أن ذلك كان في إطار 17

في  21نین أو الدستور أو مؤسسات الدولة.تعزیز مكانتھ الشخصیة واالجتماعیة، أكثر منھ لخلق دور رسمي لإلسالم في القوا

المقابل، وكما أن مقاربة "اإلسالمي مقابل العلماني" قد ُوصفت بشكل مبسط للغایة، قیل لنا أیضا إن ھذا لیس بمثابة تقسیم 

لواسعة، ااجتماعي واقتصادي صارم بین "غني" و"فقیر". وبیّن الشھود أن التقسیم داخل تركیا متجذر في االختالفات الثقافیة 

فضال عن أنھ تجلى في سیاسة منقسمة ومثیرة لالنقسام. وفي ھذا السیاق، نّوه ضیاء میرال إلى االنقسام، وآثاره اإلشكالیة 

 على تركیا:

"لم تعد المسألة تتلّخص في أن األتراك العلمانیین أغنیاء والمحافظون ھم الفقراء. في الحقیقة، نجد في تركیا 

ین. كما تشتعل الحروب الثقافیة في البالد بین المؤسسة الكمالیة التقلیدیة وأتراك الساحل نخبة ثریة من المحافظ

من ناحیة، واألتراك المحافظین من ناحیة أخرى، الذین یتمیزون بالقیم الثقافیة األناضولیة. بالتالي، یمتد تاریخ 

 عل علیھا.سنة من المظالم، واإلدارة والنظام العسكري، وردود الف 100تركیا إلى 

وفي حال كانت ھناك أیدیولوجیة واحدة، فسأشرحھا من منظور سوسیولوجي في مواجھة جمھور الناخبین، 

خوفھم من أنھ في حال سقط أردوغان وحزب  نقالبالذین دائما ما یغلب علیھم الخوف. وقد أكدت محاولة اال

سیكون ھناك نظام عسكري علماني أكثر  العدالة والتنمیة، فسوف یعودون بالزمن إلى الوراء. بعبارة أخرى،

تشددا في أنقرة، وسیقوم باستبعادھم. ویفسر ھذا األمر استخدام العدید من العبارات من قبیل "قف بثبات، نحن 

نحمي ظھرك. إذا سقط ھو، فسنسقط نحن"، والتي تحمل الكثیر من ذلك الخوف. وأقرب ما یمكنني قولھ عن 

فاظ على عنصر التظلم الذي ستخسره الجماعة المعارضة ألردوغان في حال ھذه األیدیولوجیة ھو أنھا الح

 22اختفى حزب العدالة والتنمیة.

فإن المجتمع التركي لیس منقسما بین قطبین، سواء كانوا  23. على النقیض مما ترویھ قنوات اإلعالم الرئیسیة عن تركیا،18

تتعدد أقطاب المجتمع، ویتعمق انقسامھ بین مختلف المجموعات علمانیین لیبرالیین أو "محافظین دینیین". في الواقع، 

اإلسالمیة والقومیة، والعلمانیین، واللیبرالیین، واألكراد، والعلویین، وغیرھم. وقد أظھرت االنتخابات واالستفتاءات السابقة 

یھا على سلطة السیاسیة التي یُنظر إلأن أكبر ھذه الفئات تتمثل في المعسكر المؤید ألردوغان. ویؤدي ذلك إلى المنافسة على ال

 أنھا لعبة ال رابح فیھا وال خاسر، ما یترك مجاال صغیرا للتوصل إلى التوافق بین األطراف المتنافسة.

إن تركیا بلد منقسم بشدة، كما أن درجة التفاعل السیاسي بین تفسیراتھا االجتماعیة والثقافیة والدینیة المتنافسة تبدو . 19

ال عن أن خوفھا من بعضھا البعض عظیم. وفي ھذا السیاق، تثیر السیطرة على الدولة، والقوة، المطامع؛ محدودة، فض

إن العالقة التي تقیمھا وزارة ذلك أن كل جانب یسعى لحمایة أنصاره من خالل تقویة ذاتھ، بالتزامن مع استبعاد خصومھ. 

الرئیس رجب طیب أردوغان، أو مع حزب العدالة والتنمیة  الخارجیة البریطانیة مع تركیا ال یجب أن تكون حصریة مع

وحده. باإلضافة إلى ذلك، ال یجب أن تكون مع جھاز الدولة فقط، أو مع أي طرف أو شخص یسیطر علیھ حالیا. یجب على 

ج متحدة البرامالمملكة المتحدة أن تبحث عن صلة أعمق، وبالتالي أكثر دیمومة. فضال عن ذلك، ال بد من أن تدعم المملكة ال

التي تعّزز االلتزام مع الشعب التركي، أیا كانت الخلفیة التي یحملونھا، عالوة على العمل على التمسك بقیم حقوق اإلنسان 

 والدیمقراطیة التي تعود بالنفع على الجمیع.

                        
 (بیل بارك) 26 (ضیاء میرال)، وسؤال 24سؤال  21

 28سؤال  22

 2015تشرین الثاني/نوفمبر  2أردوغان یترك تركیا منقسمة، بي بي سي نیوز،  زفو 23
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 آثار االستفتاء على توسیع نطاق سلطة الرئاسة

یُعتبر فخریا إلى حد كبیر، بموجب أحكام الدستور التركي الحالي، فقد أخبرنا . على الرغم من أن منصب الرئاسة في تركیا 20

شھود أن رجب طیب أردوغان یواصل ممارسة السلطة التي یتمتع بھا كرئیس للجمھوریة، كما فعل في الوقت الذي كان فیھ 

ي أن الحالي ینص على أن الرئیس ال ینبغرئیسا للوزراء. أما األدلة على تساؤلنا فتشیر إلى أنھ، وعلى الرغم من أن الدستور 

ینتمي إلى حزب سیاسي، فإن السلطة التي یمارسھا الرئیس أردوغان تتجذر في سیطرتھ على حزب العدالة والتنمیة من جھة، 

وأغلبیة حزب العدالة والتنمیة في البرلمان من جھة أخرى. وتجدر اإلشارة إلى أن حزب العدالة والتنمیة قد حصل على 

، باستثناء فقدانھ لھذه األغلبیة لفترة وجیزة بین 2002غلبیة البرلمانیة منذ انتخابھ ألول مرة على رأس الحكومة في سنة األ

. وفي ھذا اإلطار، قال بیل بارك، من "كلیة كینغ" بجامعة لندن، 2015انتخابات حزیران/یونیو وتشرین الثاني/نوفمبر سنة 

مرة واحدة نطاقا واسعا من وجھات النظر، ولكنھا أصبحت فیما بعد متجانسة على نحو إن حزب العدالة والتنمیة قد شمل ل

 متزاید وتستند إلى الوالء الشخصي للرئیس:

"عندما تسلم حزب العدالة والتنمیة مقالید الحكم للمرة األولى، جمع بین مختلف التیارات واألطیاف من 

إما بتسریح من قبل أردوغان، أو من تلقاء أنفسھم، أو ألنھم لیبرالیین وعلمانیین. ولكن أغلبھم غادر الحزب؛ 

سببوا المتاعب. وقد تزاید والء وطاعة الحزب ألردوغان نفسھ، إذ إنھم یدینون لھ بوصولھم للحكم. وقد قام 

أردوغان باختیار معظم النواب في االنتخابات مؤخرا، كما یعتمد علیھ الشعب لرعایتھم ویتعاطفون معھ. أعتقد 

حزب العدالة والتنمیة شھد تحوال ال یستھان بھ، وأصبح بمثابة مرآة عاكسة لشخص أردوغان أكثر مما  أن

 24كان علیھ عندما وصل للحكم ألول مرة".

. إلى جانب سیطرة الرئیس أردوغان على حزب العدالة والتنمیة، أفاد شھود بأن سیطرة الحزب الحاكم على عدة مؤسسات 21

ب سلطة الحكومة التركیة بصفة رسمیة أو غیر رسمیة، في اتساع ملحوظ. ویندرج ضمن ھذا الوضع أخرى في تركیا، تراق

تسییس القضاء، على النحو المبین في الفصل السادس، الذي شھد تعیین وإقالة قضاة. كما أن ممارستھم للسلطة القضائیة 

تلك القوات المسلحة تاریخا من التدخل ضد الحكومات أصبحت تشوبھا االنتماءات الحزبیة على نحو عملي. في ھذا السیاق، تم

المدنیة في تركیا. وقد صرح بیل بارك بأن المحاكمات النوعیة في ظل حكم حزب العدالة والتنمیة ساھمت في تغول الحكومة 

 على الجیش:

مئات  الةبالیوز" للدولة العمیقة عن إدانة المئات من ضباط الجیش واستقو"أسفرت محاكمات "إرغینیكون" "

. وعلى الرغم من أن ھذه األحكام ألغیت نظرا لما یشوب األدلة من تلفیق وابتداع 2013و 2012آخرین، سنة 

إلى حد كبیر، فقد تم فرض الحیاد على السلطة السیاسیة المحلیة للجیش التركي، وھي نتیجة تم تعزیزھا بتزاید 

 25".تدخل الحكومة في إجراءات الترقیة للموظفین العمومیین

 26عھ".أردوغان، وھذا من صن واستخلص ضیاء میرال قائال: "في الوقت الراھن، ال یوجد أحد آخر في غیاب

                        
 23سؤال  24

 2الفقرة   TUR 0032السید بیل بارك  25

 28سؤال  26
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. جعل رجب طیب أردوغان نفسھ مركز تركیا في القرن الحادي والعشرین، مثلما فعل مصطفى كمال أتاتورك سابقا في 22

ردوغان حالیا ستحدد ما إذا سیكون إرثھ العام إیجابیا إلى حد كبیر القرن العشرین. والجدیر بالذكر أن الخیارات التي یتخذھا أ

بالنسبة لتركیا وغیرھا. تملك الخیارات الخاطئة القدرة على إحداث كارثة واسعة النطاق تتجاوز حدود تركیا. أما القرارات 

ي بین سس لرابط فلسفي وأیدیولوجالصائبة فمن شأنھا أن تعزز مكانة تركیا بصفتھا دولة لیبرالیة ودیمقراطیة، وھو ما یؤ

 الغرب والشرق.

. تناقش تركیا حالیا إمكانیة إضفاء الطابع الرسمي على السلطة الفعلیة للرئیس، من خالل تعدیل الدستور التركي؛ لتوسیع 23

اك اتفاقا ھن مدرسة الدراسات الشرقیة واإلفریقیة في جامعة "لندن"، صرح بأنویلیام ھیل، من  البروفیسورسلطة الرئاسة. 

شامال على ضرورة مراجعة الدستور التركي الحالي، الذي تم سنٌھ في الثمانینیات، في ظل الحكم العسكري، والذي یتضمن 

كما أضاف البروفیسور أیضا، أنھ یمكن للتعدیالت المقترحة أن تُؤول على أنھا ستحدث "فارقا بسیطا"  27شروطا تقییدیة.

غیر أن ھناك مقاومة إلنشاء ھذه السلطة رسمیا  28متع بھ الرئیس أردوغان من سلطة فعلیا.على أرض الواقع، نظرا لما یت

 ضمن الدستور المعٌدل.

أن تزید من سلطة الرئیس بطرق مختلفة، تشمل: إلغاء منصب رئیس  29. من شأن التعدیالت المقترحة على الدستور24

سیتم تعیین جمیع كبار القضاة من طرف السیاسیین، وأغلبھم الوزراء، وإخضاع الوزراء لمحاسبة الرئیس. من جانب آخر، 

من طرف الرئیس. عالوة على ذلك، سیكتسب الرئیس السلطة القتراح میزانیة الدولة في إطار المقترحات، وسیتخلص من 

 2017،30سنة  من بعض الرقابة التي تخضع لھا الرئاسة حالیا. وقد أقر البرلمان التركي التعدیالت المقترحة، في شھر ینایر

في ظل أغلبیة أعضاء حزب العدالة والتنمیة الذین طلبوا الدعم من عناصر من حزب الحركة القومیة، بھدف بلوغ نسبة 

التصویت المطلوبة. في المقابل، عارض كل من حزب الشعب الجمھوري المعارض وحزب الشعوب الدیمقراطي اإلصالحات 

رات المقترحة للدستور على الشعب التركي، من خالل استفتاء سیقام في المرتقبة. ومن المقرر أالن عرض التغیی

 ، لیؤول بالرفض أو الموافقة، ومع أن النتیجة المرتقبة تبدو وشیكة، لكنھا غیر مؤكدة. 2017/أبریل/16

، في حین قدم . تضٌمنت تحقیقاتنا وجھات نظر مختلفة من حیث تبعات إحكام قبضة أردوغان على السلطة التنفیذیة مستقبال25

 ، أن"نوتنغھام ترنت"سلبیة تجاه ھذه النتیجة. وصرحت الدكتورة ناتالي مارتن، من جامعة  ومعارضوه نظرةمنتقدوه 

االستفتاء، باإلضافة إلى سیاسات أخرى متعلقة بالرئیس أردوغان، "یجب أن یُرى من منظور انتزاع السلطة على مر العقد 

من جھتھ أفاد حزب الشعب الجمھوري و 31لھ ھو تعزیز طموحات أردوغان الشخصیة".الماضي، (...) والھدف من ھذا ك

المعارض، في بیان لھ، أن أردوغان یعتزم، من خالل توسیع صالحیاتھ الخاصة، إضفاء الشرعیة لنظام یقصي الجمیع ما 

 32عدا ناخبیھ".

                        
 .6الفقرة  TUR0007ویلیام ھیل  27

 .6الفقرة  TUR0007ویلیام ھیل  28

كانون األول/دیسمبر، والمجلس األوروبي، حیث أفادت لجنة  16ت التركیة حول التعدیالت المقترحة للدستور التركي، بتاریخ للحصول على تلخیص للتعدیالت المقترحة، انظر في ملخص المركز للدراسا 29

 كانون الثاني/ینایر. 15البندقیة أن التعدیالت المقترحة في تركیا ستمثل خطوات خطیرة إلى الوراء للدیمقراطیة، وذلك في 

 (وكالة األندلس) 2017كانون الثاني/ینایر 15لدستور في مررت تركیا آخر فصل لتعدیالت ا 30

   7الفقرة TUR0016الدكتورة ناتالي مارتن  31

 1 الجزء   TUR0038حزب الشعب الجمھوري 32
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الة السلطة التنفیذیة لمزایا، وذلك سواء في ظل ح. في المقابل، اتضح لنا السبب وراء احتواء التوسع الرسمي لصالحیات 26

الطوارئ أو تعدیالت الدستور.  وعلى سبیل المثال، كتبت مینا توكسوز، من معھد "تشاتام ھاوس"، في سیاق مقالھا عن 

 االقتصاد التركي قائلة إن:

قضي بوجود ور الذي ی"الدعم الشعبي واسع النطاق یستند على الرفع من صالحیات السلطة التنفیذیة على التص

عسكري. وینعكس ھذا الرأي  انقالبنظام حزبي برلماني مختل بشكل متكرر، والذي أدى في وقت سابق إلى 

في شھر  نقالبفي الدعم المقدم لوجوب حالة الطوارئ من قبل غرفة التجارة التركیة، عقب محاولة اال

ة كومي بصالحیات السلطة التنفیذیة في ظل حالتموز/یولیو الماضي. كما رحب فریق السیاسة االقتصادیة الح

الطوارئ، بغیة استغالل الفرصة لتمریر قوانین المعاشات وسوق العمل وغیرھا من اإلصالحات الھیكلیة، 

التي یصعب تمریرھا على المستوى السیاسي خارج نطاق حالة الطوارئ. وقد مكن ھذا التحول االستبدادي 

لعامة؛ مثل ترمیم العالقات مع روسیا، الذي أدى إلى إعادة إطالق خط أنابیب من انتكاسات كبرى في السیاسة ا

  33غاز "ترك ستریم"، وفتح محادثات مع إسرائیل حول التعاون بشأن احتیاطیات الغاز في الشرق األوسط.

 

ول إمكانیة تعدیل في استفتاء ح ، بأصواتھم2017سنة  أبریلفي السادس عشر من نیسان/ من المقرر أن یدلي األتراك، .27

الدستور التركي، الذي من شأنھ أن یوّسع نطاق سلطة الرئیس. وباعتبار أن ھذا األمر مرتبط باختیار الشعب التركي، فیجب 

 على حكومة المملكة المتحدة أال تدعم جانبا أو جھة ما.

 رئاسي، متجاوزة بذلك وظائف. من شأن التغییرات المقترحة أن ترسخ بشكل دستوري مركزیة السلطة في المنصب ال28

الرئیس الحالیة. وخالفا لذلك، فقد تعتبر المملكة المتحدة من وجھة نظرھا أن الموافقة على التغییرات المقترحة لن تحدث أي 

فارق فعلي في نطاق الحكم في تركیا أو في السیاسة التركیة على المدى القصیر، نظرا إلى أن الوضع الحالي لن یخرج عن 

لقانون. في المقابل، تحوم المخاوف حول توقیت االستفتاء، ذلك أنھ یأتي في مرحلة تشھد تراجعا في حریات التعبیر نطاق ا

والتجمع في تركیا. بالتالي، یبدو من الصعب التنبؤ باستفتاء عادل، وحر، وذي مصداقیة، في الوقت الذي تشھد فیھ االنتقادات 

الم، ونواب المعارضة، والمنظمات المدنیة، إما اإلسكات أو اإلقصاء. من ناحیة الموجھة ضد الحكومة من طرف وسائل اإلع

أخرى، أدى فرض حالة الطوارئ إلى تعزیز نفوذ السلطة التنفیذیة بشكل ملحوظ، وذلك بالتزامن مع تقیید بعض الحقوق 

ا على ن نتائجھا، وتلقي بظاللھا سلبوالحریات. نتیجة لذلك، فمن المرجح أن تزید حملة االستفتاء الطین بلة، بغض النظر ع

 كل من االنقسامات العمیقة التي الحظناھا داخل المجتمع التركي، وحّدة المنافسة للسیطرة على الدولة.

، حیث تكون مصلحة المملكة إستراتیجیةالمسألة الدستوریة یجب أن تمنح للرئیس أردوغان خیارات  ھذه . إن تسویة29

یة في نقالبللسیاسات البناءة، التي تشمل القضیة الكردیة، وتعافي السیاسة التركیة من المحاولة اال المتحدة واضحة عند دعمھا

. فضال عن النھوض باستقالل القضاء وسیادة القانون، إلى جانب الحقوق اإلنسانیة 2016الخامس عشر من تموز/یولیو سنة 

لناجح، عالوة على التحدیات الرئیسیة األخرى التي تواجھھا والسیاسیة األخرى، والحرص على دیمومة المسار االقتصادي ا

تركیا، والتي سنتناولھا الحقا في ھذا التقریر. إن تشكیل إرث إیجابي لرمز قیادة السیاسة التركیة خالل القرن الحادي 

                        
 33 الدكتورة مینا توكسوز  TUR0033 الصفحة 3
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قف تركیا اء. بالتالي، توالعشرین، یصب في مصلحة اقتصاد المملكة المتحدة، وأمنھا، وقیمھا، وذلك مھما كانت نتیجة االستفت

 في الوقت الحاضر على أعتاب مفترق طرق الختیار مستقبلھا، فإما أن تكون بلدا قمعیا أو دولة متعافیة من ماضیھا.

. سوف تواجھ تركیا تحدیا رئیسیا، متمثال في حاجتھا إلى تقویة مؤسساتھا الحكومیة ومؤسسات الدولة، التي تم إضعافھا 30

مة في یة ورد فعل الحكونقالبغلبت على سیاسات البالد خالل العقد الماضي، وأیضا بسبب المحاولة اال نتیجة الحّدة التي

أعقابھا. وعند مواجھتھا للتحدیات المستقبلیة، ستكون تركیا في أمس الحاجة إلى مؤسسات عسكریة، ومؤسسات اقتصادیة 

ة ومن جھتھا، یجب على المملكاإلضافة إلى مؤسسات أخرى. وقضائیة مستقلة وفّعالة، فضال عن وسائل إعالم حرة ومؤثرة، ب

 .المتحدة أن تساعد تركیا على تطویر قدرات واستقاللیة ھذه المؤسسات

 

 "، وتأثیراتھا على تركیا والمملكة المتحدةستراتیجیةاإلالعالقة " .2
 

 "إستراتیجیةعالقة "

 " لوصف العالقة القائمة بین البلدین. كما أكد الجانبان علىةإستراتیجی. استخدمت الحكومتان البریطانیة والتركیة كلمة "31

اعتبار التجارة، واألمن، والتعاون الدفاعي، جزءا ال یتجزأ من تلك العالقة. وفي ھذا الصدد، صّرح السیر أالن دنكان للجنة 

ترتكز أیضا على  عمیقة، تكون سیاسیة بالطبع، ولكنھا إستراتیجیةالشؤون الخارجیة قائال: "نحن نرید عالقة 

 "، كتبت السفارة التركیة أن:إستراتیجیةوباالعتماد على كلمة " 34التجارة".

، یجیةستراتاإل"تركیا والمملكة المتحدة تتمتعان بعالقات راسخة، قائمة باألساس على تحالف الناتو، والشراكة 

 یحمل المستقبل فرصا وفیرة لزیادة تعزیزوالمصالح االقتصادیة المتبادلة، والمخاوف األمنیة المشتركة. [...] كما 

العالقات الثنائیة. عالوة على ذلك، ستكون عدة مجاالت على غرار الدفاع واألمن، ومشاریع البنیة التحتیة الكبرى 

من قبیل المطارات وتلك المرتبطة بالصحة والطاقة النوویة، فضال عن القطاعات المالیة، في صدارة التعاون 

 35لبلدین.االقتصادي بین ا

. في الواقع، ال تجري العالقة بین المملكة المتحدة وتركیا بمعزل عما یحیط بھما، وإنما تحتل مكانا في إطار شبكة قائمة 32

حتكاكا المحتمل لتركیا. وقد شھدت السنوات القلیلة الماضیة ا االستراتیجيعلى العالقات، مع األخذ بعین االعتبار تغییر االتجاه 

وفي ھذا السیاق،  38تركیا، ما أّدى إلى تراجع تأثیر الغرب في تركیا.و 37والوالیات المتحدة، 36األوروبي،االتحاد متزایدا بین 

لم تخالف المملكة المتحدة دول االتحاد األوروبي فحسب، بل تمیزت عن العدید من الدول الغربیة األخرى كذلك. كما شھدت 

من ھذا المنطلق، نحن نشعر بالقلق من أن فقدان حلفاء المملكة المتحدة  وسیا.الفترة ذاتھا تقاربا بین الحكومة التركیة ور

                        
 135سؤال  34 
 .2الفقرة  ،TUR0012 ، السفارة التركیة 35 

، و"وزیر الخارجیة األلماني: تركیا ابتعدت عن حصولھا 2015أیلول/سبتمبر  28األوروبي یشیر إلى طریق مسدود حول السفر"، فایننشال تایمز،  االتحادن تركیا لعالقاتھا بنظر، على سبیل المثال، "تحسیا 36 

 .2017/مارس آذار 18ي وقت مضى" رویترز، أكثر من أاألوروبي  االتحادعلى عضویة 
 29؛ و"الوالیات المتحدة وتركیا: التحالف المتوتر"، بي بي سي نیوز، 2016/مارس آذار 30العالقات التركیة األمریكیة متوترة مع وصول أردوغان إلى واشنطن"، یورونیوز، "انظر، على سبیل المثال،  37 

 .2016/مارس آذار
 .2016آب/أغسطس  6الوضع مع روسیا، رویترز، التركي یوتر العالقات مع الغرب، فیما یتسارع انفراج  نقالبانظر، على سبیل المثال، "اال 38
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، ینبغي وبالتالي الدولیین لتأثیرھم داخل تركیا قد یكون لھ وقع ضار على نفوذ المملكة المتحدة المحتمل على تركیا أیضا.

 كیة، للعب دور الوسیط بین تركیا والوالیاتعلى وزارة الخارجیة البریطانیة أن تستغل عالقاتھا الوثیقة مع المؤسسة التر

 .المتحدة ودول االتحاد األوروبي على النحو المطلوب

 تعزیز التجارة

ورد فعل الحكومة علیھا، إال أن تركیا تمثل اقتصادا یصعب  نقالب. على الرغم من األضرار الناجمة عن محاولة اال33

ملیون نسمة، وفقا إلحصاءات  79لى أن عدد سكان تركیا یبلغ حالیا نحو تجاھلھ من طرف المملكة المتحدة. وتجدر اإلشارة إ

وفي  2023.39ملیون نسمة بحلول سنة  83البنك الدولي، فیما یتوقع المعھد اإلحصائي التركي، أن یرتفع ھذا العدد لیتجاوز 

كونون تركي" إلى أن نصف السكان سیاألثناء، ال تزال تركیا تُعتبر بلدا شابا دیموغرافیا، حیث یشیر "المعھد اإلحصائي ال

 .2023بحلول سنة  34تحت سن 

وعلى الرغم من  40.2016و 2002في المائة بین سنة  5كما أخبرتنا السفارة التركیة في لندن أن معدل النمو في تركیا بلغ 

مة یة، إال أن كال من منظنقالبأن ھذا المعدل قد تباطأ في اآلونة األخیرة؛ حیث تأثر جزئیا بالظروف الناتجة عن المحاولة اال

 41في المائة في المستقبل. 3والبنك الدولي یتوقعان أن معدالت النمو ستتجاوز  التعاون االقتصادي والتنمیة

، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجیة بممثلین عن الشركات 2017. خالل زیارتھا إلى تركیا في كانون الثاني/ینایر سنة 34

مار وعملیات التطھیر التي تلتھا زادت من خطر االستث نقالبت في البالد. وقد أشاروا إلى أن محاولة االالبریطانیة التي استثمر

في تركیا، فضال عن أن مستویات االستثمار اإلضافي قد تم كبحھا في الوقت الراھن. في المقابل، ظلت ھذه الشركات ملتزمة 

ي البالد على المدى الطویل، كما سلطت الضوء على صفات شعبھا باستثمارھا في تركیا بسبب اإلمكانیات التي شھدوھا ف

الخاصة الذي یتمیز بالشباب، والنمو، والتعلیم الجید. وعلى نطاق أوسع، بینت مینا توكسوز، الخبیرة االقتصادیة بمعھد "تشاتام 

ن جھة أخرى، باالعتماد على ھاوس"، أن االقتصاد التركي یواجھ تحدیات كبیرة من جھة، ویتمیز بمرونة التغلب علیھا م

 التجارة:

آالف دوالر للفرد  10"منذ األزمة المالیة العالمیة، ظل االقتصاد [التركي] عالقا عند متوسط دخل یبلغ حوالي 

الواحد، فضال عن إنتاجیة متخلفة. أما الظروف العالمیة فقد كانت أكثر صعوبة، حیث تقع تركیا في منطقة غارقة 

یقة. في الحقیقة، أدت العدید من األسباب إلى تفاقم المخاطر التي تواجھھا تركیا، على غرار في أزمة سیاسیة عم

المستویات العالیة لدیون الشركات بالعملة الصعبة، وعجز ھام في الحساب الجاري، وضعف في العملة، فضال عن 

مالیین الجئ. كل ھذه  3واستضافة  االرتفاع المتوقع في معدالت الفائدة الدولیة، وزیادة الدفاع للعبء المالي،

 العوامل وغیرھا أدت إلى تراجع تصنیف تركیا من طرف "مؤسسة مودیز"، وشركة "ستاندرد آند بورز".

                        
 .2017/مارس آذار 16؛ والبنك الدولي، تركیا، تم االطالع علیھ في 2017/مارس آذار 16تم االطالع علیھ في  "،2075و 2013المعھد اإلحصائي التركي، "التوقعات السكانیة بین  ،انظر 39

 .4الصفحة  ،TUR0012 ،السفارة التركیة 40

 16علیھ في  االطالع)، تم 2017ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، تركیا، موجز التوقعات االقتصادیة (تشرین الثاني/نوفمبر .2017/مارس آذار 16طالع علیھ في بنك الدولي"، تركیا، تم اال"ال ،أنظر 41

 .2017/مارس آذار



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

21 
 

 یزال الوعلى الرغم من أن االقتصاد یبدو متباطئا على المدى القصیر، إال أن النمو المتواضع على المدى المتوسط 

سعة والمستویات المتواضعة للدین االستھالكي، التي تلقى الدعم من قطاع مصرفي یعتمد على السوق المحلیة الوا

 42قوي وقطاعات تصدیر تنافسیة".

شركة، والتي  2900. نّوھت السفارة التركیة في لندن إلى أن عدد الشركات البریطانیة التي تعمل حالیا في تركیا قد بلغ 35

قا للسفارة، فإن ھذا األمر جعل من المملكة المتحدة "واحدة من أكبر ووف 43استثمرت في مجموعة واسعة من القطاعات.

  المستثمرین في تركیا من حیث االستثمارات األجنبیة المباشرة".

من جھة ثانیة، تمثّل المملكة المتحدة ھي األخرى سوقا على قدر بالغ من األھمیة للصادرات التركیة، حیث أضافت السفارة 

ملیار  16، كما تجاوزت قیمتھا 2009في المائة منذ سنة  68بین تركیا والمملكة المتحدة قد ارتفعت بنسبة أن "التجارة الثنائیة 

. وتُعد المملكة المتحدة إحدى الوجھات الرئیسیة (باحتاللھا المرتبة الثانیة) بالنسبة للصادرات التركیة 2015دوالر خالل سنة 

ركیة في المملكة المتحدة وأھمیة تركیا كسوق لصادرات المملكة المتحدة منخفضا خالفا لذلك، یعتبر حجم االستثمارات الت 44".

 نسبیا، إال أنھ ال یزال مھما. وفي ھذا الصدد، أوضحت وزارة الخارجیة البریطانیة أن:

من  ة بكلعلى قائمة أكبر أسواق صادرات المملكة المتحدة، حیث نقوم بالتصدیر إلیھا أكثر، مقارن 19"تركیا تحتل المرتبة 

شركة  200. في المقابل، أسست حوالي 2016الھند، وروسیا، والبرازیل، والمكسیك، وذلك اعتبارا من حزیران/یونیو سنة 

 45تركیة، في مجموعة من القطاعات، أعمالھا في المملكة المتحدة".

 ركیة أن:. أما فیما یتعلق بالتركیز على تعزیز التجارة بین البلدین، فقد أوردت السفارة الت36

"العالقات االقتصادیة بین البلدین ستكون ھامة بشكل خاص في الفترة التي ستعقب خروج بریطانیا من االتحاد 

األوروبي. كما أن المملكة المتحدة لدیھا حجم تجارة أكبر مع تركیا مقارنة بدول كبرى أخرى؛ مثل روسیا والمكسیك. 

ة في طریق سالك، وبأقل قدر ممكن من العقبات بین البلدین. وفي بالتالي، سیكون من المھم ضمان الدفع بالتجار

الواقع، تمثل االتصاالت األولیة بین بلدینا، التي قد بدأت تتجھ بالفعل نحو تحقیق ھذه الغایة، تطورا مرّحبا بھ. 

الل الزیارة ة، خوالجدیر بالذكر أنھ قد تم االتفاق على الشروع في محادثات استكشافیة بین تركیا والمملكة المتحد

األخیرة لوزیر االقتصاد التركي إلى لندن، مع احتمال إبرام اتفاقیة تجارة حرة بعد خروج بریطانیا الفعلي من االتحاد 

 46األوروبي".

. في الحقیقة، یجمع تركیا باالتحاد األوروبي اتحاد جمركي، یقوم بتغطیة معظم السلع دون المنتجات الزراعیة غیر 37

من ھذا المنطلق، قالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن "الترتیبات الثنائیة المستقبلیة ستتوقف على مفاوضات و 47المجھزة.

مع ذلك، فإن الحكومتین؛ البریطانیة والتركیة قد عقدتا العزم على توسیع  48انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي".

                        
 .1الصفحة  ،TUR0033 ،مینا توكسوز الدكتورة 42
 .3الصفحة  ،012TUR0 ،السفارة التركیة 43
 .3الصفحة  ،TUR0012 ،التركیة السفارة 44

 .37الفقرة  ،TUR00010 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 45

 .4الصفحة  ،TUR0012 ،التركیة السفارة 46

 .12الصفحة  ،TUR0012 ،التركیة السفارة 47
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ا السفارة التركیة بأن "الفترة التي ستعقب خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي العالقات التجاریة واالستثماریة. كما أبلغتن

وفي حین سیتعین على كل من تركیا والمملكة  49تتیح فرصا جدیدة لتحسین العالقات االقتصادیة بین تركیا والمملكة المتحدة".

روبي، فمن المرجح أن یكون ھناك مجال لالتفاق على المتحدة مراعاة عالقاتھما الجمركیة والعالقات التجاریة مع االتحاد األو

ترتیبات تجاریة تفضیلیة في المجاالت التي ال تشملھا اتفاقیة االتحاد الجمركي، مثل المنتجات الزراعیة والخدمات والمشتریات 

  العامة.

زمالء تجاریا رئیسیا، فضال عن أن الوقد قالت وزارة الخارجیة إن "وزیر الدولة للتجارة الدولیة عّرف تركیا باعتبارھا شریكا 

في وزارة التجارة الدولیة یتحدثون إلى نظرائھم األتراك حول العوائق الرئیسیة أمام مزید من النمو، باإلضافة إلى الخیارات 

 50.جاریة"المستقبلیة لعالقتنا الت

كیا، وذلك بسبب العالقة الحالیة بین . في الحقیقة، قد یكون من غیر الممكن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع تر38

وباعتبار العالقة التي تجمع تركیا باالتحاد  تركیا وكل من االتحاد األوروبي واالتحاد الجمركي التابع لالتحاد األوروبي.

إمكانھا باألوروبي من خالل االتحاد الجمركي، ینبغي على وزارة الخارجیة البریطانیة أن توّضح أي االتفاقیات التجاریة التي 

التفاوض بشأنھا حالیا مع تركیا، ومتى وكیف یمكن لذلك أن یتغیر، ومتى سیتم تنفیذھا. كما یجب على وزارة الخارجیة أن 

تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة الدولیة على استكشاف وتوفیر فرص تجاریة واستثماریة جدیدة مع تركیا، في الوقت 

تحاد البریطاني، وعلى التفاوض على ترتیبات تجاریة منقحة مع تركیا بمجرد مغادرة الراھن وبعد خروج بریطانیا من اال
 .المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي

 التعاون األمني

 بین المملكة المتحدة وتركیا بأنھ یمثل محور. باإلضافة إلى التجارة، وصفت وزارة الخارجیة البریطانیة التعاون األمني 39

وقالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن ھذا التعاون یصب في مصلحة المنطقة بشكل أوسع، فضال عن استفادة  العالقة بینھما.

 البلدین منھ، فإن:

"التعاون على مستوى السیاسة الخارجیة واألمنیة بین المملكة المتحدة وتركیا أمر حیوي من أجل االستقرار في 

إیجاد حل في سوریا أمرا ذا أھمیة قصوى لكال البلدین. عالوة على  أوروبا والشرق األوسط. من ناحیة أخرى، یمثل

ذلك، تضطلع تركیا بدور ھام في التحرك نحو تسویة بشأن قبرص، وذلك في رد على أھم التحدیات التي یواجھھا 

ل ھما بشكحلف الناتو وأمن الطاقة األوروبي. كما تجدر اإلشارة إلى أن دور تركیا في معالجة أزمة الالجئین كان م

 51استثنائي، مع التزامھا المتواصل مع شركائھا من المملكة المتحدة واألوروبیین".

في ھذا الصدد، أضاف السیر أالن دنكان "نحن [المملكة المتحدة] نعمل معھم [تركیا] أیضا على القضایا الھامة 

 52لمكافحة اإلرھاب ضد تنظیم الدولة".

                        
 .2017/مارس آذار 16طالع علیھا في والمفوضیة األوروبیة، التجارة، والبلدان، والمناطق، تركیا، تم اال ،3الصفحة ، TUR0012 ،التركیة السفارة 49
 .38الفقرة  ،TUR0010 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 50

 
 .2الفقرة  ،TUR0010 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 51
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شریك أساسي، فترة متقلبة. بالتالي، فھي تحتاج وتستحق دعمنا لھا. ومن ھذا المنطلق، . تواجھ تركیا، التي تُعّد بمثابة 40

الحكومتان البریطانیة والتركیة على أن  لنا " بین المملكة المتحدة وتركیا. كما تؤكدإستراتیجیةنحن نؤید بناء عالقة "

بینھما. نتیجة لذلك، من شأن االلتزام الناجح بینھما ھدفھما یتمثل في تعزیز عالقاتھما التجاریة والتعاون الدفاعي واألمني 

  أن یخدم ازدھار وأمن البلدین، مع العلم أن تركیا ستكون بلدا ناجحا طالما أنھا تحترم المعاییر الدیمقراطیة.

ى وزارة ل. بالنظر إلى التعقید الذي تتسم بھ تركیا الحدیثة، فضال عن طبیعة انقساماتھا الداخلیة، فذلك یعني أن ع41

الخارجیة البریطانیة أن تدیر عملیة بناء ھذه العالقة بالقدرة والدقة المناسبتین. في الواقع، أثارت إعجابنا القیادة والفعالیة 

التي أظھرھا سفیر جاللة الملكة في تركیا، ریتشارد مور، باإلضافة إلى حسن درایة موظفیھ. وفي األثناء، تقوم وزارة 

ة بإدارة عملیة كبرى في تركیا، ومن المھم أن یتم تزویدھا بالموارد الالزمة للحفاظ على ھذه العملیة، الخارجیة البریطانی
 وإدارة العالقة المعقدة والمھمة مع تركیا في المستقبل.

 

 إكس" ومبیعات األسلحة األخرى-مقاتالت "تي أف

كة المتحدة بین الممل ستراتیجیةاإلعلى أنھ محور العالقة . تشیر وزارة الخارجیة البریطانیة إلى التعاون التجاري واألمني 42

-إكس" جزءا ال یتجزأ من ھذا التعاون. في الحقیقة، یمثل "تي أف-وتركیا، كما تعتبر المشروع الذي یُعرف باسم "تي أف

تفاق بین ا إلى اإكس" مشروعا یھدف إلى تطویر جیل مستقبلي من الطائرات المقاتلة للجیش التركي، وقد تم التوصل مؤخر

بھدف العمل معا على ھذا المشروع. كما  الشركة البریطانیة، "بي أي إي سیستمز"، و"الشركة التركیة لصناعات الفضاء"

من كانون  24وقعت كلتا الشركتین على االتفاق الرئیسي، وذلك بحضور رئیس وزراء المملكة المتحدة ونظیره التركي، في 

إكس" مشروعا طویل األمد بین المملكة المتحدة وتركیا، حیث -من المفترض أن یكون "تي أفو 2017.53الثاني/ینایر سنة 

یشمل عقودا للصناعات المرتبطة بالدفاع في البلدین، وتبادل الخبرات التكنولوجیة بینھما. في ھذا الصدد، قال السیر أالن 

 دنكان:

كس" خطوة ھامة للغایة، بإمكانھا االستمرار على إ-"مثّل التوقیع على المرحلة األولى من صفقة مشروع "تي أف

في غایة األھمیة، حیث نرغب في المحافظة واإلبقاء  إستراتیجیة] لقد تبنینا باألساس مبادرة …[ 54المدى الطویل.

إكس" بترسیخ المصالح التجاریة -علیھا على امتداد سنوات عدیدة، األمر الذي سیسمح لمشروع مقاتالت "تي أف

 55الثنائیة".

. كتبت مجموعة حملة "مناھضة تجارة األسلحة" في رسالتھا الخطیة أن "قیمة تراخیص الصادرات البریطانیة المعلومة 43

لتركیا فیما یتعلق بالمعدات العسكریة خالل السنوات الثالث األخیرة، التي تتوفر بیانات حولھا، في الفترة الممتدة من 

كما أشارت المجموعة أیضا  56ملیون جنیھ إسترلیني". 466، قد بلغت حوالي 6201إلى حزیران/یونیو  2013تموز/یولیو 

                        
 

 .2017/مارس آذار 16طالع علیھ في إكس"، تم اال-فأفي إطار برنامج "تي  "الشركة التركیة لصناعات الفضاء"فاق من أجل عقد مستقبلي مع "بي أي إي سیستمز"، "بي أي إي سیستمز توقع على ات 53
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إلى أن المملكة المتحدة تھدف إلى تعزیز مبیعاتھا لتركیا في مجال الدفاع، فیما أعربت عن قلقھا إزاء تبعات ذلك على مسائل 

  حقوق اإلنسان، حیث صرحت أن:

ھا ضمن قائمة "األسواق ذات األولویة"، تبعث برسالة واضحة "دعوة تركیا الرسمیة إلى معارض األسلحة، وإدراج

إلى الرئیس [رجب طیب] أردوغان مفادھا أن الحكومة البریطانیة غیر مھتمة بسجلھ في مجال حقوق اإلنسان 

 57والدیمقراطیة، وذلك حین یرتبط األمر بفرص الرفع من المبیعات العسكریة".

على قطاع تصدیر األسلحة التي تتضمن على وجھ الخصوص المعاییر الموحدة  . تفرض المملكة المتحدة قیودا صارمة44

إكس"، -وعندما سألنا السیر أالن دنكان ما إذا كان واثقا من تطبیق ھذه المعاییر على برنامج "تي أف 58لالتحاد األوروبي.

 أجاب قائال:

 59و، عضو في الناتو"."نعم، تعتبر تركیا من حلفاء الناتو. ونحن نتعامل ھنا مع حلیفة للنات

إكس" یخضع لمذكرة تفاھم، غیر أنھ لم یتم التوقیع على تفاصیل العقد -. أبلغتنا وزارة الخارجیة أیضا أن برنامج "تي أف45

 60التجاري في الوقت الذي حصلت فیھ اللجنة على ھذه األدلة.

عن نیتھا اقتناء نظام صواریخ  2013یة سنة . على الحكومة البریطانیة أن تأخذ بعین االعتبار إعالن الحكومة الترك46

ذلك حسب قول وزیر الدفاع التركي. غیر أن الحكومة و 62لن یتم إدراجھ ضمن ذخیرة حلف شمال األطلسي، 61صیني،

وفي الوقت الذي نشر فیھ ھذا التقریر، كانت الحكومة التركیة تجري  63التركیة تراجعت عن ذلك عقب ضغوطات من الغرب.

 إكس، في-ویرجح أن تثیر ھذه الصفقة القلق بشأن صفقة "تي أف 64شراء نظام روسي لمضادات الصواریخ. محادثات بشأن

 وقت أصبحت فیھ تركیا أقل استجابة للضغوطات الغربیة.

، باعتبارھا عنصرا إكس"-مقاتلة "تي أفالطائرات التفاقیات حول برنامج تطویر نرحب بما تم التوصل إلیھ من ا .47

بین المملكة المتحدة وتركیا. وینبغي استمرار ھذا البرنامج لعقود، إذ من الضروري  االستراتیجيا للتعاون رئیسیا ورمز

أن یعكس البرنامج المصالح المشتركة طویلة المدى لكال البلدین، ویمّكن من تخطي العقبات المتواترة في العالقات الثنائیة 

التي تنطوي علیھا ھذه الصفقة من خالل إیضاح القیود المفروضة على  ةستراتیجیاإلالشراكة  ویجب تعزیز بین البلدین.

نقل كل من تركیا والمملكة المتحدة للتكنولوجیا الحساسة والملكیة الفكریة الواردة في البرنامج، سواء أثناء  وأاستخدام 
  تصنیع الطائرة أو بعد تجمیعھا.

                        
 .9الفقرة  TUR0018 "تجارة األسلحة حملة "مناھضة 57

 .2014 آذارمارس/ 24جلس العموم، م مناقشة 58

 .172 رقمسؤال  59

 .دنكان) أالن(السیر  169 رقمسؤال  60

 .2016فبرایر/شباط  3نظر، على سبیل المثال، لماذا اختارت تركیا ثم رفضت صاروخ الدفاع الجوي الصیني, الدفاع األول، ا 61

 .2015فبرایر/شباط  19الصاروخ المدفعي رغم قلق حلف شمال األطلسي، وكالة رویترز لألنباء،  تفاق مع الصین حولنظر، على سبیل المثال، تركیا تتطلع إلى االا 62

 .أكتوبر/تشرین األول 8تحت الضغط جراء الصفقة المحتملة للصواریخ الصینیة، صحیفة صوت أمریكا،  ا، على سبیل المثال، تركیانظر 63

 .2017فبرایر/شباط  22مع روسیا، دایلي صباح،  S-400  الصاروختمام صفقة إتركیا على وشك  ، على سبیل المثال،انظر 64
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المعمول بھا لضمان استخدام الطائرة في إطار القانون الدولي  یجب أن توضح الحكومة البریطانیة أیضا الضمانات. 48

اإلنساني. وفي ھذا الصدد، تخضع المملكة المتحدة لھذه الضمانات، ومن المنتظر أن تفسر وزارة الخارجیة كیفیة تطبیق 

 إكس".-ھذه الضمانات على برنامج "تي أف

 دور تركیا في محاربة تنظیم الدولة

ي استھدفت تركیا، والتي زعم تنظیم الدولة تنفیذھا أو نسبت إلیھ، الھجوم االنتحاري على تجمع لنشطاء . تشمل الھجمات الت49

، وھجوما انتحاریا على تجمع آخر لنشطاء أغلبھم من األكراد في 2015أغلبھم من األكراد في مدینة سروج، في تموز/یولیو 

لح على ملھى لیلي في إسطنبول خالل احتفاالت لیلة رأس السنة أنقرة، في تشرین األول/أكتوبر، إضافة إلى الھجوم المس

، أطلق إرھابیو تنظیم الدولة في سوریا الصواریخ والقذائف 2016و 2015. وفي الفترة ما بین سنتي 2017إلعالن بدایة سنة 

تشرین  26نا في روریة لتحقیقاتالمدفعیة عبر الحدود التركیة. وبحلول موعد تسلیم السفارة التركیة في لندن لألدلة الخطیة الض

شخصا، وجرح مئات آخرین خالل ما سبق ذكره من  254، قالت تركیا إن تنظیم الدولة تسبب في مقتل 2016األول/أكتوبر 

 وقد واجھت تركیا التھدید اإلرھابي من قبل تنظیم الدولة عبر عدة طرق متنوعة. 65ھجمات.

ة "درع الفرات" قیام قوات المعارضة السوریة المدربة من قبل منذ إطالقھا، خالل شھر آب/أغسطس، شھدت عملی •

تركیا، بالتعاون مع الجیش السوري الحر، بدفع تنظیم الدولة إلى التراجع خارج المنطقة السوریة المتاخمة للحدود 

إلى  ،التركیة. ویذكر أن الجیش السوري الحر یتلقى الدعم من طرف الوحدات العسكریة التركیة التي تقاتل برا

جانب دعم القوات الجویة والمدفعیة التركیة. وحسب ما أفادت بھ مصادر عسكریة تركیة، تغطي المنطقة السوریة 

سنة  ، وذلك بحلول أواخر شھر ینایر/كانون الثانيكیلومتر مربع 2000التي انسحب منھا تنظیم الدولة، حوالي 

 وھي آخذة في التوسع منذ ذلك الحین. 2017،66

 

 3000، إن القوات التركیة قضت على أكثر من 2017س التركي، رجب طیب أردوغان، في مارس/آذار قال الرئی •

في مختلف العملیات التي قامت بھا، بما في ذلك "درع الفرات".  67شھرا مضت، 18مقاتل من تنظیم الدولة خالل 

أنھ لم یعرف على وجھ التحدید عدد ال یزال العدد الدقیق للقتلى محل خالف، ومن غیر الممكن التأكد من ذلك. كما 

الجنود األتراك الذین قضوا نحبھم في "درع الفرات". لكن یقدر العدد، حسب مصادر مختلفة، بعدة عشرات على 

 68األقل، من بینھم اثنان أحرقا وھما على قید الحیاة بعد أن قبض علیھما من قبل تنظیم الدولة.

  

ة في مدینة بعشیقة، شمال غربي الموصل. كما صرحت أنھا دربت على وفي العراق، تحتفظ تركیا بقاعدة عسكری •

"، كجزء من المعركة ضد تنظیم الدولة البشمرجةمن مقاتلي " 2500عنصر من المیلشیات العراقیة، و 3000األقل 

                        
 .4 التركیة , الفقرة السفارة 65

 .2017الثاني  ینایر/كانون 19وكالة األناضول،  درع الفرات: األھداف والمكاسب، عملیة 66

 .2017 آذارمارس/ 4ة األناضول، ، وكالوارھابیو حزب العمال الكردستانيمن عناصر تنظیم الدولة  1300: تركیا تقتل أردوغان 67

 .2016دیسمبر/كانون األول  23، على سبیل المثال، فیدیو لتنظیم الدولة یظھر حرق جنود أتراك أحیاء، الجزیرة،انظر 68
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ا. ضیھولكن یبقى من غیر المؤكد ما إذا وافقت الحكومة العراقیة على وجود القوات التركیة على أرا 69في البالد.

 إذ ذكرت بعض التقاریر أن الحكومة العراقیة وصفت الوجود التركي داخل العراق "بالتوغل التركي".

 

كانت تركیا صارمة في تصدیھا لعبور المجندین الدولیین، الذین یسعون لاللتحاق بالجماعات اإلسالمیة المتطرفة،  •

ائمة أن تركیا، بالتنسیق مع حلفائھا، تمكنت من وضع ق التي تقاتل في سوریا والعراق. وقد أبلغتنا السفارة التركیة

، وذلك حسب الحكومة التركیة. 2016ألف اسم مع نھایة  52، لتصبح 2012اسما في  786"منع دخول"، تضمنت 

، قالت تركیا إنھ بحلول األول من أیلول/سبتمبر 2012من األفراد في تركیا سنة  202وبینما تم توقیف واحتجاز 

وتشارك تركیا  70شخصا رھن االعتقال. 1429شخصا في إطار ھذه العملیة، في حین بقي  3934تجازتم اح 2016

 71في رئاسة التحالف المناھض لتنظیم الدولة المشرف على المقاتلین األجانب.

 ةلدحر تنظیم الدولة، عملت تركیا على التصدي للموارد المالیة لھذه الجماعة. كما دشنت قاعد استراتیجیتھاوضمن  •

"إنجرلیك" الجویة جنوب البالد الستخدام طائرات التحالف الدولي ضد التنظیم. وقالت وزارة الخارجیة إن "عشرات 

 72الطائرات العسكریة البریطانیة تستخدم المجال الجوي التركي كل شھر".

ب ھؤالء ا كثیرا من اإلرھاب بسبیُعتبر تنظیم الدولة بمثابة عدو مشترك لكل من المملكة المتحدة وتركیا، وقد عانت تركی .50

المتطرفین. والیوم، تعد تركیا شریكا عسكریا حیویا في الحرب ضد تنظیم الدولة، ویعزز ذلك عضویتھا في حلف الناتو. 

لتركیا، وفي إطار منظمة حلف شمال األطلسي والتحالف الدولي  استراتیجیالذلك، یجب على المملكة المتحدة، بصفتھا شریكا 

الدولة، أن تواصل إشراك تركیا في مكافحة تنظیم الدولة، نظرا ألن ھذه القضیة تعتبر من ضمن أولویاتھا، وتضمن  ضد تنظیم

 عدم تشتیت تركیا عن التركیز على ھذا الھدف العسكري، على ضوء الشواغل المبینة في الفصل الخامس.

  

 دور تركیا في أزمة المھاجرین والالجئین

خارجیة البریطانیة أن تركیا كانت شریكا حیویا لكل من المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، في . صرحت لنا وزارة ال51

، حلت تركیا محل طریق شمال إفریقیا، 2016وأوائل سنة  2015وفي سنة  73الجھود الرامیة إلى منع "الھجرة غیر الشرعیة".

ول إلى االتحاد األوروبي عن طریق البحر. ومن بین كنقطة انطالق رئیسیة للمھاجرین والالجئین الذین یحاولون الوص

حاد للوصول إلى االتشخص، أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أنھم عبروا البحر األبیض المتوسط  972.500

 ربألف شخص "بحر إیجة" الواقع بین تركیا والیونان، في حین عبر ما یقا 800، عبر أكثر من 2015األوروبي في سنة 

 74ألفا من شمال إفریقیا. فضال عن ذلك، شكل السوریون المتضررون من الحرب األھلیة في البالد نصف عددھم. 150

                        
 .14التركیة، الفقرة  السفارة 69

 
 .20السفارة التركیة، الفقرة  70

 .20السفارة التركیة، الفقرة  71

 .20الفقرة  ،TUR0010 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 72

 .2، فقرة TUR0010وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث،  ،145سؤال  73

 ".2015، قالت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، إن "قرابة ملیون الجئ ومھاجر نزحوا إلى أوروبا في سنة 2015كانون األول/دیسمبر  22وفي  74
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، وقعت تركیا واالتحاد األوروبي اتفاقا، عملت تركیا بموجبھ على تقیید تدفق األشخاص الذین 2016. في آذار/مارس 52

تفاق كبیرا، من حیث الحد من مرور المھاجرین والالجئین المغادرین من یعبرون بالقوارب إلى أوروبا. وكان تأثیر ذلك اال

ألف مھاجر والجئ  165، أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أن 2016في األشھر التسعة األولى من سنة و تركیا.

وقد أخبرتنا وزارة الخارجیة  2015.75 المائة عن الفترة نفسھا من سنةب 57قد وصلوا إلى الیونان من تركیا، أي بنسبة أقل من 

وأن ذلك  76بأن "خفر السواحل التركي قد اعترض السفن المھاجرة عبر بحر إیجة، للحد من تدفقات الھجرة غیر النظامیة"،

 77.أدى إلى "حدوث انخفاض كبیر في أعداد المھاجرین غیر الشرعیین"

یة للحروب في سوریا والعراق بصفة خاصة، من خالل استضافة . ساھمت تركیا أیضا في جھود اإلغاثة اإلنسانیة الدول53

أعداد كبیرة من الالجئین. ووفقا لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، تستضیف تركیا عددا من الالجئین أكثر من أي بلد 

في المائة من ھؤالء  90وتستضیف حوالي  79حوالي ثالثة مالیین من الالجئین السوریین المسجلین. منھم 78آخر في العالم،

 81ألف الجئ عراقي. 200فضال عما ال یقل عن  80الالجئین في المجتمعات المحلیة، ولیس المخیمات،

. یتزامن عدد الالجئین الذین تستضیفھم تركیا مع الضغوط التي تواجھھا البالد على جمیع المستویات، بدءا من المیزانیة 54

لحرب األھلیة السوریة، یعتبر ھذا العبء مألوفا لدى الدول األخرى التي تستضیف الوطنیة والموارد المحلیة. وفي سیاق ا

الالجئین، مثل لبنان واألردن، وھي بلدان أصغر وأقل ثراء وتحتضن عددا أكبر من الالجئین، أكثر من تركیا. ولقد اكتسبنا 

 ي مدینة أضنة التركیة.نظرة ثاقبة على تجاوب تركیا معنا عندما قمنا بزیارة مرافق لالجئین، تقع ف

 عرض االتحاد األوروبي على تركیا: 82،، المبرم بین االتحاد األوروبي وتركیا2016. ومن بین شروط اتفاق آذار/مارس 55

ملیارات یورو، وذلك من أجل المساعدة في إغاثة الالجئین  6ملیارات یورو، وتضاعف ھذا المبلغ لیصبح  3 •

 السوریین.

 

یخرج من تركیا مباشرة، إلى االتحاد األوروبي، وإعادتھ إلى تركیا من الیونان، بعد  إعادة توطین كل سوري، •

 محاولة العبور بصفة غیر قانونیة.

 

یوما، من أجل الدخول إلى منطقة  90تسریع إجراءات التأشیرات للمواطنین األتراك (وتقدیمھا في مدة ال تتجاوز  •

 یارا بشأن حقوق اإلنسان، وغیرھا من القضایا).مع 72شنغن، بشرط أن تستوفي تركیا قائمة تضم 

                        
ألف شخص عبروا البحر األبیض المتوسط ھذه السنة، تدعو المفوضیة إلى قبول  300إلى أنھ "نظرا ألن قرابة  شارت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین،، أ2016أیلول/سبتمبر  20ي ف 75

 من إیطالیا والیونان". امسارات لالجئین ونقلھم سریع

 
 .28الفقرة  ،TUR0010وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث،  76 

 .34الفقرة  ،TUR0010وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث،  77 

 .2017/مارس آذار 13"حقائق وأرقام عن الالجئین"، تم التوصل إلیھا في  ،مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 78 

 .2017/مارس آذار 13في  "االستجابة اإلقلیمیة لالجئین السوریین"، تم االطالع علیھا ،مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 79 

 .4.3، الفقرة TUR0022 نیسون،یو 80 

 .14، صفحة TUR0012التركیة،  السفارة 81 

 .2016 أبریلنیسان/ 4األسئلة واألجوبة "، ؛ األوروبي وتركیا االتحاد؛ المفوضیة األوروبیة "تنفیذ االتفاق بین 10، الفقرة TUR0007على موجز، انظر ولیام ھایل،  لالطالع 82 
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 درسةمیل، من السیاق، قدم البروفیسور ویلیام ھفي الحقیقة، لم یتحقق من ھذا االتفاق إال جزء منھ، حتى اآلن. وفي ھذا 

 الدراسات الشرقیة واإلفریقیة بجامعة لندن تقییمھ:

دوغان رفض تعدیل بعض مواد التشریع التركي لمكافحة "ثبت أن تنفیذ ھذه االتفاقیات صعب، نظرا ألن الرئیس أر

، كان االتفاق 2016وبحلول أوائل تشرین األول/أكتوبر  اإلرھاب، التي تعتبر من الشروط المھمة لنجاح ھذا االتفاق.

المتعلق بالالجئین یعمل جزئیا، حیث انخفض تدفق المھاجرین المحتملین عبر بحر إیجة إلى حد كبیر؛ وتم إعادة 

عض المھاجرین إلى تركیا، في حین لم تقبل دول االتحاد األوروبي الالجئین القادمین من تركیا، في المقابل. دفعت ب

ملیارات یورو، لكن بعض الدول األعضاء لم تقم بذلك. وأدت موجة االعتقاالت  3المفوضیة األوروبیة حصتھا من 

 2017.83ولكن من المتوقع أن یتم إحراز تقدم في سنة  إلى تأخر تنفیذ اتفاق التأشیرات، نقالبالتي أعقبت اال

بلیون دوالر، وأن ھذا الرقم آخذ في  12. وعلى الصعید المالي، قالت تركیا إن استضافة الالجئین كلفھا ما ال یقل عن 56

 84االرتفاع.

، 2018و 2016ي الفترة ما بین ملیارات یورو، وعد االتحاد األوروبي بإعطائھا لتركیا ف 6مع ذلك، تقول تركیا إنھ من أصل و

وبالنسبة لمساھمة  85ملیون یورو بالفعل. 748وتم صرف  ملیار یورو، 1.45، تم استالم 2017ولغایة شھر آذار/مارس 

 المملكة المتحدة، قالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن:

 300ركیا. ولقد تعھدنا بدفع أكثر من ملیون جنیھ إسترلیني على المشاریع اإلنسانیة في ت 32المملكة المتحدة أنفقت "

والرعایة  ء،ملیارات یورو كتسھیالت لالجئین في تركیا، ستدعم الالجئین وتوفر لھم التعلیم، والغذا 3ملیون إلى 

والجدیر بالذكر أن المملكة المتحدة بصدد إطالق مجموعة جدیدة من مشاریع الھجرة،  86الصحیة، وفرص العمل.

 2017.87-2016ملیون جنیھ إسترلیني، بالتعاون مع الحكومة التركیة، لیتم تسلیمھا في الفترة  2تبلغ قیمتھا أكثر من 

تستحق  تستضیف تركیا أكبر عدد من الالجئین، أكثر من أي دولة أخرى. وال ینبغي التقلیل من شأن ھذه المساھمة. كما أنھا .57

حیویا في الحد من تدفق المھاجرین والالجئین إلى االتحاد  االمتنان من المجتمع الدولي بأسره، نظرا ألنھا تلعب دورا

األوروبي، ومنعھم من المرور، وذلك في إطار اتفاق توصلت إلیھ مع الكتلة االوروبیة. ویرید االتحاد األوروبي أن تستمر 

دا، ولم كان ضئیال ج تركیا في استضافة الالجئین ومنعھم من المرور، لكن المبلغ الذي تم تسلیمھ إلى تركیا لھذا الغرض

ولدعم تركیا من أجل مواجھة أزمة الالجئین التي تھدد أمنھا، وتخفیف التكالیف التي تتحملھا، یجب یحرز أي تقدم ملحوظ. 

على المملكة المتحدة أن تضغط على االتحاد األوروبي بسرعة إلعطاء تركیا األموال المخصصة لھذا الھدف، التي وعد بھا 

حین لم یتم الوفاء بشروط االتفاق بین تركیا واالتحاد األوروبي من قبل أي من الجانبین،  بتسلیمھا بعد. وفياالتحاد ولم یقم 

                        
 .10، الفقرة TUR0007 ،لویلیام ھی 83

 .19، صفحة TUR0012التركیة،  السفارة 84

 .TUR0043السفارة التركیة، السؤال الخامس،  85

 .32، الفقرة TUR0010الخارجیة وشؤون الكومنولث،  وزارة 86

 .34، الفقرة TUR0010 ،وزارة الخارجیة والكومنولث 87
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ة لالتحاد معاداة الحكومة التركی یعّززف المعاناة الفعلیة لالجئین، فعدم تسلیم االتحاد األوروبي الموارد التي وعد بھا لتخفی

 األوروبي.

 ؟ستراتیجیةاإلن االتحاد األوروبي على ھذه العالقة ھل سیؤثر انسحاب بریطانیا م

. من الجوانب المھمة للعالقة بین المملكة المتحدة وتركیا، دعم المملكة المتحدة الثابت لعملیة انضمام تركیا لعضویة االتحاد 58

اللجنة بزیارة تركیا، األوروبي. وقد عبرت مجموعة واسعة من المسؤولین األتراك عن تقدیرھا لھذا الدعم، عندما قامت 

 88زالت تدعم تركیا في ھذه القضیة.فضال عن تأكید وزارة الخارجیة لنا أن المملكة المتحدة ال 

ة لالموقف الذي أبدتھ تركیا أثناء االستفتاء الذي أجرتھ المملكة المتحدة حول مسأ إزاءعن قلقھم  العدید من الشھود أعرب

رار النھائي الذي اتخذتھ المملكة المتحدة بمغادرة االتحاد األوروبي، نظرا ألنھ كان والق 89،انسحابھا من االتحاد األوروبي

 سیضر بعالقات المملكة مع تركیا.

وقد قیّم البروفیسور ھایل ھذا الموقف قائال إن "الحكومة البریطانیة تحاول تطویر عالقاتھا مع تركیا، ولكن اختیارھا مغادرة 

 90رقة رابحة كانت بیدھا".االتحاد األوروبي قد أفقدھا و

في بیانھا حول عضویة تركیا في االتحاد  . غیر أن أھمیة ھذه الورقة قد تضاءلت حالیا، نظرا ألن السفارة التركیة59

بالنسبة لھا، نظرا للحواجز والعراقیل  91"استراتیجیااألوروبي، لم تشر إال لفترة وجیزة فقط. إال أن ھذه العضویة تمثل "ھدفا 

وذلك وفقا للسفارة التركیة. وفي ھذا اإلطار، اعتبر السیر  92،جل منعھا من تحقیق ھذا الھدفالتي توضع أمامھا من أ السیاسیة

ویبدو أن عملیة االنضمام أصبحت حالیا ذات أولویة  93أالن دنكان عضویة تركیا في االتحاد األوروبي بأنھا "طریق طویل".

حالة طوارئ، ومناقشة داخلیة مثیرة للجدل حول نموذج حكومتھ في المستقبل، منخفضة بالنسبة لتركیا، حیث یواجھ البلد 

ویشیر تحلیلنا في ھذا الفصل إلى أن الحكومتین؛ البریطانیة والتركیة، تعتبران  وتحدیات أمنیة كبیرة داخل الحدود وخارجھا.

ت ااتھما الثنائیة، من خالل تعزیز العالقحالیا انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي فرصة وحافزا لتعزیز عالق

 94التجاریة والدفاعیة واألمنیة.

. مع ذلك، فإن الفرص المحتملة المرتبطة بانسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي تمتد إلى ما وراء العالقات 60

 الثنائیة بین المملكة المتحدة وتركیا. 

                        
 .29، الفقرة TUR0010نولث، وزارة الخارجیة وشؤون الكوم ،133 سؤال 88

 .4حة ، صفTUR0033 ؛ الدكتور مینا توكسوز، 13-12، الفقرة TUR0014؛ اتحاد الدیمقراطیین األتراك األوروبیین، 1، الفقرة TUR0007، ویلیام ھیل 89

 .1، الصفحة TUR0007  ،ام ھیلیلیو 90

 .12، صفحة TUR0012التركیة،  السفارة 91

 .12 ، صفحة2TUR001التركیة،  السفارة 92

 .133السؤال   93

؛ وخلصت السفارة التركیة إلى أن "فترة ما بعد خروج بریطانیا تمثل فرصا جدیدة لتحسین العالقات االقتصادیة بین تركیا 44و 5، الفقرتان TUR0010 ،وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث ،انظر أیضا 94

 .3، صفحة TUR0012 والمملكة المتحدة"، السفارة التركیة،
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، إلى أن بناء "عالقة خاصة" بین المملكة المتحدة واالتحاد زیغمارغابرییلاني، في ھذا الصدد، أشار وزیر الخارجیة األلمو

األوروبي "سیكون فرصة تعلیمیة مھمة لالتحاد األوروبي، وربما لبلدان أخرى [مثل تركیا] لوضع برامج عمل طویلة 

  95األمد".

ا، والنمسا، في األشھر السابقة عندما نُشر ھذا وھولند 96،مثل ألمانیا . وقد ساءت العالقة بین بلدان االتحاد األوروبي؛61

وقد یكون ذلك نتیجة فقدان تركیا رغبتھا في الحصول على عضویة االتحاد األوروبي، بعد الموقف الذي أبداه  97التقریر.

 ، التي تمت مؤخرا، فضال عن فشلھ في تنفیذ بنود اتفاق الالجئین.نقالباالتحاد األوروبي على خلفیة محاولة اال

تنمیة من عقد اجتماعات في عالوة على ذلك، في اآلونة األخیرة، منعت كل من ھولندا وألمانیا وزراء حزب العدالة وال

وتطورت ھذه التوترات، على الرغم من أن  مما زاد في تعمیق التوتر القدیم المتجدد بین االتحاد االوروبي وتركیا. 98،ھولندا

 تركیا.ألمانیا تعتبر شریكا تجاریا رئیسیا ل

 

  

                        
 .2017/مارس آذار 18أكثر من أي وقت مضى"، وكالة رویترز،  األوروبي االتحادبعیدة عن عضویة  انظر، على سبیل المثال، وزیر الخارجیة األلماني، " تركیا" 95

 .2017/مارس آذار 6، موقع دویتشھ فیلھ، ھانات "النازیة" وتوتر العالقات األلمانیة التركیة، على سبیل المثال، میركل تدعو إلى الھدوء على خلفیة اإلانظر 96

 .2017مارس /آذار 14صحیفة نیوزویك،  الفوضى في أوروبا، انظر، على سبیل المثال، لماذا یثیر استفتاء تركیا  97

 .2017/مارس آذار 14نیو ستاتسمان،  ،مع ھولندا؟ خالف، على سبیل المثال، لماذا تركیا على انظر 98
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 حتمیة حقوق اإلنسان، وعالقتھا بشؤون التجارة والدفاع

 تأثیر االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة على حقوق اإلنسان في تركیا 

. أخبرنا السیر أالن دنكان، وزیر الشؤون الخارجیة المسؤول عن تركیا، بأن المملكة المتحدة، في عالقتھا مع تركیا 62

من ھذا التقریر، ندرس مخاوف كبیرة بشأن تآكل  6و 5و 4وفي الفصول  99م أوال، قبل أن تنتقدھا"."ستطرح األسئلة وتفھ

ومن الجدیر بالذكر أنھ في حین أن المذكرة المكتوبة التي قدمتھا السفارة التركیة  حالة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في تركیا.

بین المملكة المتحدة وتركیا، فلم تقدم مذكرة وزارة الخارجیة أي  100في ھذا التحقیق أشارت إلى جملة من "القیم المشتركة"

إشارة متبادلة. وبدال من ذلك، أشار القسم الموجز من تقریر وزارة الخارجیة حول "الحقوق والقیم" في تركیا إلى أن "التقریر 

، أبرز حقیقة الحاجة إلى إجراء 2015تشرین الثاني/نوفمبر  10السنوي لمفوضیة االتحاد األوروبي بشأن تركیا، الصادر في 

 101إصالحات لتعزیز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في تركیا".

. قد الحظنا أعاله أن عالقة تركیا باالتحاد األوروبي قد تدھورت مؤخرا، ویبدو أن عملیة االنضمام إلى عضویة االتحاد 63

عدید من الشھود في تحقیقنا، أشاروا إلى أن خطة االنضمام غیر أن ال األوروبي أصبحت ذات أولویة منخفضة بالنسبة لتركیا.

 102المقررة وفرت زخما إیجابیا لتحسین حقوق اإلنسان في تركیا.

، "إنھ بالنسبة لتركیا، توفر عملیة 2015ومن ھذا المنطلق، قالت وزارة الخارجیة، في تقریرھا عن حقوق اإلنسان لسنة  

وفي الوقت  103ا وسیلة قویة للدفع نحو القیام بإصالح في مجال حقوق اإلنسان".االنضمام إلى االتحاد األوروبي وآفاقھ

الراھن، یبدو أن تأثیر عملیة االنضمام على تركیا قد انخفض، فأضحى من المھم أن تمارس المملكة المتحدة ضغوطا على 

 تركیا لضمان تحقیق ھذه المعاییر.

منظور الحكومة التركیة. ویسعى كال الطرفین إلى تدعیم عالقة تعتبر المملكة المتحدة نفسھا دولة صدیقة من  .64

بینھما. لكن ذلك ال یعني أن المملكة المتحدة تغاضت أو حتى بررت االدعاءات حول االنتھاكات الخطیرة لحقوق  إستراتیجیة

كة المتحدة عن توجیھ اإلنسان وتداعي الدیمقراطیة في تركیا. ومن الجدیر بالذكر أنھ من المھم جدا أال تتوانى الممل

 االنتقادات إلى تركیا، بشكل علني أو سري، عندما یستدعي األمر ذلك.

 

 دور المبادالت التجاریة في تأمین النفوذ البریطاني في تركیا: 

. من أجل تحقیق نفوذ فعال في تركیا، فیما یتعلق بحقوق اإلنسان وقضایا أخرى، یجب على المملكة المتحدة أن تنشئ أسس 65

ترابط في إطار العالقة بین البلدین، بطریقة تولد النفوذ الذي تسعى إلیھ. وقد أفادنا عدة شھود أنھم یعتقدون أن بریطانیا تفتقر 

لھذه السطوة، وذلك لعدة أسباب؛ من بینھا خروجھا من االتحاد األوروبي. وقد صرحت البروفیسورة روزماري ھولیس، من 

نیین فقدوا بعضا من قیمتھم على الساحة الدولیة أمام األتراك، خاصة بعد خروجھم من االتحاد جامعة "سیتي لندن"، أن البریطا

                        
 .191 سؤال 99

 .1فحة ص ،TUR0012 ،تركیةال السفارة 100

 .11 ، الفقرةTUR0010 ،وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث 101

 
 .5، الفقرة TUR0013 ،، على سبیل المثال، السالم في كردستانانظر 102

 .30، صفحة 2016 أبریل، نیسان/9245سم  ،الخارجیة وشؤون الكومنولث، حقوق اإلنسان والدیمقراطیة وزارة 103
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الدراسات الشرقیة واإلفریقیة، "أن بریطانیا لدیھا كل الدوافع  مدرسةكما أفادنا البروفیسور ویلیام ھیل، من  104األوروبي.

لى المقابل، یجب علیھا أن تتوخى الحذر عند انتقاد أنقرة ع لدفع السلطات التركیة لتكریس الدیمقراطیة في صلب دولتھا. في

من جھة أخرى، صرح السیر أالن  105ھذا األساس، إذ ال یوجد عقوبات رادعة تستطیع فرضھا في حالة عدم استجابة تركیا".

 ث قال:دنكان أن التجارة وتنمیتھا من شأنھا أن تمّكن المملكة المتحدة من النفوذ الضروري إلحداث تأثیر، حی

 

 106"ومن المرجح أن امتالك تجارة قویة ھو السبیل الوحید للحدیث بحزم عن حقوق اإلنسان.

 

. وأشارت اللجنة إلى أن العالقات التجاریة الجیدة بین ألمانیا وتركیا لم تمنع تدھور العالقة بینھما. ویُفسر الفرق بین إخفاق 66

كیا، وقدرة إیران وروسیا على تحقیق ذلك بأمرین اثنین: أوال؛ نجاح كل ألمانیا في استغالل التجارة لفرض نفوذھا على تر

بعالقات الطاقة والتجارة مع تركیا عن المصالح الجیوسیاسیة المتضاربة بینھم. ثانیا؛ تمّكن  107من إیران وروسیا في النأي

ضغط محتملة ضد تركیا. لكن، یمكن وسیلة  108روسیا وإیران من جعل األطراف اإلقلیمیة الفاعلة في المنطقة؛ مثل األكراد،

 إكس" وتبادل المعلومات-للمملكة المتحدة أن تعتمد على التعاون األمني مع تركیا، خاصة فیما یتعلق ببرنامج "تي أف

 االستخباراتیة، فضال عن دور الوساطة المحتملة بین تركیا وحلفاء بریطانیا في الغرب.

 
ا، أن السعي إلى تعزیز العالقات التجاریة یعتبر جانبا رئیسیا من جوانب السیاسة . أفادنا عدة شھود، في إطار تحقیقاتن67

وأن التجارة تلعب دورا ھاما في تشكیل عالقات تركیا مع بلدان مختلفة. كما أوضح لنا اتحاد الدیمقراطیین  الخارجیة في تركیا،

م حزب العدالة والتنمیة الحالي، عقب انتخابھ ألول أن ھذه السیاسة وضعت في السنوات األولى من حك األتراك األوروبیین،

. وتم تطبیق ھذه السیاسة فیما بعد، خالل فترة وجود رجب طیب أردوغان في منصب رئیس الوزراء، وقبل 2002مرة سنة 

 أن یصبح رئیسا للبالد. وأفادنا االتحاد بما یلي:

 

سة خارجیة أكثر فاعلیة، مھدت الطریق "خالل فترة تولي أردوغان لمنصب رئیس الوزراء، تم تطویر سیا

لتنمیة التجارة واالستثمار في المناطق المجاورة لتركیا، ال سیما الشرق األوسط. ولم یتم تكریس ھذه السیاسة 

الجدیدة لتحقیق السالم واالزدھار في المنطقة فقط، بل سمحت أیضا لتركیا بتحسین عالقاتھا االقتصادیة في 

 109المنطقة".

 

                        
 .20 سؤال 104

 .4، الفقرة TUR0007 ،ھیل امویلی 105

 .136 سؤال 106

 

. تركیا وإیران: مرارة األصدقاء وأحضان المنافسین، منظمة مجموعة 2015آذارمارس/ 11لیونان على العالقات التركیة الروسیة، منظمة شبكة القیادة األوروبیة، ، على سبیل المثال، تأثیر أزمة اانظر 107

 .2016دیسمبر/كانون األول  13األزمات الدولیة، 

 2015مبر/كانون األول دیس 9، على سبیل المثال، ورقة األكراد ضد تركیا، روسیا الیوم، انظر 108

 .24، الفقرة TUR0014 الدیمقراطیین األتراك األوروبیین، اتحاد 109
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تقدیم مثال وطني محدد، قدمت لیدیا سیزر، المحللة المتخصصة في شؤون الشرق األوسط، رسالة خطیة لشرح وفي إطار 

 2011.110بیة سنةاء وبعد الثورة اللیالدور الفعال الذي لعبتھ العالقات التجاریة في تشكیل سیاسات تركیا تجاه لیبیا، قبل وأثن

 

قاتھا التجاریة، دفعھا للتواصل وإبرام اتفاقیات مع الدول التي تجمعھا بھا . تشیر األدلة إلى أن إیالء تركیا أھمیة لعال68

خالفات، ولعل المثال األبرز ھو روسیا. وكمثال على العالقات المتوترة تاریخیا، تجمع تركیا وروسیا خالفات معاصرة، 

بینھما شھدت تحسنا مؤخرا، كما تعٌزز لیست أقلھا الحرب السوریة؛ إذ یدعمان األطراف المتنازعة ھناك. غیر أن العالقات 

، سألت لجنتنا أردوغان عن األسس 2017التعاون الدبلوماسي بینھما. وخالل زیارتنا إلى تركیا، في شھر ینایر/كانون الثاني 

ده رالتي تقوم علیھا عالقات بالده الجیدة مع روسیا، على الرغم من الخالفات السیاسیة بینھما، فأشار الرئیس التركي في 

ارة التركیة في حیویا. وذكرت السف استراتیجیاعلى سؤال اللجنة إلى الحجم الكبیر للتجارة بین تركیا وروسیا، باعتبارھا شأنا 

 لندن أیضا أن التجارة تمثل أساس التعاون بین تركیا وروسیا، رغم عدة خالفات أخرى:

 

ز بناء العالقات بین تركیا وروسیا على التركی"على الرغم من تباین وجھات النظر بشأن بعض القضایا، اعتمد 

على مجاالت التعاون. تؤمن تركیا أن الحوار یمثل أمرا رئیسیا لحل الخالفات وتثمین شراكتھا مع روسیا. من 

ھذا المنطلق، أصبحت تركیا وروسیا شریكین مھمین خالل العقدین الماضیین، واستطاعا تطویر تعاون شامل 

 111تبادل، ال سیما في مجال الطاقة والتجارة.قائم على التفاھم الم

 
ي مجال حقوق اإلنسان، یجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أیضا أن تعزز نفوذ المملكة وترابطھا مع تركیا، لتأمین ف. 69

ن تضمن أ استجابة أنقرة لھا. وبما أن تدعیم الروابط الدولیة أصبح یمثل أولویة للسیاسة الخارجیة التركیة، فمن المرجح

العالقات الوطیدة بین البلدین للمملكة المتحدة زیادة النفوذ في عدة مجاالت أخرى، بما في ذلك مجال حقوق اإلنسان. مع ذلك، 

نعتقد أن تصریح السید أالن دنكان حین قال "من المرجح أن امتالك تجارة قویة ھو السبیل الوحید للحدیث بحزم عن حقوق 

إلى مستوى أن تبادر بریطانیا إلى إثارة مسألة حقوق اإلنسان كلما استوجب األمر ذلك. في السیاق األنسان"، یجب أن یرقى 

لذلك،  ىإل ضافةباإلنفسھ، یجب أال یستند تدعیم المملكة لقیم حقوق اإلنسان على "التجارة الجیدة" أو غیره من الشروط. 

سیة رجیة التركیة. وعلى سبیل المثال، تشیر العالقات التركیة الروأصبح تعزیز الروابط التجاریة الدولیة أولویة للسیاسة الخا

 إلى أن التجارة القویة تمثل حافزا لتركیا للتوصل إلى حل مع الدول التي تخالفھا في مجاالت السیاسة األخرى.

 

لى سبب تأثیرھا عنحن نؤید توسیع نطاق العالقات في مجالي التجارة والدفاع بین المملكة المتحدة وتركیا، لیس ب .70

أمنھما وازدھارھما فحسب، بل أیضا بسبب المكانة القویة التي من المفترض أن تستمدھا المملكة المتحدة من تلك الروابط 

في أنقرة. كما نتوقع أن تستخدم المملكة المتحدة ھذه المكانة، على األقل، من أجل إیصال صوت مخاوفھا المتعلقة بحقوق 

 .اإلنسان

 

                        
 .TUR0024 سیزر، لیدیا 110

 21صفحة ، الTUR0012 السفارة التركیة، 111
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ي، ینبغي أن تسعى المملكة المتحدة إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان وضمان التجارة على حد سواء، حیث أن بالتال .71

المسألتین تحمالن مصالح متكاملة، ولیست متناقضة. في الواقع، تحتاج حمایة حقوق اإلنسان والنجاح التجاري للمملكة 

فضال عن وضع حّد لعملیات التطھیر التي أعقبت محاولة  المتحدة في تركیا إلى سیادة القانون وسلطة قضائیة محایدة،

 ، وإنھاء الصراع الداخلي، والقضاء على اإلرھاب، وأن یكون للحكومة البریطانیة صوت مسموع في أنقرة.نقالباال

 

 

  

 الغولنیون"و ، "نقالبمحاولة اال .3
 2016في الخامس عشر من تموز/یولیو  نقالبمحاولة اال

، اإلطاحة بالحكومة التي 2016تموز/یولیو  15القوات المسلحة التركیة، في مساء یوم الجمعة حاولت عناصر من  .72

یرأسھا حزب العدالة والتنمیة المنتخب، وذلك بھدف إزاحة الرئیس التركي المنتخب، رجب طیب أردوغان، من السلطة، إال 

 اقعة في میناء مدینة "مرمریس"، والعودة إلى إسطنبولأنھم فشلوا في ذلك. في الواقع، نجح الرئیس في الخروج من فیلتھ الو

قبل أن یتمكن الجنود المتمردون من الوصول إلیھ. من ثم تحدث أردوغان إلى وسائل اإلعالم عبر ھاتفھ المحمول، داعیا 

. وعلى یة عبر الخروج إلى الشوارع، وسرعان ما غمرت البالد مظاھرات عامة كبرىنقالباألتراك للتصدي للمحاولة اال

ات العسكریة، إال أن تلك الحادثة مثلت أول محاولة قُوبلت بمقاومة من الشعب نقالبالرغم من التاریخ التركي الحافل باال

 112شخصا. 241وغالبیة قوات األمن. كما تجدر اإلشارة إلى أن ھذه المحاولة قد أودت بحیاة ما ال یقل عن 

 

التي رفضتھ، فضال عن أن غالبیة قوات األمن كانت موالیة للنظام الحاكم.  إلى اإلرادة الشعبیة نقالب. یعود فشل اال73

بأعمال عنف، نتج عنھا آالف الجرحى، كما ألحقت أضرارا  نقالبباإلضافة إلى سقوط مئات القتلى، اتسمت لیلة محاولة اال

 كي بقصفھ من قبل طائرة متمردة،جسیمة بالمؤسسات الوطنیة في تركیا. من جھة أخرى، اعتُبر الھجوم على البرلمان التر

ن یة، والتھدید الذي وّجھتھ للمسار الدیمقراطي في اآلنقالبفي وقت كانت تُعقد فیھ جلسة طارئة، دلیال على وحشیة المحاولة اال

 .نقالبنفسھ. في األثناء، تكاتفت جمیع األحزاب البرلمانیة التركیة األربعة، من خالل إدانتھا لمحاولة اال

 

، واألسباب الكامنة وراء ذلك. نقالبالحقیقة، ال تزال التحقیقات جاریة للكشف عن الجھة المسؤولة عن محاولة اال. في 74

یة، من وجھة نقالبوفي ھذا الصدد، أشار شھود التحقیق الذي قمنا بھ إلى أربع جھات، قد تكون متورطة في المحاولة اال

 نظرھم:

 غولن، الذي یقیم في والیة بنسلفانیا األمریكیة، باإلضافة إلى مؤیدیھ أوال: الواعظ اإلسالمي التركي، فتح هللا •

 والحركة المرتبطة بھم، الذین نشیر إلیھم باسم "الغولنیون".

ثانیا: عّدة عناصر من الجیش الذین یتبنّون أیدیولوجیة "مصطفى كمال"، والمعروف باسم "أتاتورك"، الذي  •

ة، ذلك أنھم ورثوا أفكاره المرتبطة بالحفاظ على تقلید إقامة الدولة یُعتبر األب المؤسس للجمھوریة التركی

العلمانیة داخل تركیا، وتنصیب العسكر كوصي على ھذا التقلید. كما أن ھذه العناصر ترتبط بالنظرة القومیة 

                        
 .6الفقرة  ،TUR0010  وزارة الشؤون الخارجیة، 112
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لجماعة ا التركیة، والتي تتخذ موقفا متشددا فیما یتعلق بقضایا األقلیة الكردیة التركیة، ومعارك الدولة ضد

اإلرھابیة الكردیة، المتمثلة في حزب العمال الكردستاني. وقد أشار الشھود إلى ھؤالء العناصر باسم 

 113"الكمالیین".

ثالثا: عناصر أخرى من الجیش، كانت قد عملت على الحفاظ على امتیازاتھا، وأحیانا مناصبھا، داخل القوات  •

 114المسلحة.

یة، أو أنھم أجبروا نقالبلیھم أو خداعھم من أجل المشاركة في المحاولة االرابعا: أفراد من الجیش، تم الكذب ع •

115.ى المشاركة من طرف قادتھمعل
  

  
  

، تصر الحكومة التركیة على نقالب. في الوقت الذي قّدم فیھ شھودنا نظریات حول مجموعات ومصالح متعددة داعمة لال75

ال یقتصر التصور القاضي بأن "الغولنیین" ھم المسؤولون عن محاولة إلقاء اللوم حصرا على "الغولنیین". في الواقع، 

، على حزب العدالة والتنمیة والحكومة التركیة فقط، حیث سمعنا ھذا الرأي في تركیا من مجموعة واسعة من الناس نقالباال

رار ذلك أنھ كان مبررا وسببا في استم في إطار لقاءاتنا. وفي ھذا السیاق، یُعد إلقاء اللوم حصرا على "الغولنیین" عامال مھما؛

 الجھود المبذولة من قبل الحكومة القتالعھم من مواقع النفوذ العامة في تركیا.

، ومن ثم شھدت كثافة ملحوظة في أعقابھا، من خالل توظیف نقالبوالجدیر بالذكر أن ھذه الحملة بدأت قبل محاولة اال

ھدیة بأنھا " نقالبتركیا. كما یبدو أن الرئیس أردوغان قد وصف محاولة اال الصالحیات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ في

یتضّمن الفصل الرابع من ھذا التقریر الدراسة التي أجریناھا حول رد الحكومة التركیة، فیما  116من هللا" لھذا السبب بالتحدید.

التركیة، فضال عن موقف وزارة الخارجیة  نكرس القسم التالي من ھذا الفصل لدراسة الصراع بین "الغولنیین" والحكومة

 البریطانیة من ھذه المسألة.

 

 الحكومة التركیة "والغولنیین"
 

                        
"، باسم TRTیون على قراءة تصریح على قناة تلفزیونیة حكومیة "نقالب. أُجبر المتآمرون اال11و 4و 3، الفقرة TUR0002 بي،(ضیاء میرال)، والبروفیسور تیم جاكو 32انظر، على سبیل المثال، سؤال  113

شییتد العسكري التركي"، ذي أسو نقالباال یل المثال، "كیف فشل"مجلس السالم في الوطن". وقد تم تفسیر كل من اسم المجلس، وخطاب البیان، على أنھما یشیران إلى األیدیولوجیة الكمالیة. انظر، على سب

 .2016تموز/یولیو  20برس، 

[ضیاء میرال]، أو وصف الضباط العسكریین الذین یحاولون الحفاظ على االمتیازات االقتصادیة والمالیة من قبل األستاذ تیم  32انظر، على سبیل المثال، وصف االنتھازیة من قبل ضیاء میرال، سؤال  114

تم إطالقھا قبل األوان من قبل ضباط توقعوا عملیة تطھیر، فسعوا إلى حمایة أنفسھم من الفصل من الخدمة. انظر، على سبیل  نقالب. نظریة واحدة واسعة تشیر إلى أن مؤامرة اال15الفقرة  ،002TUR0 جاكوبي،

 .16)، صفحة 2016اكل الموازیة للدولة" (آب/أغسطس والھی نقالبتموز/یولیو محاولة اال 15، "نقالب[ویلیام ھیل] وحقائق اال 30المثال، سؤال 

"قال الجنود إنھم كانوا یمارسون التمارین: قال الجنود في  15)، ص 2016تموز/یولیو  3" (نقالبتموز/یولیو المحاولة الغولنیة لال 15، ودایلي صباح "32نظر، على سبیل المثال، ضیاء میرال، سؤال ا 115

مساء لتدریبھم اللیلي، وأمروھم فیما بعد  9م إن ذلك كان مجرد تمرین عسكري. واالدعاءات المتداولة في وسائل اإلعالم ھي أن الجنود رفیعي المستوى احتجزوا الجنود حتى الساعة شھاداتھم إن قادتھم قالوا لھ

 كنا أنھ لیس تمرینا عسكریا".بإخراج الذخیرة للقیام بمناورات عسكریة. قال جندي في شھادتھ: "حین خرج الشعب وتسلق الدبابات، أدر

، انظر تأكید "الغولنیین" أنفسھم على نقالب؛ حول تطھیر الغولنیین قبل اال2017/مارس آذار 13على إشارة الرئیس أردوغان إلى "ھدیة من هللا"، انظر إلى موقع یوتیوب، تم االطالع علیھ في  لالطالع 116

، الذي یشیر إلى استخدام الرئیس 6الفقرة  ،TUR0032 . انظر أیضا، على سبیل المثال، بیل بارك،74ج14الفقرة  ،TUR0036 التھم مع الحركة،، لصنقالبألفا منھم قبل سنة ونصف من اال 60فصل 

 أردوغان لعبارة "ھدیة من هللا".
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 الروایات المتضاربة

 

. یتّسم الصراع بین الغولنیین والحكومة التركیة بالعمق والمرارة. وفي ھذا اإلطار، فإننا نمتنع عن استخدام مصطلحات 76

تصریحاتھا، على غرار "منظمة فتح هللا اإلرھابیة" أو "التنظیم الموازي" أو تلك التي یطلقھا تستعملھا الحكومة التركیة في 

"الغولنیون" على أنفسھم، من قبیل "حزمت" و"جماعة". من ھذا المنطلق، تعتمد استنتاجاتنا وتوصیاتنا على دراستنا لكال 

 المنظورین، كما نستخدم خاللھا مصطلح "الغولنیین".

 

المرحلة، لیس في نیتنا التأكید على الحجج التي قدمھا كال الجانبین، مع ذكر التفاصیل التي ترافقھا، بل نعرض  . في ھذه77

باألحرى موجزا لھا. وفي الواقع، قدم الجانبان مواد شاملة بغیة توضیح وجھات نظرھما، ونحن بدورنا نطرح بعض الروابط 

وقد استمعنا إلى وجھة نظر الحكومة التركیة، خالل زیارتنا لتركیا،  117یر شاملة.لعدة أمثلة تُعتبر توضیحیة، لكنھا بالتأكید غ

 في إطار االجتماعات التي شملت محادثات مع كل من الرئیس، ورئیس الوزراء، ووزیر الخارجیة.

  
ارة التركیة في سففضال عن ذلك، قمنا بنشر رسالتین خطیتین للحكومة التركیة، ضمن التحقیق الذي أجریناه، قدمتھما لنا ال

كما شمل تحقیقنا االستماع إلى وجھة نظر المجموعات واألفراد المتمثلة في "الغولنیین"، باإلضافة إلى أننا قد نشرنا  118لندن.

وعقدنا جلسة شھادة شفھیة مع أفراد یمثلون "الغولنیین"، في أمر نادر الحدوث؛ وھو  119،رساالت خطیة لھذه الجماعة

 علنا. استجواب ھذه المنظمة

 

. باالعتماد على ھذه المصادر، بإمكاننا أن نشیر إلى أن الحكومة التركیة تصف "الغولنیین" على أنھم مجموعة متآمرة 78

وارھابیة على درجة عالیة من التنظیم والخداع؛ حیث تتخفّى وراء أعمالھا الخیریة، بغیة التغطیة على ھدفھا الحقیقي، الذي 

یة للتسلل داخل الحكومة التركیة الحالیة، وتقویضھا واستبدالھا. وترى الحكومة التركیة أن یتمثل في تشكیل دولة مواز

 "للغولنیین" ھیكل قیادة وتحّكم مركزي ومعقّد، كما أنھ یعتمد على طاعة أوامر فتح هللا غولن، الذي یحتل قمة التسلسل الھرمي.

 

تموز/یولیو، فضال  15التي وقعت في  نقالبسؤولیة عن محاولة اال. في الواقع، تحّمل الحكومة التركیة "الغولنیین" الم79

عن العدید من التطورات السلبیة األخرى داخل تركیا. وترّكز الحكومة بشكل خاص على إعطاء "الغولنیین" األولویة لتأسیس 

التركیة أن الحركة أرست المؤسسات التعلیمیة التي تستخدمھا كواجھة من أجل التغلغل داخل الدولة. كما أضافت الحكومة 

نظاما یسمح بالغش في االمتحانات، بھدف الدخول إلى مؤسسات الدولة. وعالوة على أنشطتھا التعلیمیة، تقول الحكومة إن 

                        
: وكالة 2016تموز/یولیو،  15). 2016تموز/یولیو  3" (نقالبحاولة "الغولنیین" لالتموز/یولیو م 15النسبة لبعض الحجج المعارضة "للغولنیین"، والمنظور المعادي لھم، انظر، دایلي صباح "ب 117

 )، بالنسبة لبعض2016(آب/أغسطس  2016والتنظیم الموازي  نقالبتموز/یولیو، محاولة اال 15 نقالب). أو حقائق اال2016في تركیا: الجدول الزمني (تموز/یولیو  نقالباألناضول، حركة غولن ومحاولة اال

 م من قبل "معھد غولن".الحجج الدفاعیة عن "الغولنیین"، والمنظور الداعم لھم، انظر مركز الدراسات "حزمت" وتش"، أو "فتح هللا غولن السیرة الذاتیة"، األلبو

 .TUR0043 والسفارة التركیة، ،TUR0012 السفارة التركیة، 118

. وأبلغت ھذه المنظمات المستوحاة من TUR0041. التحالف من أجل القیم المشتركة ومنبر الحوار،TUR0035 المشتركة ومنبر الحوار، . التحالف من أجل القیمTUR0009 مركز الدراسات "حزمت"، 119

ئیس مجتمع الحوار: "نحن ال نتكلم نیابة عن غولن، زكان كیلیش، رغولن اللجنة أنھ من الصعب التحدث باسم الحركة ككل، لكنھا قدمت طرحھا كممثل ممكن من منظور "الحركة الغولنیة" األوسع. وقال السید أو

 .42ولكننا نعتقد أن لدینا أدلة كتابیة وشفھیة على حد سواء، تعكس وجھة نظر "حزمت" المشتركة". سؤال 
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"الغولنیین" أنشأوا مجموعة من وسائل اإلعالم ألغراض دعائیة ونشر األخبار الخاطئة، فضال عن مجموعة واسعة من 

 لجمع األموال.شبكات األعمال السریة 

 

. في المقابل، یصف "الغولنیون" أنفسھم على أنھم منظمة اجتماعیة خیریة مستوحاة من تفسیر معتدل ودیمقراطي لإلسالم، 80

ال یتعارض مع أسس الدین، ویشمل العلمانیة مع التركیز على اإلحسان، وفعل الخیر، والحوار، والتعلیم. وعلى الرغم من 

ضع فتح هللا غولن على قمة التسلسل الھرمي، إال أن "الغولنیین" یرون أنھم یفتقرون إلى ھیكل منظّم، الرؤیة الشائعة التي ت

من أعلى الھرم إلى أسفلھ، یحتوي الحركة بأكملھا. في المقابل، یؤكدون على أن حركتھم إنما ھي مستوحاة من شخص غولن، 

المتطوعین، الذین یشتركون في األفكار، من مختلف أنحاء وال تخضع لسیطرتھ، كما تعتمد على شبكات غیر رسمیة لربط 

 العالم.

 

. یرفض "الغولنیون" التھم الموجھة إلیھم بالتسلل والتغلغل داخل الدولة، حیث یعتبرون أي وجود لمؤیدیھم داخل مؤسساتھا 81

الغولنیون"، ولیست عمال محض صدفة، كما أن وجودھم ھناك نابع، في المقام األول، من نجاح المدارس التي یدیرھا "

منظما. فضال عن ذلك، یشیر "الغولنیون" إلى أن وجھة نظرھم قد تم اضطھادھا، فأصبحوا بالتالي مجبرین على حمایة 

أنفسھم. من جھة أخرى، یعتبر "الغولنیون" أنفسھم مسالمین إلى حد كبیر، وأن الحكومة التركیة حّملتھم المسؤولیة، دون أي 

تموز/یولیو، فضال عن تطورات سلبیة أخرى، وأن الحكومة التركیة  15التي وقعت في  نقالباالأساس، عن محاولة 

 تضطھدھم في محاولة إلزالة أي تھدید محتمل لحكم الرئیس أردوغان وحزب العدالة والتنمیة.

 
 تقاریر عن تحالف سابق، وأسباب انھیاره

 
الف سابق بین "الغولنیین" وحزب العدالة والتنمیة في رسالتھا، كما . على الرغم من أن السفارة التركیة ال تشیر إلى تح82

یغیب األمر عن التقاریر األخرى الصادرة عن الحكومة التركیة، إال أن العدید من الشھود؛ كمدیرة قسم أوروبا في وزارة 

ن جھتھم، یعترف "الغولنیون" قد أخبرونا أن الطرفین كانا متحالفین فیما مضى. م 120،أبلبيالخارجیة البریطانیة، لیندسي 

كما نتفھم أن الرئیس  121،بدعمھم لحزب العدالة والتنمیة ضد "ترسیخ العلمانیة"، ضمن األدلة التي قدموھا خالل تحقیقنا

في ھذا الصدد، أفاد المحاضر األول في  122الغولنیین" على أنھا "خطأ".وأردوغان قد أشار إلى الرابطة السابقة بین حزبھ "

 سات الدفاعیة في كلیة "كینغ" بجامعة "لندن"، بیل بارك، في رسالتھ المكتوبة إلینا أن:قسم الدرا

 

"الغولنیین"، الذین یتمتعون في العادة بتعلیم أفضل من [المؤیدین] الرئیسیین لحزب العدالة والتنمیة، قد قاموا 

؛ مثل سلك الشرطة والبیروقراطیة. باختراق القانون، ووسائل اإلعالم، واألوساط األكادیمیة، ومؤسسات الدولة

وسرعان ما قامت حكومة حزب العدالة والتنمیة بتعقب الكثیرین منھم، في حین تعاطفت معھم عّدة شخصیات 

 123من الحزب الحاكم".

                        
 ].أبلبي[لیندسي  181 ،180سؤال  120

 .32الفقرة  ،TUR0035 منصة التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار، 121

 .2016آب/أغسطس  5ا أعتذر"، وطن، وأن"ارتكبت خطأ،  122

 .4الفقرة  ،TUR0032 بیل بارك، 123
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 ، قالنقالبوحین سئل السید بارك، ضمن شھادتھ الشفھیة، عن نسبة اللوم التي یضعھا على عاتق "الغولنیین" في محاولة اال

 إن:

 

في المائة. [...] كما أن المسؤولیة بمعنى أعمق تقع على حزب العدالة  60"المسؤولیة المباشرة ربما تصل إلى 

 124والتنمیة، نظرا لوجود العدید من "الغولنیین" في سلك الضباط".

 

، ة"ینغولال"ة والحركة متى وكیف توترت بالضبط العالقة بین حزب العدالة والتنمییبدو من غیر الواضح في الحقیقة،  .83

یاسیا سن أنفسھم أّكدوا، من خالل األّدلة التي قّدموھا، وجود اختالفات كبیرة بینھم وبین حزب العدالة والتنمیة یینلحیث أن الغو

 . لكن ما یمكن مالحظتھ من وسائل اإلعالم التركیة ھو التالي:وأیدیولوجیا

لكنھا لیست مقطوعة  ن حزب العدالة والتنمیة وحركة غولن متوترة،، كانت العالقة بی2013 سنة مایو/یارأمنذ شھر   •

للوالیات المتحدة، أرسل أردوغان نائبھ لزیارة فتح هللا غولن في والیة بنسلفانیا. ووصف  تھتماما [خالل زیار

في اضي". وأردوغان ذلك اللقاء بأنھ "زیارة إنسانیة" تحكمھا "عالقة األخوة والصداقة التي كانت تربطھما في الم

ولن عالقتھ مع غ إن، لكنھ سعى إلى تكذیب تلك الشائعات من خالل قولھ بدایةالواقع، اعترف أردوغان بذلك في ال

 125.متوترة]

ن قامت الحكومة التركیة، في تشرین أوازدادت العداوة بینھما بعد  ،في المقابل، تفككت تلك العالقة فیما بعد •

بة التي كانت ستشكل ضرومدارس اإلعدادیة التابعة لفتح هللا غولن في تركیا، ، بإغالق ال2013 سنة الثاني/نوفمبر

تسعى لنشر مبادئ وأیدیولوجیات حركة غولن من خالل التغلغل في قلب المنظومة التعلیمیة  نھانظرا أل ،لقلب النظام

 126التركیة.

الفساد ضد شخصیات بارزة في  تم تفسیر سلسلة من اتھاماتفقد ، 2013سنة  أما في شھر كانون األول/دیسمبر  •

 127ائیة.السلطة القضیعملون داخل جھاز  نأنھا انتقام من قبل المتعاطفین مع حركة غولن، الذیبحزب العدالة والتنمیة 

حركة منذ كانون الویذكر بعض الموالین لحركة غولن أن الحكومة التركیة استأنفت إجراءات التطھیر ضد 

حتى قبل محاولة  ،ألف شخص فُصلوا من وظائفھم 60یقولون إن  لك،فضال عن ذ  2013.128األول/دیسمبر 

 2016.129 سنة تموز/یولیو 15في  وقعتالتي  نقالباال

                        
 124 سؤال 32 (بیل بارك) 

 .2013مایو/ آیار  19صحیفة دیلي نیوز،  ،نائب رئیس الوزراء، أكد أردوغان انھا  "زیارة إنسانیة"قام بھا ، على سبیل المثال، خالل الزیارة التي نظرا 125

 .2013تشرین الثاني/نوفمبر   21تراجع عن إصالح التعلیم"، وكالة األناضول، ن؛ و"أردوغان:"لن 2013تشرین الثاني/نوفمبر  23دوغان یطلق حربا أخرى، صحیفة دیلي نیوز، نظر،على سبیل المثال، أرا 126

الوزراء التركي یدعو إلى رئیس   .2013/دیسمبر كانون األول 18رئیس الوزراء التركي، وكالة األناضول،  ھؤالء المندسین مھما كان الثمن: ، على سبیل المثال، سنكشفانظر 127

  29"عملیة مكافحة الكسب غیر المشروع ھي حملة تشویھ": رئیس الوزراء التركي، وكالة األناضول،  .2014كانون الثاني/ینایر  15ناضول، األوكالة  نقالبفي محاولة اال التحقیق

 .2013كانون االول/دیسمبر 

 .مرارا وتكرارا إلى التاریخ، یشیر TUR0036، ب الدیمقراطيحزب الشعور یشی 128

 .74ج،  14، الفقرة TUR0036 ،الشعوب الدیمقراطي حزب 129
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حدي سالمي، التي سعت إلى تاإلتأثیر المن الحركات ذات  ، كما یُعتبراننیحركة غولن حلیفوكان حزب العدالة والتنمیة . 84

حالف میة اإلشارة إلى حقیقة ھذا التنن من حزب العدالة والتوالحقیقة، یرفض مسؤول المؤسسة الكمالیة والقیادة العسكریة. في

 الماضي، مما یعزز قلقنا من أن تطھیر المتعاطفین مع حركة غولن یزید من توتر ھذا الصراع وتفاقمھ.

 نیة"جذور العداء مع "الحركة الغول

 وصف "اإلرھابیین"       

ن وزارة أفضال عن 2015،130سنة  أبریلرھابیة في شھر نیسان/اإلمنظمة بالركیا تم وصف حركة غولن رسمیا في ت.85

كما  2015.131 سنة تشرین األول/أكتوبر 28تركیا في لالداخلیة التركیة اعتبرت فتح هللا غولن أحد اإلرھابیین المطلوبین 

، أي قبل ستة 2016 سنة مایو/ارمنظمة فتح هللا اإلرھابیة" في شھر أیبوصف مجلس األمن القومي التركي حركة غولن "

 .نقالبأسابیع من محاولة اال

إرھابیین" غیر شرعي بموجب القانون التركي. ویؤكدون أنھ بموجب دستور كیعتبر الغولنیون أن تعریفھم " . في المقابل،86

ف نم تصلمن ھاتین المؤسستین أیا تركیا، ال یمكن إال لألمم المتحدة أو المحكمة العلیا أن تطلق تسمیات اإلرھابیین، وبما أن 

كما شككت مذكرة من مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان في  132على أنھم إرھابیون، فإن ذلك مخالف للقانون. الغولنیین

كما أشارت ھذه المذكرة إلى أنھ "یجب  133صحة قانونیة تعریف حركة غولن على أنھا إرھابیة في تركیا، ألسباب إجرائیة.

ن یحیط علما بأن استعداد ھذه المنظمة الستخدام العنف، ھو عنصر ال غنى عنھ في تعریف اإلرھاب، على المفوض أیضا أ

"، مما یثیر التساؤل حول أساس تسمیة الغولنیین على أنھم نقالبالذي لم یكن واضحا للمجتمع التركي عموما حتى محاولة اال

 قیقي.قانوني وحأمر أن اعتبار حركة غولن إرھابیة  في المقابل ما تؤكد الحكومة التركیة. فینقالبإرھابیون قبل محاولة اال

 اعترافات 

ضیة، وكثیرا ما قولیة أو عرَ  نقالبدمت حتى اآلن إلثبات تورط حركة غولن في محاولة االاألدلة التي قُ أغلب كانت .87

ت اإلكراه. تح ھا أُخذتھامات بأنتستند على اعترافات. وقد تم التشكیك في صحة ھذه االعترافات في بعض الحاالت، وسط ات

 ،المناھض لحركة غولن، االعتراف المزعوم المقدم من لیفنت توركان فریقومن األمثلة البارزة، التي كثیرا ما استشھد بھا ال

احتجزوه كرھینة، على الرغم  نقالباال يالذي ادعى أن متآمر الجنرال خلوصي آكار، ،مساعد رئیس األركان العامة التركیة

صورة تشیر إلى أنھ ربما یكون  135، ظھرتوركانولكن في قضیة ت 134.نقالبولن، مدبرة االغن أنھ كان عضوا في حركة م

من ھذا التقریر مزاعم التعذیب التي تستخدمھا قوات األمن التركیة.  الخامسیناقش الفصل و قد أصیب بجروح أثناء االحتجاز.

                        
 .2015 نیسان/أبریل 9إلرھاب، وكالة األناضول، ان بوسبعة من منظمة غولن متھمانظر، على سبیل المثال، تركیا:  130

 .2015 نیسان/أبریل 9إلرھاب، وكالة األناضول، ان بوغولن متھملمثال، تركیا: سبعة من منظمة انظر، على سبیل ا 131

 .65الفقرة  ،TUR0036، حزب الشعوب الدیمقراطي 132

 وعالوة على ":20نسان، الفقرة ) في مجال حقوق اإل2016أكتوبر ة الطوارئ في تركیا (تشرین األول/في إطار حال التدابیر المتخذة لىان، مذكرة حول اآلثار المترتبة عمجلس أوروبا، مفوض حقوق اإلنس 133

"، ى أنھا إرھابیةر بتصنیف منظمة علفي النظام القانوني التركي عندما یتعلق األم احاسم االذي یعتبر إجراء قانونیو ،ن بعد كمنظمة إرھابیة في حكم نھائي لمحكمة النقض التركیةذلك، لم یتم االعتراف بحركة غول

 .وفقا للسلطات التركیة

 15افات أخرى في دایلي صباح أمثلة على اعتر .43-42) صفحة 2016وكالة األناضول: جدول زمني (تموز/یولیو ن في تركیا، االنقالب التي قامت بھا حركة غولسبیل المثال محاولة  انظر، على 134

 .27) صفحة 2016یولیو تموز/ 3/تموز، محاولة االنقالب حركة غولن (ویولی

 .2016یولیو /زتمو 20تركي یعترف بالوالء لحركة غولن، دیلي نیوز، الاألركان مساعد قائد  ،انظر 135



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

40 
 

في تركیا یعمل كزمیل غیر مقیم في معھد األمن والسیاسة اإلنمائیة،  یمل مقنكینز، وھو محلیج على صعید آخر، اختتم غاریث

 إنھ، بقولھ 2017ینایر  26مقالة نشرت في 

لم یتم بعد نشر أي دلیل مقنع حول فمن الواضح أنھ االستجواب المستمر،  منعلى الرغم من ُمضي أشھر "

 لم تكن السلطات التركیة لتضیّعظھرت،  لو دلةھذه األ أو تنسیقھ. وما من شك في أن نقالبكیفیة تخطیط اال

 136فرصة نشرھا وتعمیمھا".

رھینة، وھو  نقالبأحد قادة اال حتجزهتعلق بشھادة الجنرال آكار الذي ای . یندرج مثال بارز آخر ضمن األدلة القولیة،88

تشھد یذكر أنھ غالبا ما یُسكما . نقالباال إفریم، وأرغمھ على التحدث إلى فتح هللا غولن عبر الھاتف خالل محاولة العمید ھاكان

التحدث  ال الجنرال إنھ رفضد ق. وقنقالبشخصیا في تنظیم االمشاركتھ لغولن لتأكید المناھض  فریقال من قبلبھذا المثال 

یعلم  نفمن المرجح جدا أ ،صحیحةإذا كانت  نقالباالوأفادنا العدید من الشھود أن فرضیة ضلوع الغولنیین في  137إلى غولن.

غیر أن بیل بارك یلقي ظالال من الشكوك على عرض القیام بمكالمة ھاتفیة مع فتح هللا غولن على  138فتح هللا غولن بذلك.

 الجنرال آكار:

لتطلب  ،المعضالت التي تواجھ ھذه الفكرة في فرضیة أن تكون ھذه المنظمة بھذا القدر من الغباء ىحدإتتمثل "

أنھ یمكن لھذه بعلما . وھي على علم بمعارضتھ لھم ،زعیم المنظمة محادثةة من رئیس ھیئة األركان العام

قتصاد نوعا ما بطریقة أوسع. وتمثل ھذه ستیالء على االواال ،ستیالء على الدولة بطریقة سریةالمنظمة اال

یة مع لھاتفأن الضابط المرافق، الذي یعتقد أنھ من قام بعرض المكالمة ا یذكرإضافة لذلك، الفكرة محل نزاع. 

لست متأكدا ھنا من  ا،غولن على رئیس األركان، تعرض للضرب المبرح عندما اعترف في البدایة بذلك. إذ

 139."إمكانیة الحدیث عن حدوث مكالمة ھاتفیة

 

 ، ومخاوف حول األدلة الظرفیة یةغولنالحركة النطاق  

م ومن ث، ل الشك على صحة االتھام الشامل للمنظمة. كما أن حجم حركة غولن ونطاقھا وطبیعتھا الالمركزیة تلقي بظال89

 االتھامألي طرف مرتبط بھا باإلرھاب. لكن ھذا األمر یثیر على األقل التساؤالت حول ما إذا كانت األدلة المعتمدة في ھذا 

ر الم، ذكر عناصظرفیة للغایة في حالة األفراد. ومن بین نشاطاتھا العالمیة والمؤسسات التي أنشأھا الغولنیون حول الع

 المنظمة:

مؤسسة في  120إلى  100بما في ذلك ما یقارب 140دولة حول العالم، 160مؤسسة تعلیمیة في  2000حوالي  •

وتقول الحكومة  142مؤسسة تعتبر من أحسن المدارس في تركیا. 800وما یقارب  ،141ةالوالیات المتحدة األمریكی

                        
 .2017كانون الثاني/ینایر  26الغریب لتركیا، محلل تركیا،  نقالبالخرافات واألسرار: ستة أشھر من اال 136

  .26 ) الفقرة2016یو/تموزلوی 3/تموز (یولیو 15یلي صباح، محاولة انقالب ھذه الروایة في صحیفة دا تل المثال، ذكربی، على سانظر 137

 .(ویلیام ھیل) 31السؤال و ،(ضیاء میرال) 32ل المثال، السؤال بی، على سانظر 138

 .(بیل بارك) 31 السؤال 139

 .6الفقرة ، TUR0035 ،: برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار8الفقرة  ،TUR0009 ،مركز حزمت للدراسات 140

 .3 الفقرة ،TUR0043 ة،السفارة التركی 141

 .50 الفقرة، TUR0035 ر،لف من أجل القیم المشتركة والحوابرنامج التحا 142
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شائنة تعتمدھا المنظمة، بما في ذلك جمع  إستراتیجیةا من س التابعة لحركة غولن تمثل جزءارن المدإالتركیة 

وأكثر  ،جامعة 15اإلیرادات والتغلغل في قطاع التعلیم العمومي في تركیا. وأخبرنا السیر أالن دنكان أنھ تم إغالق 

 143.نقالبمدرسة خاصة في تركیا، یزعم أنھا تابعة لغولن، عقب محاولة اال 1000من 

 

قالت جماعة  زیة وإذاعیة،امحطة تلف 13التابعة للحركة الغولنیة في تركیا على األقل عالم اإلتتضمن وسائل  •

كانت صحیفة زمان، التي كانت تحقق قد و144ن الحكومة التركیة استولت علیھا أو قامت بإغالقھا.إغولن 

 146إحدى ھذه الوسائل. 145حسب الغولنیین، ،أعلى المبیعات في تركیا

 147.لیةمرافق طبیة ومنظمات إغاثة دو •

 148.شركات الحركة •

 149.نقابات عمال •

 ستیالء علیھا، من مدارس لألراضي والممتلكات التي تم اال اإلجمالیةوصرح الغولنیون أن القیمة 

 150ملیار دوالر. 15بـالتابعة لحركة غولن، تقدر  "حزمت"و جامعات ومستشفیات وجمعیات خیریة تابعة لمنظمة 

تحافظ على تسلسل ھرمي من األعلى إلى األسفل یربط األعضاء بصرامة في الحركة.  . وأكد الغولنیون على أن الحركة لم90

بدال من  )رسمیة غیر(أنھا بالتي وصفت  151الشبكاتمن ن الحركة تتكون من مجموعة بأعوضا عن ذلك، كرروا القول 

 وأنھا تستند إلى اإللھام والتطوع والعمل الخیري:152،)مفككة(

على ھیكلة تنظیمیة ھرمیة تضم الحركة ككل. عوضا  "حزمت"تعتمد حركة بصفتھا حركة اجتماعیة، ال "

عن ذلك، تعتمد الحركة على شبكات غیر رسمیة وسلطة أخالقیة وقیادة أساسیة لتعبئة القاعدة الشعبیة التي 

 153."نشطة الرسمیة للحركةتدعم األ

ن األفراد یتم ربطھم إ، قال أعضاء جماعة غولن . نظرا للمدى الذي تشغلھ ھذه المنظمة وتنظیمھا غیر الرسمي المزعوم91

وبالتالي تسلیط العقوبات علیھم بتھمة اإلرھاب استنادا إلى عدة أدلة. ومن بین ھذه  ،بالحركة من طرف الحكومة التركیة

ك آسیا بر بن(اعت والبنك الذي یتعاملون معھ ،ھمؤمثل المدارس التي یرتادھا أبنا ؛األدلة، ذكر الغولنیون الروابط الظرفیة

 ،نیقرؤوف وأي صح ،نیمرتبطا بجماعة غولن)، إضافة إلى استعمال تطبیق الرسائل "باي لوك" الذي تم ربطھ أیضا بالغولنی

ویزعم الغولنیون أن األدلة المقدمة من طرف المخبرین   154أو یشاركون فیھا. لھا یتبرعونالتي  خیریة اللجمعیات او

 155الذي ترتكز علیھ القضایا ضد األفراد.المزعومین غالبا ما تشكل األساس 

                        
 .199 السؤال 143

 ب. 14الفقرة  ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 144

 .35ة الفقر، TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 145
 ن.یشیر إلى صحیفة زما ؛TUR0035 ،لقیم المشتركة والحواربرنامج التحالف من أجل ا 146

 .2017 مارس 13، تم التوصل إلیھ في معھد غولن، ألبوم السیرة الذاتیة لفتح هللا غولن 147
 ج. 14 الفقرة ،TUR0035 ،التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار برنامج 148

 .44ة الفقر ،0035TUR ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 149
 .25الفقرة  ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 150
 (أوزجان كیلیتش). 151السؤال  151
 ."للتوضیح، لم نذكر في أي جزء من البیان أن "حزمت" "شبكة واسعة النطاق" :، قال5 الفقرة ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 152
 .7الفقرة  ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 153

 .9الفقرة  ،TUR0009 ،: مركز حزمت للدراسات28الفقرة  ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 154

 .9الفقرة  ،TUR0009 ،اسات: مركز حزمت للدر28الفقرة  ،TUR0035 ،برنامج التحالف من أجل القیم المشتركة والحوار 155
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ادعاء الغولنیین بعدم وجود ھیكل ھرمي للمنظمة. وقال ضیاء میرال للجنة إن  تحقیقاتنا. تحدى الشھود المشاركون في 92

اعل الف وأولئك الذین یشكلون الجانب السیاسي والمھني ،حركة غولن تتضمن طبقات تمیز بین أولئك الذین تأثروا بتعالیم غولن

 156أي األشخاص الذین تدفع لھم الحركة ویتحركون تحت إمرتھا. ؛في الحركة

. وعلى أساس فھمھم لطبیعة حركة غولن، قال ھؤالء الشھود للجنة إنھ من غیر الوارد أال یعلم فتح هللا غولن بتورط 93

حالة ضلوع " اء میرال إلى أنھ فيوأنھ كان سیضطر للسماح بأي نشاط. وأشار ضی ،العسكري نقالبالمنتسبین لحركتھ في اال

من ، ذلك أن محاولتھم ستذھب أدراج الریاح. ونفسھفمن المستحیل أن یكون ذلك من تلقاء  نقالبأحد الضباط الغولنیین في اال

كما 157غولن والحصول على موافقة ضمنیة أو مباشرة". ستشارةالمستحیل أن یبادر ضابط منتسب لحركة غولن بالفعل دون ا

 وعدم قدرتھ على إیقاف ذلك في ،بروفیسور ویلیام ھیل أیضا إلى "عدم تصدیقھ جھل غولن التام حول األمر برمتھأشار ال

 158.. ویجد ھذا األمر مستحیال"نقالبحال إحاطتھ بأي معلومة عن اال

 

 

 المحاكمات

 

وقامت بذلك في ذات لیلة  ،نقالبمحاولة االفي على أعضاء حركة غولن باللوم . ألقت الحكومة التركیة على الفور 94

على أساس األدلة، ناھیك  نقالب. غیر أن إدانة المحاكم التركیة لألشخاص المشاركین في اال2016یولیو/تموز  15 ؛نقالباال

لحركة غولن  نز من اللوم الفوريینكیجغاریث عن إدانتھم للقیام بذلك بدوافع غولونیة، أثبتت بطء وتعقید العملیة. واستنتج 

 159قاطعا". ان افتراضا ولیس استنتاجأنھ كا

 

قد أدانت  المحكمة كانت إنا ، عمّ نقالباال. سألت اللجنة السفارة التركیة في لندن، بعد ستة أشھر من وقوع محاولة 95

ام ة أرقتقدم لنا السفارة أی لم لكن، ، ناھیك عن إدانتھم بالمشاركة على أساس دوافع غولنیة. نقالبأشخاصا لمشاركتھم في اال

فإنھ ال یمكن تحدید عدد األشخاص  ،زالت جاریة عن ذلك إنھ "بما أن العملیة القضائیة ما اوقالت عوض عن عدد المدانین،

الوقت على وزارة الخارجیة البریطانیة، لم نحصل  ذاتفي نفسھ رح السؤال طُ  وحین  160الذین یخضعون للتحقیقات الجنائیة".

 بل المحكمة، مثلما كان الحال مع السفارة التركیة. وقالت وزارة الخارجیة:على أي جواب شاف حول أي إدانة من ق

محاكمة ضد المتآمرین لتنفیذ  1094، أنھ تم فتح 2017أفاد وزیر العدل التركي، في األول من فبرایر/شباط "

وضد أعضاء من حركة غولن. ھناك العدید من المحاكمات التي تتضمن العدید من  ،المزعوم نقالباال

وال توجد حالیا بیانات رسمیة عن أولئك الذین  ،المتھمین، إال أنھ لم یتم إنھاء سوى عدد قلیل من المحاكمات

 161."تمت تبرئتھم أو إدانتھم

                        
 .32السؤال  156

 .32سؤال ال 157

 .31سؤال ال 158

 .2017ینایر/كانون الثاني  26المریب في تركیا، موقع المحلل التركي،  نقالباالاألساطیر واأللغاز: بعد ستة أشھر من  بین  159

محتجزون حسب الطلب"، مما یعني أن السفارة تملك مؤشرا على األقل حول  المائة)ب 40قرابة ( أقل من النصف" تالي. ومما یبعث اإلرباك، قرأ المحكوم علیھ ال3السؤال  ،TUR0043 ،السفارة التركیة 160

 ة.ھمین الخاضعین للتحقیقات الجنائیعدد المت

 .القسم األول ،TUR0042 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 161
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بالمشاركة  البنق. تشیر اللجنة، وحتى وقت كتابة التقریر، إلى اعتراف بعض المدعى علیھم في قضایا بارزة متعلقة باال96

في المقابل، لم  162أیة دوافع متعلقة بھذه الحركة. وجودإلى حركة غولن أو  االنتماءإلى جانب إنكارھم  ،في محاولة تنفیذه

. وحول موقف وزارة الخارجیة إزاء خارجھا والفي المحكمة ال  ،انتمائھم إلى حركة غولنبالجنود المقبوض علیھم  یعترف

 ا على اعتبار حركة غولن منظمة إرھابیة، كان رد آالن دنكان قاطعا:فرضیة امتالك المملكة المتحدة األدلة الكافیة التي تعینھ

ننا نملك األدلة القاطعة التي یمكن على أساسھا إدانة حركة غولن إنستطیع القول  ناال، ال أعتقد أن"

 163."باإلرھاب

یتصور  نالتطھیر لموحجم عملیات  ،تموز/یولیو، وقساوة التھم الموجھة ضد الغولنیین 15. نظرا إلى وحشیة أحداث 97

والتي تم تبریرھا على ھذا األساس، یفتقر الوضع نسبیا ألدلة صلبة ومتاحة للعامة یمكن من خاللھا إدانة  ،نوأنھم غولنی

في تركیا. وبینما تشیر بعض األدلة إلى تورط بعض الغولنیین، إال أن أغلبھا تستند إلى  نقالباالحركة غولن بمحاولة 

اآلن غیر حاسمة فیما یتعلق  لغایةفي بعض األحیان على اعترافات وشھادات مخبرین. وتعتبر  روایات و ظروف ترتكز

تحدة المملكة الم مكن، لم تتنقالباالبالمنظمة ككل أو بقیاداتھا. وأثناء نشرنا لھذا التقریر، أي بعد تسعة أشھر من محاولة 

ناھیك عن إثبات إدانتھ على أساس  ،نقالباالفي محاولة  تورطالتقدیم متھم واحد تمت إدانتھ ب منأو الحكومة التركیة 

صندوقا  80بحوالي رغم أن تركیا أمدتھا  ،دوافع غولنیة. كما الحظنا أیضا أن الوالیات المتحدة األمریكیة لم تحرك ساكنا

 .نقالباالباعتباره العقل المدبر لمحاولة  ،إلى تسلم فتح غولن من خاللھاتسعى تركیا ، من األدلة

 

التوضیحات التي قدمھا لنا الغولنییون لم تدحر شكوكنا بشأن الطبیعة األساسیة لدوافعھم وتحركاتھم. ویتجلى  ،. لكن98

لى تبین أیضا عیعبر الطیف السیاسي في تركیا. من جھة أخرى  نقالباالمحاولة باالعتقاد الراسخ في تورط حركة غولن 

ما كمن خالل استغالل مناصبھم.  ؛في عدة عملیات تالعب في صلب الدولةضلوع الغولنیین ب االعتقادالساحة السیاسیة 

یشوب االفتقار إلى الشفافیة بعض األنشطة الرئیسیة لحركة غولن، مما یجعل التأكد من طبیعة أنشطتھم الخیریة أمرا 

 مستحیال بالنسبة لنا.

 

إذ من المرجح أن تكون  ،نقالبرط في محاولة اال. یذكر أنھ من غیر الوارد أن یكون الغولنیون العنصر الوحید المتو99

أو أولئك الذین یطمحون ببساطة للحفاظ على  ،لحزب العدالة والتنمیة ةالعناصر الكمالیة في الجیش التركي، المعارض

في  دنیان بعضا من ھذه العناصر، خاصة الذین یشغلون مناصب فإیبدو على ما أیضا في ھذا األمر. و ونمناصبھم، متورط

 .انقالبصفوف الجیش، شاركوا في بدایة األمر دون التفطن إلى تورطھم في محاولة 

 

نتسبون إلى جماعة غولن أجندة سیاسیة معارضة لحكومة حزب العدالة والتنمیة في م، یتبنى أفراد 2013. منذ سنة 100

 المقابل، لم تثبت إدانتھم نھائیا. وصرحت. لكن في نقالبكما أنھم یملكون الوسائل والدوافع والفرص لدعم محاولة اال ،تركیا

وزارة الخارجیة أن المملكة المتحدة ال تملك األدلة الكافیة العتبار جماعة غولن منظمة إرھابیة، ونحن نتفق معھا في ھذا 

 األمر.

                        
وسایمان وغوكھان  مثل شوكر ؛وصرح بعضھم ،2016یولیو/تموز  51في  ،اكمتھم بتھمة محاولة اغتیال الرئیس أردوغان في مرمریسومح ،على سبیل المثال، محاكمات الجنود الذین قبض علیھم ،نظرا 162

 لكنھم أنكروا أي صلة بجماعة غولن. ،نقالبنھم شاركوا في محاولة االأشاھین سونمزاتش، 

 .193لسؤال ا 163
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 نقالبما تعرفھ وزارة الخارجیة البریطانیة حول الدور الذي اضطلع بھ الغولنیون في محاولة اال

الرغم من إشارة السیر أالن دنكان إلى موقف المملكة المتحدة المتفھّم للتھدید الذي تواجھھ تركیا، على أنھ فرید  . على101

إال أن التقریر الذي قدمتھ لنا وزارة الخارجیة البریطانیة حول الغولنیین ومشاركتھم المزعومة في محاولة 164من نوعھ،

قع، لم تتم اإلشارة إلى شخص فتح هللا غولن أو الغولنیین ضمن الرسالة المكتوبة كان یخلو من وضوح الرؤیة. في الوا نقالباال

الن دنكان ھذا األمر على أن لذلك عالقة أوقد فّسر السیر  165لنا وزارة الخارجیة البریطانیة في إطار تحقیقنا. أرسلتھاالتي 

في المقابل، كان من  166على مسألة الغولنیین. لم تتم دعوة وزارة الخارجیة بشكل خاص إلى التعلیق إذبخصائص التحقیق، 

المستغرب إغفال ھذا الجزء بالنظر إلى األھمیة التي تولیھا الحكومة التركیة لمسألة الغولنیین، فضال عن سعینا إلى فھم سیاسة 

 وزارة الخارجیة البریطانیة تجاه تركیا.

یطانیة مسألة الغولنیین، ولكن غلب علیھا التناقض في بعض تناولت األدلة الشفویة التي أعدتھا وزارة الخارجیة البر .102

واضح  "تسلل الن دنكان في البدایة كأنھ یعید عرض موقف الحكومة التركیة، حیث أشار إلىأاألحیان. من جھتھ، بدا السیر 

لون دولة داخل وُمنظّم داخل جھاز الحكومة برّمتھ من قبل مجموعة من الناس الذین یحاولون قلب الدولة، والذین یشكّ 

وذلك على الرغم من عدم ذكره لكلمة "الغولنیین" بالتحدید. وحین ُسئل السیر، على وجھ التحدید، عما إذا كانت 167الدولة".

 قال: نقالبالمنظمة الغولنیة مسؤولة عن محاولة اال

 168حة"."أعتقد أن اإلجابة، في جزء كبیر منھا، یجب أن تكون "نعم"، وذلك من حیث المشاركة الواض

. خالفا لذلك، اتسمت إجابات السیر أالن الالحقة بغموض أكثر، وحین تم الضغط علیھ للتصریح بمدى مشاركة الغولنیین 103

 ، أجاب:نقالبفي محاولة اال

"ھذه الظاھرة معقدة للغایة داخل الحكومة والمجتمع التركي؛ كما من المحتمل أن یستغرق تحلیل ھذا األمر 

 169ھ عّدة سنوات".والوصول إلى أعماق

 وردا على السؤال حول ما إذا كان یعتقد أن الغولنیین یمثلون فعال "دولة داخل الدولة"، قال السیر أالن:

"أعتقد، من منظوري الشخصي، وفي حال طُلب مني أن أجیب بنعم أو ال، فسأختار نعم. ولكن ھل أن ھذا 

. من جھة أخرى، أعتقد أن سیر المحاكمة التي األمر واضح بشكل تام؟ أظن أنھ یستحیل اإلجابة على ذلك

تجري حالیا سیتمخض عنھ قرارات حول طلبات تسلیم المتورطین، عالوة على أمور أخرى. وباعتبار 

وزیر للخارجیة، ولست خبیرا مطّلعا على كل ما یتعلق بفتح هللا غولن، فقد كان ھذا ھو الحكم الذي  أنني 

 170."عرضتھ على اللجنة

، المدیر المسؤول عن أوروبا في وزارة الخارجیة، عن األدلة التي استندت علیھا وزارة أبلبيل لیندسي اُسؤ . وعندما104

، قّدم المدیر ردا أولیا یشیر إلى أن مدى مشاركة نقالبالخارجیة البریطانیة خالل استنتاجاتھا بشأن الغولنیین ومحاولة اال

 الغولنیین یبدو غیر مؤكد:

                        
 .132سؤال ال 164

 .010TUR0، وزارة الخارجیة البریطانیة 165

 .174سؤال ال 166
 .156سؤال ال 167

 ,175سؤال ال 168

 .173سؤال ال 169

 .177سؤال ال 170
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في الواقع،  یة.نقالبفراد األساسیین ینتمون إلى الجیش، وذلك بالنظر إلى طبیعة المحاولة اال"كان العدید من األ

بالتالي، لیس من الواضح كم من األفراد العسكریین  .لیس من السھل أن ینتمي أحد أفراد الجیش إلى منظمة بدیلة

لتنظیم أو المنظمات المتعددة التي ینتمون إلى الحركة الغولنیة، كما أنھ لیس من الواضح إلى أي مدى كان ا

 171تشكل الغولنیین یوّجھون أو یقودون ھذا النشاط".

فیما بعد أن ھناك أدلة على توّرط غولنیین بصفة فردیة، وذلك على الرغم من أنھ قال في  أبلبيخالفا لذلك، أورد السید 

شار إلى أن الحكومة التركیة تمثل مصدر مناسبة أخرى إن درجة مشاركة الغولنیین المنظمة كانت غیر واضحة. كما أ

 المعلومات بالنسبة لوزارة الخارجیة البریطانیة:

وعلى أساس ما نظرنا إلیھ في وزارة الخارجیة، فمن الواضح جدا أن ھناك  ،"على أساس المعلومات التي لدي

لومات . ولكن لیس لدینا معنقالبالذین شاركوا في االمن  غولنیونالكثیر من الناس الذین تم تحدیدھم على أنھم 

. قالبنھت محاولة االواضحة، أو قاعدة تحلیلیة، للتأكید نھائیا بطریقة أو بأخرى ما إذا كانت المنظمة ككل وجّ 

 172ھذا ھو بالضبط نوع األدلة التي نطلبھا من الحكومة التركیة، عندما تجلب لنا مزاعم فردیة".

 نقالبتعدة لقبول التقریر الذي قدمتھ الحكومة التركیة حول محاولة االیبدو أن وزارة الخارجیة البریطانیة مس .105

قد یكونون من الغولنیین، بالنظر إلى  نقالبأن بعض األفراد الذین شاركوا في االمن  على الرغم والغولنیین بشكل عام.

رة تلك الفئة كانت المسؤولة المباشأن ذلك ال یعني بالضرورة أن  إال العدد الكبیر من أنصار ومنظمات الغولنیین في تركیا،

رة تبدو قادال أو أن قیادتھا ھي من قامت بتوجیھھا. في المقابل، یبدو أن وزارة الخارجیة البریطانیة  نقالبعن محاولة اال

 على االستشھاد بكثیر من األدلة إلثبات صحة ذلك األمر. وعلى الرغم من ادعائھا بأن لدیھا تفّھما فریدا من نوعھ حیال

التھدید الذي تواجھھ تركیا، إال أن وزارة الخارجیة البریطانیة تفاجئنا بكم المعلومات القلیل للغایة الذي تمتلكھ حول 

على حد سواء. في الحقیقة، كان من الممكن أن یبدو دعم الحكومة البریطانیة  نقالبالغولنیین ودورھم في محاولة اال

في ھذا و، أكثر إقناعا لو أنھا تمكنت من تقدیم تحلیل مستقل یدعم موقفھا. نقالبلنظیرتھا التركیة، في أعقاب محاولة اال

الصدد، نوصي مجّددا بأن تتأكد الحكومة البریطانیة من توفیر التمویل الكافي لوزارة خارجیتھا، إلصالح الحالة المتردیة 

 لقدرات الوزارة التحلیلیة والبحثیة.

 نقالبولة االمحا على تھدیداترد الحكومة التركیة  .4
 حالة الطوارئ

بمثابة إنكار ألبسط حقوق اإلنسان  2016تموز/یولیو سنة  15في  نقالب. یعّد العنف القاتل الذي رافق محاولة اال106

حق  وحریاتھ، فضال عن قیم الدیمقراطیة. عالوة على ذلك، كّررت وزارة الخارجیة البریطانیة لنا أن المملكة المتحدة تدعم

من جھتھا، تقبل تركیا، كجزء أساسي من قیمھا،  173امھا بالدفاع عن نفسھا ضد ھذه التھدیدات ومعاقبة مرتكبیھا.تركیا والتز

القیود القانونیة على طریقة استجابة الدولة لھذا النوع من التھدیدات، وذلك لحمایة القیم والحقوق والحریات التي یھددھا 

 174ات، والجرائم األخرى.نقالباإلرھاب، واال

                        
 .178سؤال ال 171

 ، (لیندسي أبلبي).180سؤال ال 172
 .9و 8الفقرات  ،TUR0010 ،، وزارة الخارجیة البریطانیةنقالبانظر، على سبیل المثال، عرض وزارة الخارجیة لدعم تركیا ردا على محاولة اال 173

 .1السؤال  ، TUR0043،؛ السفارة التركیة7الصفحة  ،TUR0012 ،رة التركیةالسفا 174
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تموز/یولیو، حالة الطوارئ.  15التي وقعت في  نقالب، أعلنت تركیا، بعد محاولة اال2016تموز/یولیو سنة  21. في 107

وقالت تركیا ضمن اإلخطار الرسمي الذي قدمتھ إلى مجلس أوروبا، بموجب أحكام االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، إن 

 ، بل أیضا بالتھدید الذي یمثّلھ اإلرھاب:قالبنإعالن الطوارئ لیس مرتبطا فقط بمحاولة اال

وما أعقبھا، فضال عن أعمال إرھابیة أخرى، أخطارا جسیمة على األمن والنظام  نقالب"مثّلت محاولة اال

 175من اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة". 15العامین، مما یشكل تھدیدا لحیاة األمة وفقا للمادة 

، ثم للمرة الثانیة لمدة ثالثة 2016ن التركي حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشھر أخرى في تشرین األول/أكتوبر وقد مدد البرلما

 .2017أشھر أخرى في كانون الثاني/ینایر 

تعّزز حالة الطوارئ سلطة الدولة التركیة بھدف التصدي للتھدیدات التي یتعرض  176. بموجب أحكام الدستور التركي،108

طني واالستقرار. ومن أبرز سمات حالة الطوارئ أنھا تمنح الرئیس، بدعم من مجلس الوزراء، سلطة إصدار لھا األمن الو

مراسیم تشریعیة تتمتع بمرتبة القانون دون الحاجة لمصادقة البرلمان. باإلضافة إلى ذلك، تسمح حالة الطوارئ بتعلیق أو الحّد 

مواطن التركي، بما في ذلك بعض الحقوق المتعلقة بالفصل من العمل، من بعض الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور لل

 177واالحتجاز، وحریة التعبیر، وحریة التجّمع.

طوارئ، التي یؤدي إعالنھا إلى تغییر بعض من التزامات تركیا الدولیة. العتبار وجود حالة ویأخذ القانون الدولي بعین اال

في "وقت الحرب أو غیرھا من  15بإعالن حالة الطوارئ بموجب أحكام المادة  وتسمح االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان

 وما أعقبھا، وعلى مسألة نقالبحاالت الطوارئ العامة التي تھدد حیاة األمة"، وھذا ھو البند الذي طبقتھ تركیا على محاولة اال

 اإلرھاب.

ائمة حیث أن بعض أحكام االتفاقیة تبقى ق ؛نطبق بقیود محددةمن االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان ت 15. غیر أن المادة 109

)، 2فیما عدا الوفیات الناجمة عن أعمال الحرب المشروعة (المادة  ،حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك الحق في الحیاة

ملتزمة بتعھّداتھا  ویجب على الحكومات أن تظل 178).7)، ومبدأ "ال عقاب من دون قانون" (المادة 3وحظر التعذیب (المادة 

 األخرى بمقتضى القانون الدولي.

كما أن أي إجراءات تتخذھا الحكومة في إطار حالة الطوارئ یجب أن "تتقید بصرامة بمقتضیات الموقف". بالتالي، ینبغي 

ر وجودھا. رأن یقع تصحیح حالة الطوارئ بمرور الزمن، ذلك أن التدابیر المتخذة بموجبھا ینبغي أن تزیل الظروف التي تب

ومن ھذا المنطلق، أعرب الشھود عن قلقھم إزاء أساس حالة الطوارئ في تركیا. وقد تم تلخیص ھذه المخاوف لنا من قبل 

 ، أالن غرین:"دورھام"الدكتور والمحاضر في القانون في جامعة 

اب، یغطّي نطاقا واسعا، كما أن یة، وما أعقبھا، ومسألة اإلرھنقالبإن تطبیق تركیا لحالة الطوارئ على المحاولة اال• 

تعریف تركیا لإلرھاب، ولیس فقط التعریف الذي ینطبق على الغولنیین مثلما نوقش في الفصل الثالث، یشوبھ 

الغموض. وفي إطار توسیع نطاق أحكام حالة الطوارئ، أعلن مجلس أوروبا أن الصالحیات التي ترافق ھذه الحالة 

ومن شأن تطبیق ھذه  179بل الداعمین لھا أیضا. ،ء المنتمین إلى منظمة إرھابیةیمكن أن تستھدف لیس فقط األعضا

                        
 .2017/مارس آذار 13، تم االطالع علیھا في 2016و یولیتموز/ 21الدائم لتركیا، بتاریخ  مجلس أوروبا، اإلعالن الوارد في رسالة من الممثل 175
 .دستور الجمھوریة التركیة 176

 .3، الفقرة TUR0007 ،ھیللالطالع على ملخص، انظر ویلیام  177

 .15حقوق اإلنسان، المادة االتفاقیة األوروبیة ل 178

 .2016 تموز/یولیو 26حالة الطوارئ في تركیا"، مجلس أوروبا، "التدابیر المتخذة في ظل  179
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الصالحیات على نطاق واسع أن یجعل من الصعب إیجاد حلول "لمقتضیات الوضع"، وبالتالي إطالة الوقت الالزم 

 180للقیام بذلك، فضال عن تمدید الفترة التي تنطبق علیھا صالحیات حالة الطوارئ.

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان مھلة زمنیة محددة بخصوص مّدة تطبیق حالة الطوارئ.  15مادة ال تتضمن ال• 

. في المقابل، لم یسبق 15ومن الناحیة التقنیة، ال یُعتبر اإلبقاء على حالة الطوارئ بشكل دائم أمرا مخالفا للمادة 

اء حالة الطوارئ التي تفرضھا، وھو ما أكده الدكتور للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان الضغط على دولة ما إلنھ

أن حالة طوارئ لم تُطبّق في دولة أعلنت  ،ھذه اللحظة ، حتىأبدا حیث أشار إلى أن "المحكمة لم تجد ،غرین للّجنة

 181عنھا".

تور غرین كتمدیدھا لفترات طویلة. في ھذا الصدد، كتب الد تمتتمیز تركیا بتاریخ حافل من حاالت الطوارئ التي • 

، على سبیل المثال، أعلنت تركیا حالة الطوارئ في مواجھة الھجمات اإلرھابیة المتصاعدة. وقد 1987أنھ "في سنة 

سنة من  15، أي بعد 2002ظلت ھذه الحالة ساریة المفعول إلى أن تم رفعھا في تشرین الثاني/نوفمبر سنة 

 2002میة قام بإلغاء حالة الطوارئ بعد انتخابھ ألول مرة سنة وتجدر اإلشارة إلى أن حزب العدالة والتن182إعالنھا".

 على رأس الحكومة.

 

. بموجب التزامات تركیا القانونیة التي تخضع لھا في إطار حالة الطوارئ، جاء في الرسالة الخطیة التي بعثت بھا 110

    السفارة التركیة للّجنة أن: 

ن أجل التصّدي للھجمات القاسیة والعنیفة التي یتعّرض لھا األمن إعالن حالة الطوارئ كان أمرا ال مفر منھ م"

القومي وتسلل أعضاء منظمة فتح هللا غولن اإلرھابیة داخل جمیع المؤسسات التركیة. من جھة أخرى، تتقید 

وة فیھا، كما تلتزم بق االجمھوریة التركیة بالتزاماتھا المنبثقة عن االتفاقیات الدولیة، التي تمثل طرف

الدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان، ومبدأ سیادة القانون. وفي األثناء، سیظل االحترام سید الموقف لحمایة الحقوق ب

والحریات األساسیة، فضال عن أن مبدأ سیادة القانون ستتم مراعاتھ بدقة، كما ھو الحال دائما. وفي السیاق 

ي یتعین اتخاذھا في إطار حالة الطوارئ، على ذاتھ، تتوفر اإلصالحات القانونیة ضد األفعال والتدابیر الت

غرار تقدیم طلب فردي إلى المحكمة الدستوریة. عالوة على ذلك، ال یزال إشراف المحكمة األوروبیة لحقوق 

 183."اإلنسان ساري المفعول

ا ومناسبا في اآلن من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، بیّنت السفارة أن رد تركیا کان ضروری 15إلى المادة  مستندة

أھمیة االمتثال لھذه االلتزامات  لتركیا المتحدة أکدت المملكةمن جھتھا، قالت وزارة الشؤون الخارجیة البریطانیة إن  184ذاتھ.

 القانونیة:

                        
 .8ص  ،TUR0006 ،الن غرینالدكتور أ 180

 .6و 4ص  ،TUR0006 ،غرینالن الدكتور أ 181

 .6ص  ،TUR0006 ،الن غرینأالدكتور  182

 .7، ص0120TURالسفارة التركیة،  183

 .1، السؤال  TUR0043السفارة التركیة،  184
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مة التدابیر المتخذة في إطار حالة الطوارئ، ودعم مبادئ ءس ومالاأوضح الوزراء أیضا أھمیة ضمان قی"

 185."امات تركیا الدولیة حول حقوق االنسانالدیمقراطیة والتز

یة تعّد بمثابة إنكار ألبسط حقوق اإلنسان والحریات، فضال عن قیم الدیمقراطیة. كما نقالب. إن المحاوالت اإلرھابیة واال111

یتم  ةا شبیھا بذلك الذي عرفتھ تركیا دون أن ینجر عن ذلك تغییرات ھامانقالبسیكون من السذاجة افتراض خوض أي بلد 

اتخاذھا بھدف حمایة دیمقراطیتھا وسیادة القانون. في الواقع، لم تخطئ المملكة المتحدة في دعمھا لدفاع تركیا عن نفسھا 

ات واإلرھاب. في المقابل، یجب على تركیا أن تظھر تقیدھا بالتمسك بالتزاماتھا نقالبضد التھدیدات المستقبلیة التي تمثلھا اال

ل ردھا على ھذه التھدیدات، كما أن المملكة المتحدة تلعب دورا مھما بھدف ضمان امتثال تركیا القانونیة الدولیة خال

 اللتزاماتھا.

. تساھم حالة الطوارئ في تركیا في توسیع نطاق صالحیات السلطة التنفیذیة بشكل كبیر، فیما تحد أیضا من بعض 112

التي  نقالبطوارئ كان مفھوما، بالنظر إلى أحداث محاولة االحقوق وحریات المواطن. وعلى الرغم من أن تطبیق حالة ال

وقعت في تموز/یولیو، إال أن الحكومة التركیة تحتاج إلى تقدیم دلیل واضح للمجتمع الدولي حول بحثھا عن سبل تسمح 

 يذ بد للنفوذ البتسویة الحالة األمنیة. ومن ھذا المنطلق، ینبغي أن تتمیز حاالت الطوارئ بتصحیح ذاتي لمسارھا، إذ ال

عالج التھدید الذي فرض تطبیقھا في المقام األول. كما ینبغي تحدید التھدید الذي طُبّقت حالة الطوارئ بموجبھ. یرافقھا أن 

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، إال أن تطبیق حالة الطوارئ بشكل واسع  15وعلى الرغم من امتثالھا ألحكام المادة 

یزید  ما، مومحاولتھ، یعتبر مجازفة بإطالة فترة حكم الطوارئ نقالبركیا، على نحو یتجاوز بكثیر أسباب االوغامض في ت

 من خطر انتھاك حقوق المواطنین.

 . یجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أن تمارس ضغوطا على تركیا لضمان أن:113

خذة بموجبھا مع مقتضیات الظروف التي أدت إلى تتناسب أحكام حالة الطوارئ في تركیا واإلجراءات المت -أ
 .تُعطى ھذه المقتضیات تعریفا ضیقا على قدر اإلمكان إعالن الطوارئ، وأن 

 .تمدیدھا، كما یجب أن یتم رفعھا في أقرب وقت ممكن یتمتكون حالة الطوارئ مؤقتة وال  -ب

 بیة لحقوق اإلنسان.تمتثل تركیا امتثاال كامال اللتزاماتھا بموجب االتفاقیة األورو  -ت

 نقالباالواإلقاالت بعد محاولة  االعتقاالتموجة 
، شھدت تركیا موجة اعتقاالت وإقاالت واسعة النطاق. وفیما یتعلق باإلقالة تموز/یولیو 15في  نقالباال. بعد محاولة 114

 2017 سنة ینایرلثاني/ازي في كانون اخالل لقاء تلف 186من المناصب، عرض وزیر العمل التركي، محمد مزین أوغلو،

نھائیا  اعمومی اموظف 97.679بیانات رسمیة، أكدتھا لنا فیما بعد وزارة الخارجیة البریطانیة. أشارت ھذه البیانات إلى فصل 

اطلعت فقد أما فیما یتعلق بعدد المعتقلین،  187.مؤقتةآخرین عن عملھم بصورة  677.37من وظائفھم، عالوة على إیقاف 

ونُسبت إلى مصادر  ،ھا وكالة األناضول التركیةنشرت، 2017ات رسمیة، تعود أیضا إلى ینایر/كانون الثاني اللجنة على بیان

شخص من  103.000تابعة لوزارة العدل التركیة. وقد كانت ھذه ھي اإلجراءات القانونیة التي اتخذت ضد ما یقارب عن 

                        
 .8، الفقرة TUR0010البریطانیة، وزارة الخارجیة  185

186 Mehmet Müezzinoğlu; KHK’ İçin Öğretmenler lerlekamudan 97 bin 679 kişiihraçedildi ،10 ل.أكتوبر/تشرین األو 

 موظفا تم وقفھم عن العمل. 618.30و 2016یولیو/تموز  15 انقالبتم فصلھم من وظائفھم بشكل دائم منذ  اعمومي اموظف 867.94یة في وقت الحق بأرقام أقل بقلیل، أفادتنا وزارة الخارج 187
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ویجب  ،واإلقاالت مھول جدا عتقاالتأالن دنكان أن "حجم اال وقد أخبرنا السیر 188عتقال.ال یزالون رھن اال 000.41بینھم 

 190وأضاف أنھ "یعتقد أن أي شخص سیشاركھ القلق فیما یتعلق بھذه الظاھرة".189على األطراف المعنیة تفسیر وتبریر ذلك".

. وقد طلبنا من أن تكون ھذه األرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحین، إال أنھ یصعب الحصول على آخر البیانات رَجح. ون115

 191السفارة التركیة في لندن في ختام تحقیقنا تزویدنا بآخر األرقام، غیر أن السفارة لم تستجب لنا رغم تقدیمنا طلبا مباشرا.

أو م األشخاص الذین تم اعتقالھ أعدادولم یتم تحدید  ،جاریة ال زالت ، أخبرتنا السفارة التركیة أن "التحقیقاتبدال من ذلك

وعدد  ،ویشوب شيء من اإلبھام الحقائق األساسیة مثل عدد األشخاص الذین سیخضعون للمحاكمة 192ى اآلن".إلإقالتھم 

 األشخاص الذین تمت إدانتھم أو تبرئتھم. وقد راسلت اللجنة وزارة الخارجیة طلبا للتوضیح، وأفادتھا بما یلي: 

، إنھ تم إجراء 2017ألول من فبرایر/شباط "فیما یتعلق بالمحاكمات الجنائیة، قال وزیر العدل التركي، في ا

وأعضاء جماعة غولن. حالیا، لم ینجز سوى عدد  نقالبلالمحاكمة خضع لھا المتآمرون المزعومون  1.094

 193قلیل من القضایا وال تتوفر بیانات رسمیة حول عدد األشخاص الذین تمت إدانتھم أو تبرئتھم".

 

 لمرسومبموجب ااإلقالة 

وجھت  قد ،نقالبإبان محاولة اال م المذكورة أعاله، یبدو أن نسبة قلیلة فقط من الذین فصلوا من وظائفھم،. وفق األرقا116

ضدھم تھم جنائیة. وقد أشارت السفارة التركیة في بیان لھا أنھ یجب التمییز بین أولئك الذین خضعوا للتحقیقات الجنائیة بناء 

وظائفھم في إطار "إجراءات إداریة" أو "تحقیق إداري" یستند إلى  وبین أولئك الذین فصلوا من ،على طلب القضاء

 الصالحیات التي تمنح للسلطة التنفیذیة بموجب حالة الطوارئ. وأورد البیان:

لس التي تعمل اأو من خالل قرارات المج ،یمكن إجراء عملیة الفصل عن طریق القوائم المرفقة بالمراسیم"

 194".المراسیمداخل المؤسسات وفقا للقوانین و

 

فإنھ لم تتضح  195. رغم إبالغ اللجنة للسفارة التركیة بعدم ضرورة اعتبار الفصل ضمن اإلجراءات التأدیبیة الجنائیة،117

كبیر  واستندت بشكل نقالبالصورة بعد حول كیفیة تأویلھا. ویرجع األمر في ذلك إلى أن ھذه اإلقاالت حدثت بعد محاولة اال

والتي من شأنھا حمایة الدولة من خطر التھدیدات. إضافة إلى ذلك، تبدو  ،نھا مرسوم حالة الطوارئعلى الصالحیات التي یس

اإلجراءات التي اتخذت في شأن أولئك الذین فصلوا، بمثابة عقوبات من شأنھا أن تؤثر سلبا على حیاتھم. كما أنھا تبدو بمثابة 

                        
 .2017ینایر/كانون الثاني  2، وكالة األناضول، نقالبعتقال منذ محاولة االرھن اال 40.000بقي أكثر من  188

 .156السؤال  189

 .190السؤال  190

 د -، األقسام أ1السؤال  TUR0043السفارة التركیة 191

 1السؤال  TUR0043السفارة التركیة 192

 .1 القسم، TUR0042 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 193

 .2السؤال ، TUR0043 ،السفارة التركیة 194

 .2السؤال ، TUR0043 ،السفارة التركیة 195



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

50 
 

، أورد 2016لمحكمة. في مذكرة نشرت في أكتوبر/تشرین األول طالع على األدلة أو المثول أمام اعقاب یحرمھم من اال

 مفوض حقوق اإلنسان في مجلس أوروبا حول اإلقاالت أن:

فوض وتم إبالغ الم… ] "ال تحدد المراسیم أي معاییر إثبات أو متطلبات یجب أن ترتكز علیھا ھذه "التقییمات". [  •

تمكنوا ولم ی ،تم تزوید األشخاص المعنیین باألدلة الموجھة ضدھمفي إطار التطبیق العملي لھذه اإلجراءات، لم ی ھأن

 196."من الدفاع عن أنفسھم في كثیر من الحاالت

القلق بشكل خاص حول عدد من العقوبات اإلضافیة التي تطبق بصفة تلقائیة على األشخاص الذین  فوض"یساور الم •

في المراسیم. وتشمل ھذه اإلجراءات حظرا  تم فصلھم بموجب مرسوم أو من خالل اإلجراءات المنصوص علیھا

وإلغاء جوازات  ،مدى الحیاة من العمل في القطاع العام (الذي یشمل ممارسة القانون) وشركات التأمین الخاصة

وإبطال عقود اإلیجار بین ھؤالء األشخاص والھیئات العامة أو شبھ  ،واإلخالء من سكن الموظفین ،السفر

 197."العامة

"كما یساور المفوض قلق بالغ حول طریقة نشر قائمة األسماء مرفقة بالمراسیم، التي تعتبر قوانین في جوھرھا.  •

ومما ال یدعو للشك أن ھؤالء األشخاص سیعانون من وصمة العار التي ستالحقھم جراء ربطھم بمنظمة إرھابیة 

 198ى وظیفة في أماكن أخرى".من قبل الحكومة التركیة. و ھذا األمر سیضعف احتمال عثورھم عل

تشغل مجموعة من اإلجراءات بال المفوض بشكل خاص. وتستھدف ھذه اإلجراءات بشكل مباشر أو أنھا عرضة " •

بما في ذلك عملیات اإلخالء وإنھاء عقود اإلیجار وتجمید أموال  ،إلى أن تؤثر بشكل تلقائي على أفراد عائلة المشتبھ

القلق حول  ضیساور المفوالذین لم یخضعوا للتحقیق.  ،زات سفر أزواج المشتبھ بھموإمكانیة إلغاء جوا ،المشتبھ بھ

 199نطباع حول "متھم بالصلة".اإلجراءات التي ستساھم حتما في إثارة اال ذهمثل ھ

. بلغنا حجم العواقب المترتبة على الذین اعتبروا سابقا مرتبطین بحركة غولن في إطار محادثات أجریناھا مع كبار 118

نطباع حول العواقب التي اال رتباطممثلي القطاع الخاص. وقد دعم قلقھم من عدم توظیف أي شخص موصوم بمثل ھذا اال

فراد رتباط البريء أو غیر المتعمد بجماعة غولن. ویرجح أن تشمل ھذه العواقب طویلة المدى األتشمل حتى مجرد اال

 ام.یوفر مجاال لظلم واسع النطاق ومستد مما ،والعائالت

 

 نقالبباالمجال القطاعات المتأثرة 

، یعتبر عدد مختلف القطاعات التي نقالبواإلقاالت التي شھدتھا تركیا عقب محاولة اال عتقاالت. عالوة على حجم اال119

 ،أن یتم التحقیق مع القوات المسلحة على نطاق واسع ،نقالباالعقب محاولة كما یتوقع، تضررت جراء ذلك ملفتا للنظر. 

، 2016 وتموز/یولیقبل نھایة ف ؛فالحال یختلف ھنا ،أن یتم إقالة بعض عناصرھا أو إخضاعھم للعقاب. بالنسبة إلى تركیاو

                        
 .24-32الفقرات، )2016بر أكتو/تشرین األول(بموجب حالة الطوارئ في تركیا في مجال حقوق اإلنسان ذكرة بشأن اآلثار المترتبة على التدابیر المتخذة مجلس أوروبا، مفوض حقوق اإلنسان، م 196

 .33)، الفقرة 2016أكتوبر /(تشرین األولقوق اإلنسان بموجب حالة الطوارئ في تركیا في مجال حمجلس أوروبا، مفوض حقوق اإلنسان، مذكرة بشأن اآلثار المترتبة على التدابیر المتخذة  197

 .33)، الفقرة 2016سان (تشرین األول/أكتوبر مجلس أوروبا، مفوض حقوق اإلنسان، مذكرة بشأن اآلثار المترتبة على التدابیر المتخذة بموجب حالة الطوارئ في تركیا في مجال حقوق اإلن 198

 .41، الفقرة 2016رة بشأن اآلثار المترتبة على التدابیر المتخذة بموجب حالة الطوارئ في تركیا في تشرین األول/أكتوبر مجلس أوروبا، مفوض حقوق اإلنسان، مذك 199
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فقدت الفروع الثالثة للقوات المسلحة التركیة قرابة النصف من كبار الضباط في إطار حملة اإلقاالت. وحسب معلومات تم 

 :2016 یولیو/تموز 28نباء بتاریخ نشرھا من قبل وكالة األناضول التركیة لأل

 87تم تسریح فأما بالنسبة للجیش،  من كبار ضباط القوات المسلحة... 325ضابطا من بین  149تمت إقالة "

أمیراال في القوات  56عنصرا من بین  32وتم كذلك فصل [ … ];  تجنراالمن ال 202عنصرا من بین 

 200."مناصبھم في القوات الجویة [ … ]  جنراال 67 عنصرا من بین 30في حین فقد [ … ];  البحریة

 201ي.فاعلیة الجیش الترك على. یثیر حجم عملیات التطھیر ھذه بین صفوف القوات المسلحة تساؤالت عن تأثیر ذلك 120

، شملت موجة اإلقاالت 2016غیر أن ھناك طائفة واسعة من القطاعات المدنیة تضررت أیضا. حتى قبل نھایة تموز/یولیو 

موظفا من وزارة التربیة الوطنیة (قرابة النصف منھم مدرسون والنصف اآلخر منھم من موظفي الدعم)  42.767في تركیا 

وزارة الغذاء والزراعة من و ،فردا) 5.581ن غیرھم من وزارة الصحة (یوآخر ،أكادیمیا من الجامعات الحكومیة 2.239و

فردا). وذكرت وكالة األناضول في منشور لھا  221ون الغابات والمیاه (وزارة شؤفي و ،فردا) 1.397والثروة الحیوانیة (

وقد ارتفع عدد أولئك الذین تمت  202.مختلفة إلى جانب عشرات اإلقاالت األخرى في قطاعات ،ھذه اإلقاالت بشكل مفصل

 مرسوم في وقت الحق.الإقالتھم بموجب 

شخص من وظائفھم بصفة دائمة، في حین تم إیقاف ما  100.000في تركیا، تم فصل حوالي  نقالب. عقب محاولة اال121

لك ذلكن  .بصفة مؤقتة. ویبدو أن الحكومة التركیة بحد ذاتھا غیر واثقة من آخر األرقام الصادرة حول ذلك ألفًا 40-30بین

معظمھم فقدوا . ویبدو كذلك أن 2017 تموز/یولیو نظرا إلى أن ھذه األرقام تعود إلى شھر ،من المرجح أن یرتفعالعدد 

وخضعوا أللوان متعددة من العقوبات على أساس المراسیم التنفیذیة التي یسمح بھا في حالة الطوارئ في تركیا.  ،وظائفھم

 ولم یتم نقدیمھم للمحاكمة قبل تسلیط العقوبات علیھم. ،كما أنھم ال یواجھون تھما جنائیة

ل أساس ل ھنا حوؤ، یطرح تسانقالبتخدمة لربط الغولنیین بمحاولة اال. بالنظر إلى الطابع القولي والظرفي لألدلة المس122

ل غالبیتھم مناصب في قطاع التعلیم والخدمة المدنیة ولیس الفرع العسكري غیش- مد إلدانة األشخاصاإلثبات الذي اعتُ 

الة إلق نقالباستغالل محاولة االتم كما ، وذلك في إطار حالة الطوارئ. نقالبھم بمحاولة االتبتھمة اإلرھاب أو بعالق -للدولة

 إلى جانب أولئك الذین ،الذین عارضوا أو انتقدوا الحكومة والرئیس -من غیر العسكر-عدد كبیر من الموظفین الحكومیین 

 حركة غولن.بیشتبھ في عالقتھم 

 الجبرو االستئنافوسائل 

بھم عن طریق  اهاالشتبة بالنسبة للذین یعتقدون أنھ "تم المحلیة متوفر االستئناف. أخبرتنا السفارة التركیة أن "إجراءات 123

 وضحت السفارة التركیة في رسالة خطیة لھا ما یلي:أو 203الخطأ" خالل تحقیقات مكافحة اإلرھاب".

                        
 .2016 یولیو/تموز 28فردا من كبار الضباط، وكالة األناضول لألنباء،  149یفضي إلى إقالة  نقالبالتحقیق حول محاولة اال 200

 .4الفقرة ، TUR0012، رة التركیةاالفاشلة، السف نقالبرة العسكریة للبالد لم تتضرر من محاولة االن القدإقالت السفارة التركیة  201

 .40)، الفقرة 2016 یولیو/تموز( حركة غولن: جدول زمني انقالبوكالة األناضول التركیة، محاولة  202
 .1السؤال ، TUR0043 ،السفارة التركیة 203
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بالنسبة لإلقاالت، تم إنشاء ھیئات ضمن مكتب رئیس الوزراء والمؤسسات العمومیة والبلدیات في جمیع "

خص إلى وظائفھم شألف  31الطلبات الفردیة المقدمة لھذه الھیئات، أعید ما یزید عن تركیا. وبناء على  ءأنحا

 حتى اآلن.

، أنشئت لجنة خاصة (ھي لجنة /ینایركانون الثاني 2في المؤرخ  685عالوة على ذلك، وبموجب المرسوم 

رة من خرجت مباشاستُ  التحقیق المعنیة بحالة الطوارئ) لتعتبر ملجأ قانونیا ملزما بمعالجة التدابیر التي

 المراسیم.

وفي ھذا الصدد، ستقوم اللجنة بتقییم المطالب المتعلقة بالقوانین واإلجراءات التي تم اتخاذھا مباشرة بموجب 

المراسیم. ویشمل ھذا األمر إقاالت الموظفین العمومیین وإغالق الجمعیات والمؤسسات فضال عن وسائل 

ذه عنى بمثل ھنصاف قانونیة محلیة فعالة تُ إوسیلة یعتبر التحقیقات  إنشاء لجنة إضاف إلى أنّ  اإلعالم.

 204."القضایا

بعد أن تم التحقیق في قضایاھم. وشھد ھذا  ،موظف عمومي إلى العمل 31.000إعادة تم  قد. أخبرتنا السفارة التركیة أنھ 124

 17ي الرئیس التركي أردوغان فبوعندما التقت اللجنة  العدد ارتفاعا ملحوظا مقارنة باألرقام السابقة التي قدمتھا لنا اللجنة.

موظف مدني إلى وظائفھم. وعلى نحو مماثل، عندما قدم  19.500، أخبرنا أنھ تمت إعادة قرابة 2017ینایر/كانون الثاني 

 205فھم.موظف مدني أعیدوا إلى وظائ 000.20، صرح أن /ینایركانون الثاني 31السیر أالن دنكان أدلة إلى اللجنة في 

أشار إلى أنھ  بخیر. إذ /ینایر،ينفي شھر كانون الثا ،التي أجریناھا خالل زیارتنا إلى تركیا . ال یبشر تقییمنا للحوارات125

یا ب الدیمقراطي المعارض في تركوبحلول ذلك الوقت لم یتم إعادة سوى عدد قلیل من األشخاص لوظائفھم. ویمثل حزب الشع

یزال محدودا. كما أضاف أن قدرتھم  لة إن عدد المؤسسات القضائیة التي یمكنھا سماع الطعون الأحد المصادر التي علقت قائ

ب الدیمقراطي وویذكر أن حزب الشع 206من القضایا بشكل كاف تعتبر محدودة أیضا.  100.000على سماع أكثر من 

یاد في ح الحزبستیعاب، شكك طاقة االفي المائة من نواب البرلمان التركي. وإلى جانب تضییق  25المعارض یمثل نسبة 

 وأفاد بما یلي: ،لجنة التحقیق على وجھ الخصوص

احد من لجنة التحقیق. وسیتم تعیین عضو ویشكلون سیعین رئیس الوزراء التركي ثالثة من بین سبعة أعضاء 

لى للقضاة یعینھم المجلس األعفوعضو آخر من قبل وزیر الداخلیة. أما بقیة األعضاء  ،قبل وزیر العدل

 .… ]والمدعین العامین [ 

من شأن تعیین أعضاء اللجنة مباشرة من قبل الحكومة (رئیس الوزراء والوزراء) و المجلس األعلى للقضاة 

م و أن ھیاكلھ والمدعین العامین أن یثیر المخاوف حول استقاللیة وحیاد اللجنة. ویعود السبب في ذلك إلى 

                        
 .4السؤال  ،TUR0043 ،السفارة التركیة 204

 .200السؤال  205

 .2017ینایر/كانون الثاني  31جدا ورمزیة لتغییر المسار المتدھور في البالد،  ضعیفةمقراطي، آخر المراسیم تعتبر ب الدیوحزب الشع 206
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درة عن لة الطوارئ الصااة الجدل. وستعكف اللجنة على تقییم نتائج مراسیم حقراراتھم معروفة بالتحیز وإثار

 207مجلس الوزراء الذي سیقوم بتعیین ھذه اللجنة، وھو ما یعتبر أمرا فاضحا.

أفادتنا أنھ تم إعادة  ا. أخبرتنا الحكومة التركیة أن سبل (الطعن والتعویض) متاحة ألولئك الذین تمت إقالتھم. كم126

. وشھد ھذا الرقم ارتفاعا ملحوظا مقارنة باألرقام السابقة 2017موظف مدني مع بدایة شھر مارس/آذار  31.000توظیف 

والتي حصلت علیھا اللجنة من وزارة الخارجیة البریطانیة قبل شھر من ذلك. ونأمل أن یكون  ،20.000التي تشیر إلى 

لعدد القلیل وا ،ظرا إلى القصص التي سمعناھا من المتضررین في تركیان ،ھذه الرقم دقیقا. لكننا قلقون إن لم یكن األمر كذلك

والعدد الضخم للطعون التي كلفت بسماعھا ھذه الھیئات. وفي حالة إذا ما كان ھذا  ،للھیئات المأذون لھا بالنظر في الطعون

 ال یزالون یمثلون أمام المحاكم، من األشخاص الذین عوقبوا من دون سبب وجیھ یذكر، 31.000الرقم دقیقا، فإننا نأسف أن 

 العقوبات التي تعرضوا إلیھا. نتائجما سیحملھم م

واإلرھاب في تركیا، نستنتج أن حجم عملیات التطھیر  نقالبعلى الرغم من التھدیدات األمنیة التي تمثلھا محاولة اال. 127

. ویجب على وزارة یة ومتناسبة مع الوضعلم تكن استجابة ضرور ،فضال عن عدد القطاعات المتضررة من ذلك ،الجاریة
 الخارجیة البریطانیة أن توضح ما إذا كانت تدعم نطاق عملیات التطھیر التي یبررھا حجم التھدید الذي تواجھھ تركیا.

ولیس على األشخاص المتضررین وعائالتھم فقط. فھذا األمر یھدد  ،ستعود عملیة التطھیر ھذه بالوبال على تركیا. 128

عالوة على قدرات الجیش  ،ض سمعة تركیا واقتصادھا وقدرة المملكة المتحدة على تأسیس تعاون تجاري ھناكبتقوی

رتیاح عند سماع خطاب جدید حول ضبط النفس و المصالحة من . ولقد شعرنا باالالتركي على مواجھة خطر تنظیم الدولة

لى وزارة الخارجیة البریطانیة أن تعمل على رؤیة طرف أعلى مستوى سیاسي في البالد عند زیارتنا لتركیا. ویجب ع
 من خالل ممارسة الضغوط على الحكومة التركیة لضمان: ،التطبیق الفعلي لھذا المسار

تمكن جمیع المعتقلین والمفصولین من وظائفھم من النفاذ إلى وسیلة طعن موضوعیة تكون عادلة وسریعة. لكننا  -أ

 وبطیئة جدا فیما یتعلق بسماع العدد الكبیر للطعون المقدمة. ،نھا لیست متاحة دائماإ قلقون بشأن الوسائل الحالیة، إذ

 الدفاع عنھم. وكذلك األمر بالنسبة لمحاميّ  ،حصول ھؤالء األشخاص على األدلة الموجھة ضدھم -ب

ل ال یزال ھناك خطر یتمث مع اإلشارة إلى أنھتھم أو إدانتھم بشكل كاف. ءاستقالل و حیاد الھیئات المكلفة بإثبات برا -ج

 أعضاء ھذه الھیئات من قبل المؤسسات المراد التحقیق في صالحیاتھا.ن في تعیی

 معرفة أولئك الذین لم یتم إعادة توظیفھم بوسائل الطعن والتعویض. -د

 

 رد الحكومة التركیة على تھدید حزب العمال الكردستاني .5
 ف إطالق النارالتھدید من حزب العمال الكردستاني وانھیار وق

 

                        
 .2017 ینایر/كانون الثاني 31جدا ورمزیة لتغییر المسار المتدھور في البالد،  ضعیفةمقراطي، آخر المراسیم تعتبر ب الدیوحزب الشع 207
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سواء كان من طرف حزب العمال الكردستاني أو تنظیم الدولة أو أي جماعة أخرى، إنكارا  . یجسد اإلرھاب،129

ي الفصل ف نقالباالألبسط حقوق اإلنسان وللحریات ولقیم الدیمقراطیة. وقد ذكرنا نفس المعطى بالنسبة لمحاولة 

، وافقت تركیا على قیود محددة لإلجراءات التي یمكن أن نقالباالمحاولة الثالث. ومثلما ھو الحال بالنسبة للرد على 

نب دول إلى جا تتخذ بشكل قانوني في سیاق مكافحة اإلرھاب. وقالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن المملكة المتحدة،

دستاني منظمة إرھابیة. األوروبي، أعلنت أن حزب العمال الكر االتحادأخرى مثل الوالیات المتحدة األمریكیة ودول 

 208كما أضافت أن المملكة المتحدة تساند تركیا في حربھا ضد ھذا التنظیم.

 ،ي حد ذاتھف االستقالل. یھدف حزب العمال الكردستاني، حسب وصفھ، إلى تحقیق الحكم الذاتي المستقل ولیس 130

ة یدیولوجیأجماعة تستلھم نشاطھا من في المناطق ذات األغلبیة الكردیة في جنوب شرق تركیا. ویذكر أن ھذه ال

وتعتبر الحكومة التركیة  . 1999في تركیا منذ سنة  مسجونال ،عبد هللا أوجالنومؤسس التنظیم، زعیمھا البارز 

كما أعلنتھا جماعة إرھابیة، وھي تخوض صراعا ضدھا منذ سنة  209حزب العمال الكردستاني منظمة انفصالیة.

. وتسبب ھذا الصراع في مقتل اآلالف من ، لكنھ لم یكلل بالنجاحعدة مرات وقف إطالق النار، تخللھ 1984

تسبب أیضا في تدمیر وتعطیل حیاة الكثیرین كما  211أو أكثر بقلیل. ،ونزوح ملیون شخص على األقل 210،األشخاص

 في المقام األول، في جنوب شرق تركیا. من األغلبیة الكردیة،

غیر أنھ تم إنكار عناصر ممیزة من الھویة  212المائة من السكان في تركیا.في  20 حوالي. تشكل األقلیة الكردیة 131

الكردیة، مثل استخدام اللغة الكردیة، من طرف الدولة. وتم ھذا اإلنكار بموجب ترتیبات قانونیة ودستوریة مستوحاة 

 بعد وصولھ إلىة والتنمیة، من جھتھ، أقدم حزب العدالتعود أصولھا إلى الجمھوریة التركیة.  ،من القومیة التركیة

كما وثقت حكومة حزب  213، على خطوات مھمة وغیر مسبوقة تاریخیا لإلبقاء على ھذه القیود.2002الحكم سنة 

العدالة والتنمیة صالتھا بعناصر كردیة على الصعیدین المحلي والدولي. فعلى الصعید المحلي، حصل حزب العدالة 

تمتعت تركیا بعالقات وطیدة مع فقد أما على الصعید الدولي،  214عض األكراد.والتنمیة على الدعم اإلنتخابي من ب

 ،وتؤكد الحكومة التركیة دائما على أن صراعھا مع حزب العمال الكردستاني 215حكومة إقلیم كردستان العراق.

   216من تركیا. أال یتجزولیس مع المواطنین األكراد، الذین وصفتھم بأنھم جزء 

 

فاوضات مع حزب النزاع، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمیة خطوات جریئة من خالل إجراء م على الرغم من. 132

 لزا ما ،وإلى اآلن .2015یولیو في أواخر تموز/ إال أن االتفاق انھار 217.الدخول في وقف إلطالق النارو العمال الكردستاني

حزب العدالة والتنمیة  ، فقد2015تخابات حزیران/یونیو في انتحدیدا شھر واحد، ذلك ببل . قھناك خالف حول أسباب انھیاره

                        
 .21ل ، والسؤا16-15الفقرة  ،TUR0010 ،نظر، على سبیل المثال، موقف وزارة الخارجیة البریطانیة من تركیا وحزب العمال الكردستاني داخل وزارة الخارجیة البریطانیةا 208

 .17-16الفقرة  ،TUR0012 ،السفارة التركیة 209

 .17-16الفقرة  ،TUR0012 ،السفارة التركیة 210

، األشخاص النازحون داخلیا و"مشروع العودة إلى القرى وإعادة التأھیل"، تم الوصول إلیھ في ألشخاص الذین نزحوا بسبب الصراع لم یتم االتفاق علیھا؛ الحكومة التركیة، وزارة الشؤون الخارجیةأعداد ا 211

 .2013دیسمبر ل/كانون األو 31، تركیا: ملخص حول النزوح الداخلي ؛ملیون نازح 3أو 2كز النزوح الداخلي حیث رصد مر . وقد قدمت بعض المنظمات غیر الحكومیة تقدیرات عالیة،2017/مارس آذار 13

 .21الفقرة  ،TUR0014 ،اتحاد الدیمقراطیین األتراك األوروبیین 212

 .40لسؤال ; ا22الفقرة  ،TUR0014 ،اتحاد الدیقراطیین األتراك األوروبیین .4الفقرة  ،TUR0013 ،السالم في كردستان 213

 .(البروفیسور ویلیام ھیل) 36السؤال  214

قة وطیدة. ولكن عال ،مسعود بارزاني، وحزبھ الدیمقراطي الكردستاني على وجھ الخصوص ایترأسھ تيالقیادة الحالیة لحكومة إقلیم كردستان، البالرئیس أردوغان وحزب العدالة والتنمیة  تجمعوبشكل محدد،  215

   .، القسم الخامسTUR0038 ،ب الدیمقراطي أیضا بارزاني وحزبھ حلفاء تركیا في حزب الشعب الجمھوريویعتبر حزب الشعحیث  ،زب العدالة والتنمیة فقطھذا الرأي ال یقتصر على ح
 .16 الصفحة ،TUR0012 ،السفارة التركیة 216
 .17و 16الصحفة  ،TUR0012  ،السفارة التركیة 217
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وب حزب الشعتي حققھا قد حدث ذلك جزئیا بسبب المكاسب اللمرة األولى منذ تولیھ السلطة، واألغلبیة في البرلمان ل

 .لألكراد على وجھ التحدید يموالالحزب ال، وھو الدیمقراطي

على األقل منعھ من االنھیار، على ر ان تخلى عن عملیة السالم، أو قرغأن الرئیس أردو أفادوالذلك، فإن بعض الشھود قد 

ات االنتخابفي غلبیة األ العدالة والتنمیةحزب ل تبعد استئناف المعارك، عاد 218بالنفع على حزبھ. األزمة األمنیةتعود أمل أن 

، ون الحكومة التركیة مسؤولیة االنھیارل مراقبون آخرنوفمبر. وحمّ في تشرین الثاني/ ،بعد أربعة أشھر التي تمت ،الجدیدة

 219."دولمة باھجة"م المعروفة باسم اتفاق لما وصفوه بأنھ فشل في االعتراف بأساس عملیة السال

 في التوترات بین الحكومة التركیة وحزب ادلومتب ارتفاع معقدأفادوا بوجود اآلن مع معظم شھودنا الذین لكننا نتفق  .133

وفي ظل  220سوریا. لتي طرأت على الساحة السیاسیة فيالتطورات ارتبطة أساسا بمن تلك التوترات وأل الكردستاني، العما

مما أفضى  ،توسع الجماعات الكردیة المسلحة في شمال سوریالھذا التفسیر، فإن التوسع األول لتنظیم الدولة في سوریا، أدى 

تنظیم  دما قصفعن ،ل فتیل التوتر في نھایة المطافاعتشا، ویةالترك تزاید عدم الثقة بین حزب العمال الكردستاني والحكومةل

 .2015تموز في مدینة سروج السوریة في یولیو/ الدولة مظاھرة كردیة

 221.حافزا إضافیا إلبطال وقف إطالق النار "صقور حریة كردستان" رھابیةاإل المجموعةالتي شنتھا  وكانت الھجمات

 11ار في ق النف الكردستاني المنتسب إلى حزب العمال الكردستاني إنھاء وقف إطالوحتى في الوقت الذي أعلن فیھ االئتال

لذلك عادت /یولیو، تموز 22ضباط الشرطة التركیة في  تبنى حزب العمال الكردستاني مقتل اثنین من 222،تموز/یولیو

 ل من المفاوضات. ن الجانبین یظنان أنھ ال طائفإیبدو على ما و 223العملیات العسكریة التركیة بشكل جدي.

استئناف الصراع وما ك ، فإن نتائجھا ال جدال فیھا؛ھناك اختالفا حول أسباب انھیار وقف إطالق النارفي حین أن  .134

ي ف ،مم المتحدةاألالسامي لحقوق اإلنسان بمفوض الیرتبط بھ من موت ودمار واضطراب. وأفاد تقریر صادر عن مكتب 

وكانون  2015 سنة بین تموز/یولیو، أي في الفترة الممتدة األخیرة من ھذا النزاعرحلة المخالل  أنھ ،2017/مارس آذار

  224.آخرون 2000وقتل  ألف شخص، 500-355ما بین نزح ، 2016 سنة یسمبرداألول/

في المقام  وقف إطالق النار بین الحكومة التركیة وحزب العمال الكردستاني انھار، 2015یولیو /تموز خالل شھر .135

ل التطورات التي تحدث في سوریا. ویمثبإلى حد كبیر و المرتبطة أساساتفاع حدة التوترات بین الطرفین، األول بسبب ار

وقف إطالق  انھیارحكومة التركیة مسؤولیة ال، الذي حملنا فیھ 2016-2015قریرنا الثالث للدورة ھذا االستنتاج تصحیحا لت

  النار.

لبریطانیة أن تدعم تركیا في كفاحھا ضد التھدید اإلرھابي من جانب حزب العمال یجب على وزارة الخارجیة ا .136

وتشجع كال الجانبین على إعادة االنخراط في عملیة السالم. وقد سمح وقف إطالق النار بین حزب العمال  ،الكردستاني

                        
 .4الفقرة  ،TUR0016 ،لي مارتنانظر، على سبیل المثال، الدكتور ناتا 218

 .1الفقرة  ؛ حزب الشعوب الدیمقراطي9الفقرة  ،TUR0013 ،السالم في كردستان 219

 .میرال، بیل بارك] ضیاء[ 39سؤال ؛ 8الملخص والفقرة  ،TUR0021 ،كاترینا داالكورا ةانظر، على سبیل المثال، الدكتور 220

 .[بروفیسور ویلیام ھیل] 39سؤال  221

 .9الفقرة  ،TUR0013 ،]؛ السالم في كردستانأبلبي[لیندسي  215سؤال  222

 .2السؤال  ،TUR0042 ،البریطانیة وزارة الخارجیة 223
 224 مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، تقریر عن حالة حقوق اإلنسان في جنوب شرق تركیا.
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ي الحقوق الكردیة، لكن یجب ف ،لم یسبق لھ مثیل ،ن فعليبتحس 2015و 2013بین عامي التركیة الكردستاني والدولة 

 تحویلھا إلى قانون.لانیة الضغط على الحكومة التركیة على وزارة الخارجیة البریط

العدید من اآلثار المدمرة للغایة في تركیا. وفي نھایة المطاف، لم  2015في الحقیقة، نتج عن استئناف الصراع سنة . 137

ك یجب على وزارة الخارجیة أن توضح كیف یجب علیھا أن تعمل مع لذلیتم التوصل إلى أي حل عسكري لھذا الصراع. 

الحكومة التركیة للوصول إلى قرار وقف إطالق النار مع حزب العمال الكردستاني، وإجراء مصالحة معھ تساعد على 

 مملكة المتحدةة المعالجة أسباب الصراع. وتكون تركیا قادرة على االستفادة من وزارة الخارجیة من خالل النظر في تجرب

 یرلندا الشمالیة.إمع 

 حقوق اإلنسان في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني

ة الكردیة دن ذات األغلبیفي سیاق الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، التي تركزت بصورة رئیسیة على البلدات والم. 138

عض جوانب عملیة مكافحة اإلرھاب في تركیا في الجنوب الشرقي من تركیا، أثیرت مخاوف بشأن ما إذا كانت ب واقعةال

 ضروریة، ومتناسبة، وشرعیة.

 حظر التجول 

ن أن فرض حظر التجول على مدار الساعة، الذي كان أحیانا مفتوحا في بعض المناطق، تسبب یالحظ بعض المراقب. 139

، أفاد مفوض مجلس أوروبا 2016بر وفي مذكرة نُشرت في كانون األول/دیسم في معاناة المدنیین داخل المناطق المدنیة.

. وجاء 2015أغسطس لمتضررة من الحرب بدأ منذ شھر آب/لحقوق اإلنسان بأن فرض الحكومة لحظر التجول في المناطق ا

طاقھ فترتھ ون ة في مناطق معینة، إال أنفي نص ھذه المذكرة إنھ "في حین أعلن حظر التجوال في البدایة، لفترات قصیر

 225رعة وبشكل كبیر".بسامتدت وشدتھ 

ة لمد فیما دامساعة في بعض المناطق،  24ل عن ویالحظ المفوض أن حظر التجول تراوح بین فترات تق"

یوما في مدینة نصیبین.  134شرناق، ومدینة یوما في  81، ووبلدة سیزري كوفایوكس مدینةیوما في  79

 بلدةجول على مدار الساعة في أحد أحیاء وعلى الرغم من انتھاء عملیات مكافحة اإلرھاب، استمر حظر الت

 226أشھر. 10، ألكثر من 2015دیسمبر كانون األول/ 11سور، منذ 

 :خلص مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان إلى أنوقد 

ھ وأھمھا تلك التي تتعلق بشرعیتاستخدام حظر التجول یثیر مسائل خطیرة للغایة في مجال حقوق اإلنسان، "

الدولیة في مجال حقوق  ھامع التزامات تركیا مدى توافق اران الرئیسیان اللذان یحددانتناسبھ، وھما المعیو

، 2016و یولی/موزت 15بشكل رسمي االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان حتى  تنتھكاإلنسان. وبما أن ترکیا لم 

 ،ة)أو إجرائی جوھریةكانت فإنھ ال یمكن االعتراف بوجود أي انتھاك عن أي التزامات سلبیة أو إیجابیة (سواء 

                        
 .13)، الفقرة 2016دیسمبر في جنوب شرق تركیا (كانون األول/ افحة اإلرھابعملیات مك علىمجلس أوروبا، المذكرة المتعلقة باآلثار المترتبة  225

 .17)، الفقرة 2016دیسمبر /عملیات مكافحة اإلرھاب في جنوب شرق تركیا (كانون األول علىمجلس أوروبا، المذكرة المتعلقة باآلثار المترتبة  226



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

57 
 

التي تّم خاللھا فرض أطول حظر تجول وإجراء أخطر  األوروبیة لحقوق اإلنسان للفترة بموجب االتفاقیة

 227."العملیات العسكریة

وأن  228،ملیون شخص جنوب شرق تركیا 1.6أكثر من على  ان من المحتمل أن یؤثرك حظر التجول قّدر المفوض أن. 140

وتوصلت  229م تترك للمدنیین خیارا سوى كسر القانون وتحدي حظر التجول من أجل البقاء على قید الحیاة.مدة حظر التجول ل

المذكرة إلى استنتاج مفاده أنھ "في ظل ھذه الظروف، ال یمكن للمفوض أن یعتبر أن حظر التجول وعملیات مكافحة اإلرھاب 

 230ھا".المصاحبة لھ تتناسب مع األھداف المراد تحقیق

 المدنیین، واألضرار التي لحقت بالممتلكات المدنیة وفیات

توجد اتھامات بأن قوات األمن التركیة لم تتخذ تدابیر كافیة لمنع وفاة المدنیین، ومنع تدمیر الممتلكات المدنیة. وفي . 141

 لغایة، لكنمثیرة للجدل لت المدنیین أثناء العملیات العسكریة التي دارت في جنوب شرق تركیا كان الضحایاالواقع، إن أرقام 

إلى تقاریر قوات األمن التي أطلقت النار على أولئك الذین یحاولون استرداد جثث أشار مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان 

 231الموتى، فضال عن حوادث أخرى تتحدث عن النیران العشوائیة في المناطق المكتظة بالسكان في ظل حظر التجول الدائم.

یا تركمن  يشرقالجنوب الة جانبا آخر من جوانب الحرب في للھیاكل األساسیة المدنیالواسع النطاق ذو ر كان الدما. 142

قد أنھ  2016 مایو/أیارفي  ،زید رعد الحسین ،مم المتحدةاألالسامي لحقوق اإلنسان بمفوض الالذي انتُقد كثیرا. وقد استنتج 

 232وب تركیا.جني الواقعة "، مشیرا بذلك إلى بلدة سیزراألساسیةالبنیة للممتلكات و ،حدث "تدمیر واسع النطاق وغیر مناسب

 :لى أنھإخلص  ،، أصدر مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان تقریرا2017ارس موفي آذار/

 ناعیة التي تقدمھامرة، فإن تحلیل صور األقمار الص"في حین ال تتوفر إحصاءات شاملة عن المساكن المد

مقاطعة ([...] فعلى سبیل المثال؛ في مدینة نصیبین  تركیا.تظھر أضرارا جسیمة في جنوب شرق  "اتأونوس"

 1786أن ھناك قرابة  ،ناعیةقمار الصمن خالل صور األ "األونوسات"، حدد تقییم لألضرار أجرتھ ماردین)

مباٍن أصیبت  1005، وأضرار بالغةب تمبنى آخر أصیب 383مر بالكامل، ومبنى دُ  398، منھا امبنى متضرر

 ھذه األضرار إلى "األونوسات"تعزو  ناعیة،الصبأضرار متوسطة [...]. واستنادا إلى تحلیل الصور األقمار 

ا، وربما الذخائر المسقطة استخدام األسلحة الثقیلة  233."جّوً

ق الحضریة، التركز في المناط تمادباعالمتمثلة  ،حزب العمال الكردستاني إستراتیجیةلقي الحكومة التركیة باللوم على ت. 143

، 2017ینایر كانون الثاني/ 27یلدریم، في  بین عليرة. فقد أعلن رئیس الوزراء ولكنھا التزمت بإعادة بناء المناطق المتضر

                        
  18 الفقرة)، 2016دیسمبر في جنوب شرق تركیا (كانون األول/ یات مكافحة اإلرھابعمل لىكرة المتعلقة باآلثار المترتبة عمجلس أوروبا، المذ 227

 .27)، الفقرة 2016دیسمبر ول/عملیات مكافحة اإلرھاب في جنوب شرق تركیا (كانون األ لىكرة المتعلقة باآلثار المترتبة عمجلس أوروبا، المذ 228

 .36)، الفقرة 2016دیسمبر ي جنوب شرق تركیا (كانون األول/عملیات مكافحة اإلرھاب ف لىكرة المتعلقة باآلثار المترتبة عمجلس أوروبا، المذ 229

 .3)، الفقرة 2016دیسمبر األول/ عملیات مكافحة اإلرھاب في جنوب شرق تركیا (كانون لىكرة المتعلقة باآلثار المترتبة عمجلس أوروبا، المذ 230

 .60و 57و 38)، الفقرات 2016دیسمبر في جنوب شرق تركیا (كانون األول/ عملیات مكافحة اإلرھاب لىتبة عاآلثار المترب المتعلقةمجلس أوروبا، المذكرة  231

 .2016مایو /رأیا 10ز أنباء األمم المتحدة، رئیس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، مرك-ھاكات كبیرة في جنوب شرق تركیا تقاریر "مثیرة للجزع" عن انت 232

 .4)، الفقرة 2017فبرایر اإلنسان في جنوب شرق تركیا (شباط/السامیة لحقوق اإلنسان، تقریر عن حالة حقوق  مفوضیة األمم المتحدة 233
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المذكرة المقدمة من السفارة  وقد أفادت 234تركیا. ف منزل جدید في جنوب شرقأل 35على سبیل المثال، أن الدولة ستبني 

 :كیة للجنة بأنالتر

لنتائج ھي التي تسببت بكل ھذه ا ،القیام بثورة في المدنحول  متمحورةستاني الحزب العمال الكرد إستراتیجیة"

فإنھ ة، . ووفقا للتقدیرات األولیالعكسیة، فضال عن أنھا تسببت في معاناة إنسانیة كبیرة وخسائر مادیة مھولة

د ب ضرار التي سببھا حزب العمال الكردستاني، فضال عن أنھ التخصیص ملیار لیرة تركیة إلصالح األ لزمی

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة التركیة تواصل توفیر المساكن كما آالف منزل في دیار بكر.  4بناء  من إعادة

عمال اإلرھابیة في المنطقة، وتعویض الشعب المتضرر من األوالمساعدات الغذائیة للسكان المنكوبین بسبب 

 235."المتضررة من ھذه الحرب في تركیاجري العمل علی إعادة إعمار كامل المناطق یا ھاب. کماإلر

 ادعاءات التعذیب

 رالتحرّ "وقد قدمت مجموعة  إن استخدام التعذیب ھو ادعاء آخر جاء في سیاق الحرب في الجنوب الشرقي من تركیا.. 144

وقالت: "لقد كانت تركیا على مدى  236تركیا في رسالتھا المكتوبة،دلیال مفصال على التعذیب الذي یمارس في  "من التعذیب

إلینا ضحایاھا للحصول على الخدمات السریریة [بسبب  نوأكبر عشر دول ألولئك الذین یحیل إحدىالسنوات الخمس الماضیة 

  237".انتقلت إلى الخمسة األوائل التعذیب الذي تعرضوا لھ]. وفي السنة الماضیة،

 :أنلمناھضة التعذیب ، قالت لجنة األمم المتحدة 2016 /یونیوحزیرانفي  لختامیة على تقریرھا عن تركیاوفي مالحظاتھا ا

ب وإساءة ی"ھناك عدد كبیر من التقاریر الموثوقة التي تفید بأن الموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین یقومون بالتعذ

مزعومة في الجزء الجنوبي الشرقي من منیة بة لنداءات وجود تھدیدات أاالستجاعند  ،معاملة المحتجزین

البالد (مثل سیزري وسیلوبي). [...] ویساور اللجنة القلق كذلك إزاء إمكانیة اإلفالت من العقاب، التي یتمتع 

 238."بھا مرتكبو ھذه األفعال

ة حرب أو تھدید حرب، مھما كانت، سواء كانت حال ،أنھ "ال یجوز التذرع بأي ظروف استثنائیة وأكدت لجنة األمم المتحدة

 239أو عدم استقرار سیاسي داخلي، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبریر التعذیب".

 خارجیینالمراقبین نقص في ال

بیر إلى كبشكل من الصعب التحقق من أي ادعاءات فیما یتعلق بما حدث بالضبط في جنوب شرق تركیا، ویرجع ذلك . 145

وفي ھذا الصدد، كتبت مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق . وسائل الوصول إلى المنطقةالقیود التي تفرضھا الحكومة على 

أنھا سعت إلى الوصول إلى األجزاء المتضررة من جنوب  2017،240مارس یرھا الصادر في آذار/اإلنسان، فیما یتعلق بتقر

                        
 ).2017/ینایر كانون الثاني 27( الوزراء التركي یحدد خطة إعادة بناء منطقة جنوب شرق األناضول/وكالة األناضولرئیس مجلس  234

 .18 الصفحة ،TUR0012 ،السفارة التركیة 235

 .TUR0019 ،من التعذیب لتحّررا 236

 ،1الفقرة  ،TUR0019 ،من التعذیب لتحّررا 237

 .11، الفقرة 2016 وحزیران/یونی 2(لدوریة الرابعة لتركیا لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب، المالحظات الختامیة بشأن التقاریر ا 238

 .12، الفقرة )2016 وحزیران/یونی 2(الرابعة لتركیا أن التقاریر الدوریة لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب، المالحظات الختامیة بش 239

 .)2017فبرایر نسان في جنوب شرق تركیا (شباط/مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، تقریر عن حالة حقوق اإل 240
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وة على ذلك، أفاد مفوض مجلس أوروبا لحقوق عال 241من ذلك. ھامكنلم ت الحكومة التركیة لكنرق تركیا منذ "سنة تقریبا"، ش

 :اإلنسان أن

الظروف الخاصة بحظر التجول وعملیات مكافحة اإلرھاب تجعل من الصعب جدا إدانة ھذه المزاعم: فقد "

م إلى ھذه كانت المناطق المعنیة محاصرة ومعزولة عن العالم الخارجي، مما یجعل وصول وسائل اإلعال

إضافة إلى أن الصحفیین الذین یسعون للوصول إلى معلومات حول ھذه االدعاءات  المناطق أمرا مستحیال.

 242."كبیرة یواجھون مخاطر

فضال عن ذلك، تؤكد مذكرة المفوض "أن مشكلة التحقیقات الفعالة واإلفالت من العقاب لقوات األمن ھي مشكلة طویلة األمد  

 243.في تركیا" ودائمة

ومة على الحكنزاع في جنوب شرق تركیا، نوصي بأن تقوم وزارة الخارجیة بالضغط الفیھ یستمر  الوقت الذي في. 146

 :اآلتيالتركیة لضمان 

حزب العمال الكردستاني ھي عملیات قانونیة  إرھاب بھا قوات األمن التركیة لمواجھةأن العملیات التي تقوم  -أ

یست كذلك. وعلى وجھ الخصوص، الرغم من أن ھناك أدلة ھامة تشیر إلى أنھا ل ىومتناسبة. علوضروریة 

إلحاق الضرر وقف واسع النطاق، و قف استخدام حظر التجول المفتوحینبغي أن تبادر وزارة الخارجیة إلى و

 ومعالجة ھذه المسألة السیاسیة في القریب العاجل. ،بالبنیة التحتیة المدنیة

 واالدعاءات قبل قوات األمن التركیة،من واستخدام التعذیب  ،التحقیق في االدعاءات المتعلقة بقتل المدنیین -ب

 بین القوات التركیة. منتشرةافة اإلفالت من العقاب الالمتعلقة بثق

 السماح للمراقبین المستقلین بالوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع. -ت

 

 حزب العمال الكردستاني، ووحدات حمایة الشعب، وسیاسة تركیا في شمال سوریا
 ة درع الفراتعملیي الفصل الثاني، بررت تركیا إلى حد كبیر تدخلھا العسكري في شمال سوریا وقیامھا بكما أوضحنا ف .147

نظیم "ھذه عملیة مناھضة لتن إعلى وجھ التحدید، قائلة  مواجھة تنظیم الدولة. وأبلغت بذلك السفارة التركیة في لندن، حجةب

ھو إنشاء منطقة آمنة،  ،ھا ھدف آخر من وراء القیام بعملیة درع الفراتكما أخبرتنا السفارة التركیة بأنھ كان ل 244".الدولة

نجحت  245الالجئین السوریین في األراضي السوریة. أوضاعن اإلرھاب"، حیث یمكن تسویة "منطقة خالیة م تحت مسمى

 في غضون شھر من ،عملیة درع الفرات في طرد تنظیم الدولة من المناطق الخاضعة لسیطرتھ والمجاورة للحدود التركیة

لتنظیم  ستراتیجیاإالتي تعتبر معقال  ،، استولت القوات التركیة على مدینة الباب2017 /فبرایرشباط 23وبحلول  246،اإطالقھ

                        
المتعلقة بجنوب شرق  ،2017آذار/مارس  10إلى  2015 /یولیوتموزالجسیمة لحقوق اإلنسان منذ  دمار الشامل واالنتھاكاتتفاصیل ال ؛مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، تقریر األمم المتحدة 241

 .تركیا

 .67)، الفقرة 2016دیسمبر انون األول/عملیات مكافحة اإلرھاب في جنوب شرق تركیا (ك لىبا، مذكرة حول اآلثار المترتبة عمجلس أورو 242

 .75)، الفقرة 2016األول/دیسمبر رة حول اآلثار المترتبة على عملیات مكافحة اإلرھاب في جنوب شرق تركیا (كانون مجلس أوروبا، مذك 243

 .15-14صفحة  ،TUR0012 ،السفارة التركیة ،انظر ،لالطالع على وصف السفارة التركیة لعملیة درع الفرات 244

 .7، السؤال TUR0043 ،السفارة التركیة 245

 .2صفحة  ،TUR0012، ةالسفارة التركی 246
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سوف تتقدم   247 ن قوات درع الفراتإ ،من بینھم الرئیس أردوغان ،الدولة. بعد ذلك، قال مسؤولون أتراك رفیعو المستوى

 .شرقا، باتجاه بلدة منبج

ل القتال حول مدینة منبج السوریة تغییرا في مسار عملیة درع الفرات وفي أھدافھا، حیث أن القوات التركیة لم تعد شكّ  .148

والمنطقة المحیطة بھا، ومناطق واسعة من شمال وشرق  مدینة منبجن نظرا أل ؛تقاتل من أجل القضاء على تنظیم الدولة

حمایة الشعب،  وحداتلغالب، وأقوى ھذه الوحدات ھي ة الوحدات الكردیة في اسوریا، في ذلك الوقت، كانت تحت سیطر

فضال عن ذلك، دخلت وحدات حمایة الشعب  السوري. ديزب االتحاد الدیمقراطي الكروھي میلیشیات كردیة قریبة من ح

راطیة حالف القوى الدیمقبما في ذلك المكونات العربیة السوریة، تحت رعایة ت ،الف مع میلیشیات أخرى أصغر حجمافي تح

نجحت القوى الدیمقراطیة السوریة في االستیالء وقد السوریة، التي كانت وحدات حمایة الشعب ھي العنصر المھیمن علیھا. 

دة على تحعلى مناطق واسعة من شمال سوریا من أیدي تنظیم الدولة، بعد أن تلقت األسلحة والدعم العسكري من الوالیات الم

 الوالیات المتحدة لمكافحة تنظیم الدولة. إستراتیجیةكجزء من وجھ الخصوص، 

تعتبر كال تعتبر تركیا أن وحدات حمایة الشعب ھي الجناح المسلح لحزب االتحاد الدیمقراطي، فضال عن أنھا  .149

یساھم نوعا ما لذلك، وعلى الرغم من أن تقدم القوات الكردیة قد  248ن لحزب العمال الكردستاني.یالمجموعتین بمثابة فرع

في تراجع تنظیم الدولة، فقد اعتبرت تركیا توسع القوات التي تقودھا وحدات حمایة الشعب في شمال سوریا، وتوطیدھا 

السیاسي في منطقة ذاتیة الحكم یقودھا األكراد یطلق علیھا اسم "روج آفا"، سیكون لھ آثار مباشرة وسلبیة على الحرب ضد 

ید من شھودنا إنھ على الرغم من قال لنا العد وفي ھذا السیاق، 249ضد حزب العمال الكردستاني. اإلرھاب التي تقودھا تركیا

عب. إعاقة وحدات حمایة الش عملیة كاناللھدف الرئیسي من الفرات بمكافحة تنظیم الدولة، إال أن اعملیة درع لتركیا  تبریر

إعادة  مثلشمالیة لسوریا مع تركیا، روج افا" من ضم الحدود اعتزم أوال منع "تلى أن قوات درع الفرات كانت وتشیر األدلة إ

 250غرب نھر الفرات، على وجھ الخصوص.ودفع القوات التي تقودھا وحدات حمایة الشعب من المناطق الواقعة 

ب زوحدات حمایة الشعب تملك عالقة وثیقة مع حعلى أن سألة ھذه الم علىعلقوا  ممنتحقیقنا  فياتفق معظم الشھود  .150

 إلىشارة فضال عن اإل .الخبرات والمقاتلین نتبادالیمان بالتنسیق سیاسیا مع بعضھما وكانا یقووأنھما  251،العمال الكردستاني

وجود روابط أخرى بین وحدات حمایة الشعب وحزب العمال الكردستاني. على سبیل المثال، أخبرنا بیل بارك، من كلیة 

انات تشیر إلى أن قرابة ثلث مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركیا كانوا في ن ھناك بیأ "،لندن"في جامعة  "كینغ"

مظلة  تحت ھملكن ،سمیات مختلفةمیعملون تحت ما من الناحیة الفنیة، فھم أد. الماضي أكرادا من أصل سوري یعبرون الحدو

 252.یدیولوجیة والتنظیمیةمن الناحیة األواحدة 

تشمل أیضا تبادل  الدیمقراطيلمبادالت بین حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب تقول الحكومة التركیة إن ا .151

تاني ردسأن الروابط االساسیة بین حزب العمال الك ،جاء في تقریر صادر عن السفارة التركیةفي ھذا اإلطار، األسلحة. و

                        
 .2016/دیسمبر كانون االول  12( ینة الباب، رویترزدالجیش التركي یحث السوریین على السعي للحصول على السالم عندما  تسیطر المعارضة على م 247

 .15، صفحة TUR0012 ،السفارة التركیة ،انظر 248

 .18، صفحة TUR0012 ،السفارة التركیة 249

 .TUR0016 ،ناتالي مارتن ةالدكتور .9الفقرة  ،TUR0021 ،كاترینا داالكورا ةالدكتور .20فقرة  ،TUR0032 ،بیل بارك .12الفقرة  ،TUR0007 ،ولیام ھیل انظر، على سبیل المثال، 250

 . 10و6 نالسؤاال ،میرالضیاء 

 .8 الفقرة ،TUR0021 ،نا داالكوراكاتری ةالدكتور .4القسم  ،TUR0016 ،ولكن ال یرتكب إال أن الدكتور ناتالي مارتن ،تقاریر ھایل 251

 .[بیل بارك]9السؤال  252
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ین من حزب العمال الكردستاني یتم تدریب انتحاری حیث ؛حةواض دیمقراطيب الوالشعحزب وحزب االتحاد الدیمقراطي/

في مخیمات وحدات حمایة الشعب في سوریا (روج آفا). كما أن استخدام حزب العمال الكردستاني لألسلحة المضادة للدبابات 

 ،وھذا دلیل واضح علی أنھم یقومون بشراء ھذه المعدات من خالل وحدات حمایة الشعب ،والمضادة للطائرات یزداد أیضا

 253من سوریا والعراق. كلدة في وجالمو

وات ھذه الق -ال سیما الوالیات المتحدة-دول الناتو  بھا ألسلحة التي تزودمن جانب آخر، تدعي تركیا على وجھ التحدید أن ا

 یتم نقلھا إلى حزب العمال الكردستاني الستخدامھا في تركیا. وقد قدمت لنا السفارة التركیة أدلة مكتوبة، ،لمحاربة تنظیم الدولة

 254مصاحبة لھا، لتأكید ھذا االدعاء. اوصور

قالت السفارة التركیة إن تركیا قدمت ھذه األدلة، وتناولتھا مع الوالیات المتحدة. وكانت تأمل أن یساھم ذلك في إحداث  .152

بید  255لدولة.ا وإنھاء ما تعتبره تركیا بمثابة الدعم األمریكي لوحدات حمایة الشعب ضد تنظیم ،تغییر في السیاسة األمریكیة

أن اللجنة تلقت بیانا من وزارة الدفاع األمریكیة مفاده أنھ ال یوجد أي دلیل على أن األسلحة التي قدمتھا الوالیات المتحدة إلى 

 سوریا تُنقل إلى تركیا، وأن الوالیات المتحدة قامت فقط بتسلیح العناصر العربیة من قوات سوریا الدیمقراطیة.

الئتالف معدات لالئتالف العربي السوري، وھي العناصر العربیة التي تعتبر عناصر عربیة من القوات في الحقیقة، وفّر ا

راطیة. قوات سوریا الدیمق ولم تقدم الوالیات المتحدة حتى اآلن دعما عسكریا إلى العناصر الكردیة في الدیمقراطیة السوریة.

ب العمال الكردستاني، ولیس لدینا أي مؤشرات على أن معدات وزارة [...] "نحن بالتأكید لم نقدم أي دعم على اإلطالق لحز

 256الدفاع قد نُقلت إلى حزب العمال الكردستاني".

عند شرح سیاستھا تجاه حزب االتحاد الدیمقراطي الكردي ووحدات حمایة الشعب، أشارت وزارة الخارجیة  إلى أن  .153

مع ذلك، نحن ا في جھود مكافحة تنظیم الدولة. شعب قد قدمت إسھاما ھامي ووحدات حمایة الحزب االتحاد الدیمقراطي الكرد

إحدى المنظمات لمصنف كت مع حزب العمال الكردستاني، انشعر بالقلق أیضا من حفاظ  الوالیات المتحدة على صال

ھاما في حصول في حین أن مجموعة من الجماعات الكردیة سوف تلعب دورا ومحظورة في المملكة المتحدة. الاإلرھابیة 

 257تسویة سیاسیة في سوریا، إال أننا ال نعترف بإعالن حزب االتحاد الدیمقراطي الكردي عن فیدرالیة في شمال سوریا.

سي االتحاد الدیمقراطي، ولكن لیند مع حزب اوحوار اتصاال المملكة المتحدةلدى أبلغتنا وزارة الخارجیة البریطانیة بأن  .154

نا بأن "المحادثات التي أجریناھا مع حزب االتحاد الدیمقراطي كانت وبا في وزارة الخارجیة، أخبرأوردائرة ، مدیر أبلبي

 258حول السیاسة، وضرورة فصل أنفسھم عن حزب العمال الكردستاني ومستقبل سوریا".

 إلى مواجھة تنظیمساس عالوة على ذلك، قالت وزارة الخارجیة أیضا إنھا تفھم أن عملیة درع الفرات كانت تھدف باأل -155

ود اقتتال احتمال وج لىءلت اللجنة عن اآلثار المترتبة عوقبل وقوع اشتباكات بین القوات التركیة والكردیة، تسا 259الدولة.
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یر غ امیة، إال أن السیر أالن دنكان بدبین وحدات حمایة الشعب وقوات درع الفرات، بدال من محاربة تنظیم الدولة اإلسال

نا وأ ،مع مثل ھذه الصراعات الجانبیة أنا أفھم الصراع المحتمل وقوعھ مع السیاسة األمریكیة" ول ذلك:متأكد من عدم حص

أستطیع أن أقول أكثر في ھذا  أنا لست متأكدا من أنيحصول مثل ھذا السیناریو. بلست متأكدا من أنھ من المفید التكھن 

أن تركیزنا الرئیسي یجب أن  من[...] لكني متأكد  260إلیھ. فھم ما تودون الوصولألموضوع، وفي ھذه المرحلة، ولكني ا

 261یكون حول حث تركیا على مواصلة التركیز على محاربة تنظیم الدولة.

وعند سؤالھ عن تفاصیل سیاسة المملكة المتحدة من خالل أدلة مكتوبة، أجابت وزارة الخارجیة البریطانیة بأن تركیا ال تزال 

ا للجیش الدعم الذي تقدمھ تركیبترحب المملكة المتحدة  ضد تنظیم الدولة. وفي ھذا الصدد،ة الدولیة تسھم إسھاما قیما في الحمل

من المنطقة الحدودیة. كما تواصل القوات الدیمقراطیة السوریة تقدیم مساھمة ھامة في الدولة لطرد تنظیم  ،السوري الحر

ل متناسق مع التحالف العالمي لتحقیق ھدفنا المشترك المتمثل في مواجھة تنظیم الدولة. وندعو جمیع األطراف إلى العمل بشك

 262ھزیمة تنظیم الدولة.

قامت القوات التركیة بإنشاء مقاطعة في شمال تركیا وحیازتھا، وذلك من خالل المشاركة المباشرة لقواتھا المسلحة . 156 

نب آخر. وقد قامت القوات التركیة بذلك إلنشاء ما ة المعارضة للنظام من جاودعم المیلیشیات السوری ،في القتال من جانب

جزءا من مواجھة تنظیم الدولة. إضافة لذلك، ، كما كان ذلك أیضا ھ "منطقة خالیة من اإلرھاب" تكون مالذا للالجئینتسمی

ة، ركیحسب قول الحكومة الت ،مثلت محاربة میلیشیات وحدات حمایة الشعب الكردیة، التابعة لحزب العمال الكردستاني

تطرح المملكة المتحدة عدة تساؤالت مھمة حول سیاسة تركیا في شمال سوریا، و یجب . إحدى الدوافع وراء ھذا األمر

 على وزارة الخارجیة أن:

ثار ا لآلوتقدم تقییم ،ھات التركیة وحلفائتبدي موقفھا حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوریا من قبل القوا )أ

أي عملیة سالم، إلى جانب اآلثار المترتبة على ص سیادة سوریا وسالمتھا اإلقلیمیة وذلك فیما یخعلى  المترتبة

 سالمة وأمن أولئك القاطنین بتلك المنطقة.

توضح ما إذا كانت المملكة المتحدة تدعم توطین الالجئین داخل األراضي التي تسیطر علیھا جماعات المعارضة  )ب

 اسوری السوریة المدعومة من طرف تركیا داخل

توضح ما إذا كانت تشاركنا تقییمنا حول اعتبار وحدات حمایة الشعب الھدف الرئیسي لعملیة درع الفرات التركیة  )ج

 بدال من تنظیم الدولة.

ى حد إل ،توضح ما إذا كانت توافق تركیا في تأكیدھا على ارتباط وحدات حمایة الشعب بحزب العمال الكردستاني )د

 حمایة نظرا ألن وحدات ،ھذه المجموعة باإلرھاب. ویعتبر ھذا األمر بالغ األھمیةیجعلھا تشارك تركیا في إدانتھا 

نطاق أراضیھا في المنطقة. كما أن ھذه الجماعة  ل الغالبیة الكردیة في شمال سوریا، و لسعةالشعب الكردیة تمث

والوالیات المتحدة  المدعومة من طرف المملكة المتحدة، تعتبر المكون الرئیسي لتحالف قوات الدفاع الذاتي
 األمریكیة ضد تنظیم الدولة.
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المجتمع الدولي. ویجب على  ال یصب الصراع بین وحدات حمایة الشعب وتركیا في مصلحة المملكة المتحدة أو. 157

اللذین كانا ضمن الجیوش الرئیسیة التي تحارب  ،وزارة الخارجیة أن توضح كیف السبیل إلنھاء الصراع بین الطرفین

 الدولة على األراضي السوریة. تنظیم

ستئناف عملیة السالم مع حزب العمال الكردستاني. جیة مجھودا حاسما إلقناع تركیا بانوصي بأن تبذل وزارة الخار. 158

المحلي  ستقاللتدعیمھا، باإلضافة إلى مناقشة االوینبغي أن تشمل ھذه العملیة اعتراف تركیا بالھویة الثقافیة الكردیة و

 مصالحة واسعة النطاق بین المصالح التركیة والكردیة والدولیة.، بصفتھ األساس للم إلقلیم كردستانالمستدا

 حالة الدیمقراطیة في تركیا  .6
 دور تركیا كنموذج دیمقراطي

 مسامعنا خالل تحقیقاتنا أن تركیا كانت تعتبر في الماضي مثاال للدیمقراطیة في المنطقة، وھو ما تمإلى  د تناھى. لق159

تسیر منطقة الشرق األوسط  . وقد كان السیاسیون في الغرب بشكل خاص یأملون أن2012إدراجھ أیضا في تقریرنا سنة 

لد ذي غالبیة ب باإلضافة إلى اعتمادھا العلمانیة السیاسیة في ،قتصادتفعیلھا للدیمقراطیة وتنمیتھا لالتركیا في  على ُخطى

لیة ، أن "العصر الذھبي" للواجھة الدولندنب "یونفیرسیتي سیتي"یس، من جامعة سورة روزماري ھولمسلمة. أخبرتنا البروف

 لتركیا قد ولى:

نتفاضات العربیة، كانت تركیا في موقف تغبط علیھ. كان ، أو باألحرى من عشیة اال2011من سنة  ااعتبار"

نت دول مثل المملكة المتحدة زدھار. وكا، كما كان االقتصاد في أوج االكل شيء یسیر على ما یرام بالنسبة لھا

ابیة دول العالم العربي عالقات إیجطیة واإلسالم. وجمعت بین تركیا وتعتبر تركیا نموذجا للجمع بین الدیمقرا

راد كانت القضایا المتعلقة باألك ، وعالقة مودة أیضا بینھا وبین نظام األسد. باإلضافة إلى ذلك،بشكل متزاید

ن م خلو عالقاتھا مع جیرانھاتتمثل في ا صیغة للعالقات اإلقلیمیة، تركیواعتمدت  ،في طور المباحثات

 263."الصراعات. واعتبرت ھذه المرحلة حقبة ذھبیة في تاریخ تركیا في وقت الحق

البریطانیة التقریر المندرج في تحقیقاتنا باإلشارة إلى أن وضع تركیا یمثل "الدیمقراطیة  قد استھلت وزارة الخارجیة. ل160

وامل التي جعلت من تركیا "شریكا الغالبیة المسلمة". كما أخبرتنا الخارجیة البریطانیة أن ھذا الوضع مثل إحدى الع ذات

لكن من الجدیر بالذكر  264حترام".عالقات ثنائیة قویة مبنیة على االستراتیجیا حیویا"، جمعت بینھ وبین المملكة المتحدة "إ

 فإنبین المملكة المتحدة وتركیا،  265ریرھا المقدم لتحقیقاتنا باإلشارة إلى "القیم المشتركة"أنھ بینما استھلت السفارة التركیة تق

كد خطاب الثاني، یؤما تم توضیحھ في الفصلین األول وإلى ذلك قط. وعوضا عن ذلك، وكلم تشر وزارة الخارجیة البریطانیة 

ھمیة إدراك الخطر المحدق بھا، باإلضافة إلى وضع التطورات وأ ،" مع تركیاستراتیجیةالخارجیة البریطانیة على العالقة "اإل

 وأخبرنا السیر أالن دنكان أن:   المتعلقة بحقوق اإلنسان في تركیا في ذلك السیاق.

محددة. وبطبیعة الحال، فقد اتخذوا إجراءات جادة ردا على تواجھ عدة تھدیدات خطیرة و ]تركیا[ " 

إلى تحدید طبیعة التھدیدات التي یواجھونھا. وبذلك یمكننا تقاسم  یحتاج ھذا السؤال دائما [ … ]ذلك. 

                        
 .(بروفیسور روزماري ھولیس) 3السؤال  263

 .1الفقرة  ،TUR0010 ،جیة البریطانیةوزارة الخار 264

 .1الفقرة  ،TUR0012 ،السفارة التركیة 265
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ولكنھم یتشاركون ظروفا مختلفة جدا. ونحن ال نقدر في المملكة المتحدة على التفكیر في سیاستنا  ،القیم

  266."الذي یحدث لھمنفسھ النحو  الخاصة بشأن أمر یحدث لنا على

 في تركیا في المملكة المتحدة سیتجسد في "فوج من الدبابات نقالبدیل لمحاولة االنكان أن الوضع البكما أخبرنا السیر أالن د

قصف تو ،زراءرئیس الووتحاول قتل الملكة و وستمنسترتطلق النار على الناس في ، التي تقودھا القوات العسكریة في ویتھال

 267حدث في تركیا". البرلمان بینما تستولي على محطة البي بي سي. وھذا ما

قد عٌجل من انھیار  نقالبد الحكومة التركیة على محاولة االأن رمن نا الشھود المشاركون في تحقیقاتنا قد حذرَ . ل161

 .نقالب، وأن ذلك كان واضحا قبل حدوث محاولة االالدیمقراطیة في تركیا

 

 المخاطر والقیود المسلطة على الدیمقراطیة في تركیا 

 نتخابات اال

في  فعیلقید التتزال آلیات الدیمقراطیة ال یة، في أبسط أشكالھا، إجراء عملیة اقتراع حرة ونزیھة. و. تتطلب الدیمقراط162

 ، أن:"لندن"في جامعة  "كینغ"من كلیة  وقد أخبرنا بیل بارك، .تركیا

المائة من األصوات. ومنذ ذلك الحین، في  34بنسبة  2002تركیا سنة  الحكم فيتولى  والتنمیة ةحزب العدال"

. وفي آب/أغسطس 2015نوفمبر تشرین الثاني/المائة في انتخابات في  50اتسعت قاعدتھ الشعبیة لتبلغ نسبة 

 268."المائة من األصواتفي  58، تم انتخاب رئیس الوزراء رجب طیب أردوغان رئیسا لتركیا بنسبة 2014

الجانب اإلجرائي، فإن  نتخابات حرة مناالمن أنھ رغم اعتبار مع ذلك، حذر بعض الشھود المشاركون في تحقیقاتنا . 163

نتخابیة على النطاق األوسع تثیر القلق نوعا ما. وقد أخبرنا ضیاء میرال، من مركز التحلیل التاریخي وبحوث البیئة اال

 النزاعات، خالل تحلیلھ للدیمقراطیة في تركیا أنھ:

وفي  ][… نتخابات.النتائج النھائیة لالالتشكیك في  "لم تظھر أي من ھذه الحسابات مخالفة خطیرة تستدعي

لمجانیة... الت االمقابل، استغلت الحكومة التركیة موقعھا المتمیز من حیث البث وشبكات الدولة وتوفیر الحاف

 269متیازات. إذن، ال یمكن بالضرورة اعتبار ھذا األمر منصفا تماما."إلى غیر ذلك من اال

دورھا بعبرت ، "ترنت نوتنجھام" جامعةضرة حول العالقات السیاسیة والدولیة في محاالستاذة األناتالي مارتن، كتورة دال

 عن قلقھا قائلة إن:

راطیة مقلكنھا ال تعتبر حتما دیإتاحة حریة التصویت لمواطنیھا.  تركیا تعتبر دولة دیمقراطیة من حیث"

آلن وصف تركیا بأنھا دیمقراطیة تحاد األوروبي أو المملكة المتحدة. یمكن الیبرالیة وفقا لقواعد وقیم اال

وقد  [ … ] نظرا لھیمنة حزب العدالة والتنمیة والرئیس أردوغان على مؤسسات الدولة واإلعالم. ،استبدادیة

                        
   .155السؤال  266

 . 186السؤال  267

 قتراع العام المباشر في الجمھوریة التركیة.أردوغان ھو أول رئیس منتخب باال؛ 1، الفقرةTUR0032 ،بیل بارك 268

 .(ضیاء میرال) ،38السؤال  269
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ي وذلك نتیجة السیاسة الت ،اختفت طبقات كثیرة من التدقیق في المجتمع التركي على مدى العقد الماضي

 270التنمیة."واعتمدھا حزب العدالة 

 ة التعبیرحری

 180من بین  151عند تقییم وضع الصحافة في تركیا، أخبرتنا وزارة الخارجیة البریطانیة أن "احتالل تركیا للمرتبة . 164

فیین أن الحكومة وقد قدر االتحاد الوطني للصح 271ال یزال یمثل مصدر قلق لنا." ،دولة في مؤشر حریة الصحافة في العالم

 أن بعض ھذه التدابیر تھدف إلى تكمیم األفواه:إلى  ، منوھاالنطاق لتقیید اإلعالم التركیة اتخذت تدابیر واسعة

یث شھدت مقتل صحفي وسلسلة عملیات نتھاكات في حق حریة التعبیر في تركیا، ح"وتستمر اال

وحظر منظمات إخباریة  ،حتجاز واعتقال وسجن واسعة النطاق. وقد تم استھداف الصحفیین وتھدیدھما

 عالوة على ذلك،المؤسسات اإلعالمیة. وإغالق  ،باإلضافة إلى تعلیق التراخیص اإلعالمیة وإعالمیة،

وتم تعلیق العمل بمئات بطاقات  ،عاطلین عن العمل أصبح عدد كبیر من العاملین في المجال اإلعالمي

د. باللالمعارضة في ااإلعالم المستقلة و شھدت تركیا عملیا قمع جمیع وسائل [ … ] .العمل الصحفي

في لھ الجرأة على انتقاد الحكومة بأي شكل من األشكال أو إصدار وتعتبر األجھزة األمنیة أي صح

 272".تقاریر تشوه صورتھا ھدفا محتمال

  274صحفیا.90-27356فیین القابعین في السجن حالیا في تركیا، والتي تتراوح بین شھود بیانات مختلفة حول عدد الصحقدم لنا 

أفادت أنھ تم كما  275فیین على مستوى العالم"،" تركیا بأنھا "الرائدة في سجن الصحراسلون بال حدودم"وقد وصفت منظمة 

دار نشر  29یة ووسیلة إعالم 149یقل عن   في، ینتظرون بدء محاكمتھم. وتم أیضا إغالق ما الصح 100سجن أكثر من 

 276دون أي إجراء قضائي. ،فیینلسفر العائدة لصحاوتم سحب مئات جوازات  ،فيبطاقة صح 775ت ألغی بطریقة تعسفیة. كما

بقوة صالحیات الدولة في مكافحة  القانوني لإلرھاب في تركیا المقترن. وقد أبلغنا بعض الشھود أن اتساع المفھوم 165

اءت اإلرھاب ھذه جفیین أن معضلة توسع مفھوم كما أخبرنا االتحاد الوطني للصح 277خول للحكومة تقیید اإلعالم. ،اإلرھاب

على  2011و 2001تحاد ببحوث أظھرت أن "ثلث عملیات اإلدانة المتعلقة باإلرھاب بین اال استشھد. ونقالبعقب محاولة اال

، شھدت نقالبھ عقب محاولة االإال أن 278قد صدرت عن محاكم تركیة".إدانة"،  12.897یعادل  مستوى العالم ،أي ما

ا كبیرا في ظل حالة الطوارئ. وقد أخبرنا شھود أنھ تم تفعیل ھذه صالحیات الدولة في إطار مكافحة اإلرھاب توسع

یة في تركیا نقالبوسیلة إعالم بعد المحاولة اال 178قال لنا السیر أالن دنكان إنھ تم إغالق وقد الصالحیات ضد اإلعالم. 

، نص على 6201ز/یولیو تمو 27وفي ھذا السیاق، قدمت منظمة العفو الدولیة مثاال لمرسوم، صدر في  279بموجب مرسوم.

                        
 .2الفقرة  ،16TUR00 ،د.ناتالي مارتن 270

  .8الفقرة  ،TUR0010 ،وزارة الخارجیة البریطانیة 271

 .ملخص تنفیذي ،TUR0037 ،فییناالتحاد الوطني للصح 272

 .، نقال عن جمعیة الصحفیین التقدمیین5الفقرة  ،TUR0037 ،فییناالتحاد الوطني للصح 273

الفقرة  ،TUR0017 ،الدولیة العفو منظمة ،"نقالباال محاولة منذ المحاكمة قبل الحجز إلى أعیدوا قد صحفي 100 من أكثر"دولیة أن ؛ أخبرتنا منظمة العفو ال2، الفقرة TUR0015 ،مؤتمر نقابات العمال 274

27. 

 ).2016آب/أغسطس  10( مستوى العالم، مراسلون بال حدود تحتل تركیا الصدارة في سجن الصحفیین على 275

 .2017شباط/فبرایر  2( ركیا، مراسلون بال حدودروبي على الدفاع عن حریة الصحافة في تاألو االتحادمنظمة مراسلون بال حدود تحث  276

 .128والسؤال  .4، الفقرة TUR0007 ،ویلیام ھیل .TUR0015 ،مؤتمر نقابات العمال ملخص تنفیذي. TUR0037 ،فییناالتحاد الوطني للصحنظر، على سبیل المثال، ا 277

 .12الفقرة  ،037TUR0 ،فییناالتحاد الوطني للصح 278

  .200السؤال  279
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وقد تم حظر الوصول إلى مواقع  صحیفة. 45و محطة إذاعیة، 23، وزیةاقناة تلف 16بما في ذلك  ،إعالم وسیلة 131إغالق "

 280".وسحب رخص وسائل إعالم "،تویترعلى "مھمة وحسابات  ةإلكترونی

م تحركھا دوافع سیاسیة. وقد ذكر میدان اإلعال ما بلغ مسامعنا أن القیود التي فرضتھا الحكومة التركیة على . كثیرا166

وسائل داخل  281غرس ثقافة "الرقابة الذاتیة"درج ضمن ھذه القیود من شأنھا فیین أن التدابیر التي تناالتحاد الوطني للصح

م ي تأعرق الصحف التركیة المعارضة وأكثرھا قراءة، من بین وسائل اإلعالم الت اإلعالم. وكانت صحیفة "الجمھوریة"،

 تحاد الوطني للصحفیین إنھ:ا بداعي مكافحة اإلرھاب. وقال االإیقاف موظفیھ

لعاملین بصحیفة إدارة بمن فیھم الرئیس التنفیذي لفیا ومحامیا وأعضاء مجلس صح 13"تم اعتقال 

، وذلك في إطار تحقیق حول الموظفین الذین ]2016["الجمھوریة" المعارضة، في تشرین الثاني/نوفمبر 

 تكبوا جرائم باسم حزب العمال الكردستاني و حركة غولن."ار

في  ،إلى المنفى بعد محاكمتھ بتھمة إصدار تقاریر ،دوندار كان ،وجاء ذلك عقب اقتیاد رئیس التحریر السابق

في سوریا. وخالل یتھم فیھا القوات األمنیة التركیة بنقل األسلحة إلى الجماعات المسلحة  ،2015أیار/مایو 

لصحیفة  ي، تعرض كان دوندار إلى محاولة اغتیال خارج قاعة المحكمة. إن الخط التحریركمةالُمحا

مع حزب العمال  لمانیة الرائدة في البالد بتورطھااتھام ھذه الصحیفة القومیة الع"الجمھوریة" واضح، و

 282."لكردستاني أو حركة غولن اإلسالمیة أمر سخیف بشكل كبیرا

بتھمة أن ھذه ، و، وذلك مجددا بدافع مكافحة اإلرھابةیة القیود على وسائل اإلعالم الكردیشددت الحكومة الترك. 167

اإلجراءات تحركھا دوافع سیاسیة. ووصف الحزب الدیمقراطي الحر، وھو من أحزاب المعارضة التركیة المؤیدة لألكراد 

 ائال:حیات مرسوم حالة الطوارئ قلكردیة بموجب صالوالمنتقدة لحزب العدالة والتنمیة، نطاق التدابیر المتخذة ضد الصحافة ا

ل القنوات المؤیدة للدیمقراطیة تشم ازیة تنتقد أردوغان،قناة تلف 16"أغلقت الحكومة التركیة بموجب مرسوم 

، مثل قناة (جیان) و قناة وتلك التي تبث باللغة الكردیة ،"سیسي نیاتھمثل قناة "آي أم سي" و" ،الةوالعد

ة عالوناطقة باللغة الكردیة. القنوات، تعتبر قناة "زاروك" أول قناة موجھة لألطفال  بین ھذه "زاروك". ومن

 283.ر"دار نش 29باإلضافة إلى  ،وكاالت أنباء 5مجلة و 19محطة رادیو و 24على ذلك، تم إغالق 

 :الشرفي للحزبالدیمقراطي والرئیس ب و، النائب في البرلمان عن حزب الشعكوركتشو رتوغرولأصرح من جھتھ، 

ومئات الصحف ودور النشر، حیث یلعب رجب  ،زیةا"لدینا إعالم واحد یضم أسطوال من مئات القنوات التلف

وكاتب العمود الرئیسي). ویتلخص الوضع في أن اإلعالم  ،والمخرج ،طیب أردوغان ھنا دور (رئیس التحریر

یخضع اإلعالم إلى اتفاقیة أساسیة تتمثل  التركي یقبع تحت سیطرة محكمة من طرف الحكومة التركیة. كما

                        
 .27الفقرة  ،TUR0017 ،الدولیة العفو منظمة 280
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ون زیة، فذلك سیكاب الدیمقراطي تماما. وفي حالة ذكره في الصحف أو القنوات التلفوفي تجاھل حزب الشع

 284.إما للتقلیل من شأنھ أو التشھیر بھ"

 المجتمع المدني واألوساط األكادیمیة وحریة التجمع

/یولیو تموز 15في  نقالبل إلى الشوارع ومقاومة محاولة االاك على النزوفي حین شجعت الحكومة التركیة األتر. 168

، أعرب شھود عن قلقھم حیال موقف الحكومة المعادي للمظاھرات العامة األخرى. ویكشف ھذا األمر عن تطبیق غیر 2016

جمع مقابل، أصبحت حریة التمتناسق لحریة التجمع، حیث تم تأیید المتظاھرین حین وافقت مطالبھم أھواء الحكومة. وفي ال

وبعدھا،  نقالبالمؤیدة للحكومة خالل محاولة االمھددة حین انتقد المتظاھرون الحكومة. وفي تناقض صارخ للمظاھرات 

كمثال في إسطنبول،  "جیزي"ضد مخطط تطویر منطقة حدیقة  ،2013أیار/مایو  ظمة العفو الدولیة بتقدیم مظاھراتقامت من

 أفادت أنھ:حیث اھضة للحكومة، على المظاھرات المن

التي تعرف باحتجاجات  ، اندلعت المظاھرات2013تموز/یولیو منتصف أیار/مایو و 28"في فترة ما بین 

 مئات إلى عبین بض عدا اثنتین. وتراوحت أعداد الحشود ما ، في جمیع مقاطعات تركیا ما"جیزي"حدیقة 

حتجاجات السلمیة، والتي ا وتكرارا القوة المفرطة ضد االنیة مرارعشرات اآلالف. وقد استخدمت القوات األم

 285.حتجاجات عن مقتل أربعة متظاھرین"في بعض األحیان إلى عواقب وخیمة. وقد أسفرت ھذه اال أدت

مثل المنظمات غیر الحكومیة ونقابات العمال.  ،. من جھة أخرى، تم فرض قیود أیضا على منظمات المجتمع المدني169

قد أفاد مفوض ، وزادت وتیرتھا بعدھا، في إطار حالة الطوارئ. ونقالبحملة التضییق ھذه قبل محاولة اال ومجددا، بدأت

دون أي إجراءات  یةتصفیة أكثر من ألف منظمة غیر حكومیة ونقابة عمالروبا لحقوق اإلنسان أنھ "تم حل ومجلس أو

منظمة مجتمع مدني  199یقل عن  ما ال لمنظماتراطي أن من بین ھذه اب الدیمقووقد أخبرنا حزب الشع 286."قضائیة

في حین اعتبر مؤتمر نقابات العمال "اضطھاد الدولة" لنقابات العمال أمرا متجذرا في الصعوبات المحددة التي  287كردیة.

 ةفرضھا قانون العمل التركي على منظومة العمل. إال أن ھذا األمر متأصل أیضا في ردود الفعل الوحشیة من طرف الدول

 288".ضد التعبیر العام عن المعارضة

تركیز الحركة الغولنیة على إنشاء المدارس في تركیا، وھو ما قابلتھ  ،سواءح الفصالن؛ الثالث والرابع على حد . أوض170

ألموال وجمع ا ،غولنیة للتغلغل في الدولة ھزیمة ما رأتھ إستراتیجیةفي محاولة ل ،بحملة تطھیر لقطاع التعلیم ةالحكومة التركی

 أن: األوسط الشرق دراسات لرابطة األكادیمیة الحریة لجنةمن خالل المؤسسات التعلیمیة. وقد أخبرتنا 

حتجازات وحمالت المضایقات الخاصة الموجھة ضد حقیقات والمحاكمات واإلقاالت واال"نطاق الت

ادت دزإال أن نطاقھا توسع واسبقت محاولة االنقالب، ھذه التدابیر  تبر مروعا جدا. كما أناألكادیمیین یع

 289."حالیا تحت غطاء قوانین حالة الطوارئوتیرتھا 
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. نقالب. تضمن الفصل الرابع من ھذا التقریر بعض البیانات حول عدد األكادیمیین الذین تمت إقالتھم عقب محاولة اال171

یق في حركة غولن فقط، بل تم التضیغیر أن بعض الشھود أخبرنا أن فصل األكادیمیین لم یقتصر على إبعاد المتورطین 

دعاءات حول دعمھم لحزب العمال الكردستاني. ، وذلك على خلفیة اكذلك على البعض منھم بموجب قوانین مكافحة اإلرھاب

 :"السالم أجل من أكادیمیونحملة " لنا منظمة العفو الدولیة مثاال منوفي ھذا السیاق، قدمت 

أكادیمي بموجب قوانین تحظر  1.000، في قضیة 2016انون الثاني/ینایر انطلقت التحقیقات في تركیا، في ك"

"الدعایة لمنظمة إرھابیة" (حزب العمال الكردستاني) باإلضافة إلى قوانین "ضد تشویھ الشعب التركي". وقد 

ن نكون شریكا وقع األكادیمیون عریضة، ضمن ما یعرف بحملة "أكادیمیون من أجل السالم"، تحت عنوان "ل

لتركیة ا ھذه الحملة بإحالل السالم، منتقدین العملیات العسكریةفي  ي ھذه الجریمة". حیث طالب األكادیمیونف

 ،في خطاب لھ ،الثاني/ینایر، وصف الرئیس التركي أردوغانكانون  15في الجنوب الشرقي للبالد. وفي 

 ثناءأیة لتلك التي یرتكبھا السفاحون. مضیفا أنھم یرتكبون جریمة مساو، األكادیمیین بأنھم "أحلك من الظالم"

 290."، یتواصل التحقیق مع آخرین ضمن إجراءات جنائیة أو إداریةذلك

 

 المعارضة السیاسیة، وقضیة حزب الشعوب الدیمقراطي

 المائة على األقل من األصوات في االنتخاباتفي  10والي . في الواقع، ال بد لألحزاب السیاسیة التركیة من الفوز بح172

حتى تتمكن من ربح مقاعد تمثیلیة في البرلمان التركي، وھو ما نجحت أربعة أحزاب في القیام بھ خالل االنتخابات  ،العامة

ضم  ة، وقد" األقلیحزب الحركة القومیةاألغلبیة في البرلمان، فیما یمثل " ن حزب العدالة والتنمیة من حیازةاألخیرة. وقد تمكّ 

فتح ت على غرار إجراء تعدیالت دستوریة ،ة والتنمیة بشأن التصویتات التشریعیة الرئیسیةصوتھ مؤخرا إلى حزب العدال

حزب "و  292"حزب الشعب الجمھوريوقد جاء في الرسائل الخطیة التي بعث بھا كل من " 291المجال لسلطة رئاسیة تنفیذیة.

زب حعدالة والتنمیة. في المقابل، یشیر أن ھذین الحزبین قد تمسكا بموقفھما المعارض لحزب ال  293"الشعوب الدیمقراطي

 خاصة إلى أن قدرتھ على معارضة الحزب الحاكم تواجھ تقلیصا. الشعوب الدیمقراطي

خرى، أ كراد إضافة ألمور. اتھمت الحكومة التركیة عناصر من حزب الشعوب الدیمقراطي، الذي یُعتبر حزبا موالیا لأل173

دستاني. من جھتھ، وجھ حزب الشعوب الدیمقراطي أصابع االتھام نحو الحكومة بوجود عالقات تربطھم بحزب العمال الكر

رلمان المثال، صوت الب وذلك ألنھ یمثل صوتا ناقدا. فعلى سبیل ،التركیة باستھدافھ تحت غطاء تشریع مكافحة اإلرھاب

وقد  294بعة المكونة للبرلمان،برلمانیا، ینتمون لألحزاب األر 138لرفع الحصانة عن  2016أیار/مایو سنة 26في  التركي

 بشكل خاص: ا حزب الشعوب الدیمقراطي أن أعضاءه استھدفواأكد لن

. وحین تم توزیع تقاریر 59من أعضائنا البرلمانیین من أصل  55"ونتیجة لتلك العملیة، تم رفع الحصانة عن 

االعتبار، بات من االتھامات على األحزاب السیاسیة، فضال عن أخذ تصریحات الرئیس أردوغان بعین 
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 هكان حزب الشعوب الدیمقراطي وأعضاءالواضح أن الطرف السیاسي الُمستھدف من خالل وثیقة الحصانة 

من حزب الشعوب الدیمقراطي، وھو ما  ابرلمانی اعضو 55حصانة ضد  اتملف 510في البرلمان. كما یوجد 

 األخرى مجتمعة.الثالثة األحزاب ملفات التي تستھدف أعضاء یمثل عددا أكبر من مجموع ال

والجدیر بالذكر أن عدد الملفات التي قُدمت ضد أعضائنا البرلمانیین شھدت ارتفاعا سریعا، وذلك في أعقاب 

 ...][تصریح أردوغان بضرورة رفع الحصانة عن أعضائنا في البرلمان، فضال عن فرض عقوبات علیھم. 

ملفا ضد أعضاء حزب الشعوب  368لفا جدیدا، من بینھا م 468في غضون األشھر األربعة التالیة، تم إعداد 

، وكانون األول/دیسمبر سنة 2007الدیمقراطي في البرلمان. وخالل الفترة الممتدة بین تموز/یولیو سنة 

ملفا، إال أن العدد سرعان ما ارتفع  182، بلغ عدد الملفات الخاصة بنواب حزب الشعوب الدیمقراطي 2015

 295".تملفا 510لیصل إلى حدود  ،2016ة بحلول أیار/مایو سن

 

انتظار محاكمتھم، ، بزب الشعوب الدیمقراطيح عنبرلمانیا نائبا  13 ، تم اعتقال2013لثاني/نوفمبر سنة خالل شھر تشرین ا

یرھا وغكتابة ھذا التقریر. وفي الحقیقة، ھناك تخوفات من أن ھذه االعتقاالت، أثناء  منھم ما زالوا رھن االعتقال 10حیث أن 

ي ھذا فتقیید مدروس للمعارضة السیاسیة. من اإلجراءات التي اتخذتھا الدولة ضد حزب الشعوب الدیمقراطي، قد تعد بمثابة 

جاه االعتقاالت التي شملت أعضاء البرلمان التابعین لحزب ت 296الصدد، أعربت وزارة الخارجیة األمریكیة عن قلقھا العمیق

. وخالل الشھر ذاتھ، أیدت المملكة المتحدة البیان الصادر 2016تشرین الثاني/نوفمبر سنة خالل شھر  ،الشعوب الدیمقراطي

  297عن االتحاد األوروبي، الذي أعرب فیھ عن بالغ قلقھ، إال أنھا لم تصدر بیانا مستقال.

مستمر لألعضاء نحن نشارك كال من الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي قلقھما حول االعتقاالت واالحتجاز ال. 174

 المنتخبین عن حزب الشعوب الدیمقراطي في البرلمان.

 السلطة القضائیة

 حیاد السلطة القضائیة في تركیا یشھد تقویضا، حیث یعود ذلكب المتعلقة المخاوفخالل التحقیق الذي أجریناه، استمعنا إلى 

المثال، أخبرنا الدكتور أالن غرین، من جامعة  . وعلى سبیل2016سنة  نقالبجزئیا إلى اإلقاالت التي أعقبت محاولة اال

كما أشار السیر أالن  298یة.نقالبفي إطار عملیة التطھیر التي تلت المحاولة اال ،قاض تم عزلھم 2700، أن حوالي "دورھام"

م ھیل، وفي السیاق ذاتھ، قال البروفیسور ویلیا 299قد تمت إعادتھم إلى مناصبھم في وقت الحق. اقاضی 293دنكان إلى أن 

 :إن "لندن"بجامعة  "الدراسات الشرقیة واإلفریقیة" من مدرسة

ومة القاضي بأن الحك االعتقاد زت، التي تمت على نطاق واسع، قد عزینالعام عینوالمد القضاة إقالة "عملیات

 300.القضاء" الستقاللیة وضع حد إلى تسعى كانت

                        
 .14و 13الفقرات  ،TUR0036 ،حزب الشعوب الدیمقراطي 295

 ).2016 تشرین الثاني/نوفمبر 4بریس ( بیان موجز للدیلي األمیركیة، الخارجیة وزارة 296

 .225سؤال  297

 .8الصفحة  ،TUR0006 ،الدكتور أالن غرین 298

 .200سؤال  299

 .4 الفقرة ،TUR0007 ،ویلیام ھیل 300



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات

70 
 

، تتعرض للتقویض. وفي ھذا اإلطار، كتب عصمان أرتورك تئیة كانر بأن ثقافة االستقاللیة القضاعالوة على ذلك، ساد تصو

یة، نقالبإثر المحاولة اال بعد أن شملتھم حملة اإلقاالت الذي قال بأنھ مثّل مجموعة من المحامین األتراك الذي یعیشون في المنفى

 :أن

ان علیھم یا. وبغیة االحتفاظ بمناصبھم، كعلى أنھم غولنیون في حال قاموا بتطبیق القانون في ترك ن یتم تصنیف القضاةكا"

ھم ون مطالبات النخبة الحاكمة باعتبارھا قراراتاق مع النخبة السیاسیة الحاكمة، بالتالي، كان القضاة یتبنأن یظلوا على وف

 301النھائیة".

عبیر تمثل حریة الت خالل السنوات األخیرة، تم إضعاف المؤسسات والثقافة الدیمقراطیة في تركیا بشكل ملحوظ. كما. 176

لى ع كیا فتُقابل بتعّصب أساسي، حیث تقوم الحكومة،إحدى الجوانب التي تدھورت بشكل كبیر. أما الروایات البدیلة في تر

تعلقة باألحداث لھا والم ةصعارضون تقاریرھا المرخأو تشویھ سمعة األشخاص الذین یُ  ، بقمع أو معاقبةنطاق واسع

عالم خاضع، وسلطة جنبا إلى جنب مع تعریف غامض لإلرھاب، وإ-حالة الطوارئ  الذي توفرهالحساسة. وقد سمح النفوذ 

على  ااعتماد، للحكومة بإسكات فئة واسعة من النقاد من خالل وصفھم "بالغولنیین" أو "اإلرھابیین" -قضائیة ُمسیّسة

لبریطانیة أن تضغط على تركیا من أجل من ھذا المنطلق، یجب على وزارة الخارجیة اأدلة بسیطة أو تفسیرات شاسعة. 

أسالیب إجرائیة في توجھاتھا ذات الدوافع وضمان عدم تطبیق الحكومة التركیة اعتماد تعریف ضیق وُمرّكز "لإلرھاب"، 

    السیاسیة بھدف إسكات منتقدیھا.  

م رة باسلك، تزید اإلجراءات الُمبرفا لذ. خالنقالبتعود جذور تدھور حقوق اإلنسان في تركیا إلى ما قبل محاولة اال .177

من تقویض أسس  -التي تم تأطیرھا على أنھا مؤقتة، وقصیرة األمد، وضروریة-یة أو مكافحة اإلرھاب نقالبالمحاولة اال

الثقافة الدیمقراطیة، التي من المفترض أن تحمیھا ھذه اإلجراءات. في الواقع، تحمل ھذه اإلجراءات في طیاتھا تبعات قد 

 یة في حد ذاتھا، والتھدید الحالي الذي تواجھھ تركیا من اإلرھاب.نقالبز أسباب المحاولة االتتجاو

نسان، یجب أن تفرض المملكة المتحدة وجودھا وأن تُسمع كلمتھا. وفي بعض األحیان، عند دفاعھا عن حقوق اإل. 178

وراء الكوالیس ستلعب دورا ھاما في تأثیر المملكة حدث تأثیرا، كما أن االجتماعات الخاصة التي تُعقد یمكن للتعّقل أن یُ 

المتحدة على مسألة حقوق االنسان في تركیا. في المقابل، ال بد أن تكون وزارة الخارجیة مستعدة للرفع من مخاوفھا حول 

حوارھا مع تركیا مع األتراك بشكل علني. في الوقت الراھن، ومن خالل إیالئھا حقوق اإلنسان أھمیة غیر كافیة في إطار 

تركیا، تُخاطر المملكة المتحدة بأن یُنظر إلیھا على أنھا ال تُعطي األولویة الالزمة لقیمھا المتعلقة بحقوق اإلنسان. وفي حال 

 استمر ھذا االنطباع، فقد یضّر ذلك بالسمعة الدولیة للمملكة المتحدة، كما لن یخدم حمایة حقوق االنسان في تركیا.

ضمن  وزارة الخارجیة البریطانیة تركیا على أنھا دولة ذات أولویة في مجال حقوق االنسان، نوصي بأن تصّنف .179

 نسان والدیمقراطیة.  تقریرھا القادم حول حقوق اإل
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 االستنتاجات والتوصیات
 المتحدة والمملكة لتركیا بالنسبة حاسمة فترة خالل ،"تفّھم" عالقة

. حیث كان 2016تموز/یولیو سنة  15التي وقعت في  نقالبالمتحدة الشدیدة لمحاولة االنحن نرحب بإدانة المملكة  -1

ذلك بمثابة تھّجم على الدیمقراطیة التركیة. لقد قمنا بإدانة ھذا الھجوم، كما قّدمنا تعازینا عن الخسائر في األرواح. 

دة حن القیادة التركیة كانت تعتبر المملكة المتأ البریطانیة ومن خالل إبدائھا السریع لتضامنھا، أكدت وزارة الخارجیة

خالفا لذلك، ال یزال الخطاب الشعبي في تركیا، الذي تطغى علیھ مناھضة الغرب،  صدیقا وحلیفا للشعب التركي.

فضال عن الشكوك التاریخیة حول السیاسة البریطانیة، یؤثران على التصورات التي تتبناھا المملكة المتحدة في 

 )13 فقرةال( تركیا.

إن تركیا بلد منقسم بشدة، كما أن درجة التفاعل السیاسي بین تفسیراتھا االجتماعیة والثقافیة والدینیة المتنافسة تبدو  -2

 السیطرة على الدولة والقوةكل من ثیر یق، محدودة، فضال عن أن خوفھا من بعضھا البعض عظیم. وفي ھذا السیا

 إن العالقةأنصاره من خالل تقویة ذاتھ، بالتزامن مع استبعاد خصومھ. المطامع؛ ذلك أن كل جانب یسعى لحمایة 

تكون حصریة مع الرئیس رجب طیب أردوغان، أو مع  ا یجب أالیة البریطانیة مع تركیالتي تقیمھا وزارة الخارج

و شخص تكون مع جھاز الدولة فقط، أو مع أي طرف أ یجب أالحده. باإلضافة إلى ذلك، حزب العدالة والتنمیة و

یجب على المملكة المتحدة أن تبحث عن صلة أعمق، وبالتالي أكثر دیمومة. فضال عن ذلك، بل یسیطر علیھ حالیا. 

 ،نھاأیا كانت الخلفیة التي یحملو ال بد من أن تدعم المملكة المتحدة البرامج التي تعّزز االلتزام مع الشعب التركي،

 )19(الفقرة  .نسان والدیمقراطیة التي تعود بالنفع على الجمیععالوة على العمل على التمسك بقیم حقوق اإل

جعل رجب طیب أردوغان نفسھ مركز تركیا في القرن الحادي والعشرین، مثلما فعل مصطفى كمال أتاتورك سابقا  -3

م إیجابیا استحدد ما إذا سیكون إرثھ الع ،في القرن العشرین. والجدیر بالذكر أن الخیارات التي یتخذھا أردوغان حالیا

تملك الخیارات الخاطئة القدرة على إحداث كارثة واسعة النطاق تتجاوز حیث إلى حد كبیر بالنسبة لتركیا وغیرھا. 
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حدود تركیا. أما القرارات الصائبة فمن شأنھا أن تعزز مكانة تركیا بصفتھا دولة لیبرالیة ودیمقراطیة، وھو ما 

 )22(الفقرة  والشرق.یؤسس لرابط فلسفي وأیدیولوجي بین الغرب 

في استفتاء حول إمكانیة  ، بأصواتھم2017سنة  أبریلفي السادس عشر من نیسان/ من المقرر أن یدلي األتراك، -4

تعدیل الدستور التركي، الذي من شأنھ أن یوّسع نطاق سلطة الرئیس. وباعتبار أن ھذا األمر مرتبط باختیار الشعب 

 )27(الفقرة  تحدة أال تدعم جانبا أو جھة ما.التركي، فیجب على حكومة المملكة الم

من شأن التغییرات المقترحة أن ترسخ بشكل دستوري مركزیة السلطة في المنصب الرئاسي، متجاوزة بذلك وظائف  -5

الرئیس الحالیة. وخالفا لذلك، فقد تعتبر المملكة المتحدة من وجھة نظرھا أن الموافقة على التغییرات المقترحة لن 

فارق فعلي في نطاق الحكم في تركیا أو في السیاسة التركیة على المدى القصیر، نظرا إلى أن الوضع تحدث أي 

الحالي لن یخرج عن نطاق القانون. في المقابل، تحوم المخاوف حول توقیت االستفتاء، ذلك أنھ یأتي في مرحلة 

، وذي لصعب التنبؤ باستفتاء عادل، وحرتشھد تراجعا في حریات التعبیر والتجمع في تركیا. بالتالي، یبدو من ا

مصداقیة، في الوقت الذي تشھد فیھ االنتقادات الموجھة ضد الحكومة من طرف وسائل اإلعالم، ونواب المعارضة، 

والمنظمات المدنیة، إما اإلسكات أو اإلقصاء. من ناحیة أخرى، أدى فرض حالة الطوارئ إلى تعزیز نفوذ السلطة 

ن تزید حملة أظ، وذلك بالتزامن مع تقیید بعض الحقوق والحریات. نتیجة لذلك، فمن المرجح التنفیذیة بشكل ملحو

، بغض النظر عن نتائجھا، وتلقي بظاللھا سلبا على كل من االنقسامات العمیقة التي وضاع سوءااالستفتاء األ

 )28(الفقرة  الحظناھا داخل المجتمع التركي، وحّدة المنافسة للسیطرة على الدولة.

مملكة ل، حیث تكون مصلحة اإستراتیجیةلرئیس أردوغان خیارات االمسألة الدستوریة یجب أن تمنح  ھذه إن تسویة -6

لسیاسات البناءة، التي تشمل القضیة الكردیة، وتعافي السیاسة التركیة من المحاولة االمتحدة واضحة عند دعمھا 

ضال عن النھوض باستقالل القضاء وسیادة القانون، إلى . ف2016یة في الخامس عشر من تموز/یولیو سنة نقالباال

جانب الحقوق اإلنسانیة والسیاسیة األخرى، والحرص على دیمومة المسار االقتصادي الناجح، عالوة على التحدیات 

 الرئیسیة األخرى التي تواجھھا تركیا، والتي سنتناولھا الحقا في ھذا التقریر. إن تشكیل إرث إیجابي لرمز قیادة

السیاسة التركیة خالل القرن الحادي والعشرین، یصب في مصلحة اقتصاد المملكة المتحدة، وأمنھا، وقیمھا، وذلك 

مھما كانت نتیجة االستفتاء. بالتالي، تقف تركیا في الوقت الحاضر على أعتاب مفترق طرق الختیار مستقبلھا، فإما 

 )29الفقرة ( أو دولة متعافیة من ماضیھا. ،أن تكون بلدا قمعیا

سوف تواجھ تركیا تحدیا رئیسیا، متمثال في حاجتھا إلى تقویة مؤسساتھا الحكومیة ومؤسسات الدولة، التي تم  -7

یة ورد بنقالإضعافھا نتیجة الحّدة التي غلبت على سیاسات البالد خالل العقد الماضي، وأیضا بسبب المحاولة اال

یات المستقبلیة، ستكون تركیا في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعل الحكومة في أعقابھا. وعند مواجھتھا للتحد

عسكریة، ومؤسسات اقتصادیة وقضائیة مستقلة وفّعالة، فضال عن وسائل إعالم حرة ومؤثرة، باإلضافة إلى 

من جھتھا، یجب على المملكة المتحدة أن تساعد تركیا على تطویر قدرات واستقاللیة ھذه مؤسسات أخرى. 

 )30ة (الفقر .المؤسسات
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 "، وتأثیراتھا على تركیا والمملكة المتحدةستراتیجیةالعالقة "اإل

 تأثیرھم داخل تركیا قد یكون لھ وقع ضار على نفوذحلفاء المملكة المتحدة الدولیین نحن نشعر بالقلق من أن فقدان  -8

اتھا الوثیقة نیة أن تستغل عالقبالتالي، ینبغي على وزارة الخارجیة البریطا تركیا أیضا. فيالمحتمل المملكة المتحدة 

 .مع المؤسسة التركیة، للعب دور الوسیط بین تركیا والوالیات المتحدة ودول االتحاد األوروبي على النحو المطلوب

 )32(الفقرة 

قد یكون من غیر الممكن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع تركیا، وذلك بسبب العالقة الحالیة بین تركیا وكل من  -9

العالقة التي تجمع تركیا باالتحاد األوروبي  مع أخذ تحاد األوروبي واالتحاد الجمركي التابع لالتحاد األوروبي.اال

لتجاریة ا ، ینبغي على وزارة الخارجیة البریطانیة أن توّضح أي االتفاقیاتبعین االعتبار من خالل االتحاد الجمركي

كما یجب على  .لذلك أن یتغیر، ومتى سیتم تنفیذهومتى وكیف یمكن  التي بإمكانھا التفاوض بشأنھا حالیا مع تركیا،

وزارة الخارجیة أن تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة الدولیة على استكشاف وتوفیر فرص تجاریة واستثماریة 

رتیبات تالتفاوض على  وروبي. كما أن علیھابریطانیا من االتحاد األجدیدة مع تركیا، في الوقت الراھن وبعد خروج 

 )38(الفقرة  .التحاد األوروبيا یا بمجرد مغادرة المملكة المتحدةتجاریة منقحة مع ترك

تواجھ تركیا، التي تُعّد بمثابة شریك أساسي، فترة متقلبة. بالتالي، فھي تحتاج وتستحق دعمنا لھا. ومن ھذا المنطلق،   -10

على  ،ركیةالبریطانیة والت؛ الحكومتانلنا كیا. كما تؤكد " بین المملكة المتحدة وترإستراتیجیةنحن نؤید بناء عالقة "

بینھما. نتیجة لذلك، من شأن االلتزام أن ھدفھما یتمثل في تعزیز عالقاتھما التجاریة والتعاون الدفاعي واألمني 

المعاییر الناجح بینھما أن یخدم ازدھار وأمن البلدین، مع العلم أن تركیا ستكون بلدا ناجحا طالما أنھا تحترم 

 )40(الفقرة  الدیمقراطیة.

بالنظر إلى التعقید الذي تتسم بھ تركیا الحدیثة، فضال عن طبیعة انقساماتھا الداخلیة، فذلك یعني أن على وزارة   -11

الخارجیة البریطانیة أن تدیر عملیة بناء ھذه العالقة بالقدرة والدقة المناسبتین. في الواقع، أثارت إعجابنا القیادة 

الیة التي أظھرھا سفیر جاللة الملكة في تركیا، ریتشارد مور، باإلضافة إلى حسن درایة موظفیھ. وفي األثناء، والفع

تقوم وزارة الخارجیة البریطانیة بإدارة عملیة كبرى في تركیا، ومن المھم أن یتم تزویدھا بالموارد الالزمة للحفاظ 

 )41(الفقرة  .ة مع تركیا في المستقبلعلى ھذه العملیة، وإدارة العالقة المعقدة والمھم

عنصرا  اإكس"، باعتبارھ-مقاتلة "تي أفالطائرات النرحب بما تم التوصل إلیھ من اتفاقیات حول برنامج تطویر   -12

ستراتیجي بین المملكة المتحدة وتركیا. وینبغي استمرار ھذا البرنامج لعقود، إذ من رئیسیا ورمزا للتعاون اإل

اترة من تخطي العقبات المتو ھمالبرنامج المصالح المشتركة طویلة المدى لكال البلدین، ویمّكنالضروري أن یعكس ا

خالل إیضاح  من ،التي تنطوي علیھا ھذه الصفقة ستراتیجیةویجب تعزیز الشراكة اإل .ھمافي العالقات الثنائیة بین

ردة تكنولوجیا الحساسة والملكیة الفكریة الوالا ل كل من تركیا والمملكة المتحدةنق وأالقیود المفروضة على استخدام 

 )47(الفقرة  في البرنامج، سواء أثناء تصنیع الطائرة أو بعد تجمیعھا.

یجب أن توضح الحكومة البریطانیة أیضا الضمانات المعمول بھا لضمان استخدام الطائرة في إطار القانون الدولي   -13

دة لھذه الضمانات، ومن المنتظر أن تفسر وزارة الخارجیة كیفیة اإلنساني. وفي ھذا الصدد، تخضع المملكة المتح

 )48(الفقرة  إكس".-تطبیق ھذه الضمانات على برنامج "تي أف

یُعتبر تنظیم الدولة بمثابة عدو مشترك لكل من المملكة المتحدة وتركیا، وقد عانت تركیا كثیرا من اإلرھاب بسبب   -14

ریكا عسكریا حیویا في الحرب ضد تنظیم الدولة، ویعزز ذلك عضویتھا في ھؤالء المتطرفین. والیوم، تعد تركیا ش
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 لتركیا، وفي إطار منظمة حلف شمال ستراتیجیاإلذلك، یجب على المملكة المتحدة، بصفتھا شریكا حلف الناتو. 

ھذه  ننظرا ألاألطلسي والتحالف الدولي ضد تنظیم الدولة، أن تواصل إشراك تركیا في مكافحة تنظیم الدولة، 

أولویاتھا، وتضمن عدم تشتیت تركیا عن التركیز على ھذا الھدف العسكري، على ضوء الشواغل من  القضیة تعتبر

 )50(الفقرة  .المبینة في الفصل الخامس

تستضیف تركیا أكبر عدد من الالجئین، أكثر من أي دولة أخرى. وال ینبغي التقلیل من شأن ھذه المساھمة. كما   -15

المتنان من المجتمع الدولي بأسره، نظرا ألنھا تلعب دورا حیویا في الحد من تدفق المھاجرین والالجئین تستحق ا أنھا

إلى االتحاد األوروبي، ومنعھم من المرور، وذلك في إطار اتفاق توصلت إلیھ مع الكتلة االوروبیة. ویرید االتحاد 

لمرور، لكن المبلغ الذي تم تسلیمھ إلى تركیا لھذا األوروبي أن تستمر تركیا في استضافة الالجئین ومنعھم من ا

ولدعم تركیا من أجل مواجھة أزمة الالجئین التي تھدد أمنھا، الغرض كان ضئیال جدا، ولم یحرز أي تقدم ملحوظ. 

وتخفیف التكالیف التي تتحملھا، یجب على المملكة المتحدة أن تضغط على االتحاد األوروبي بسرعة إلعطاء تركیا 

لھذا الھدف، التي وعد بھا االتحاد ولم یقم بتسلیمھا بعد. وفي حین لم یتم الوفاء بشروط االتفاق  وال المخصصةاألم

عدم تسلیم االتحاد األوروبي الموارد التي وعد بھا إضافة لمن قبل أي من الجانبین، بین تركیا واالتحاد األوروبي 

 )57(الفقرة  .لحكومة التركیة لالتحاد األوروبيمعاداة ا عّززلتخفیف المعاناة الفعلیة لالجئین، ی

تعتبر المملكة المتحدة نفسھا دولة صدیقة من منظور الحكومة التركیة. ویسعى كال الطرفین إلى تدعیم عالقة   -16

بینھما. لكن ذلك ال یعني أن المملكة المتحدة تغاضت أو حتى بررت االدعاءات حول االنتھاكات الخطیرة  إستراتیجیة

اإلنسان وتداعي الدیمقراطیة في تركیا. ومن الجدیر بالذكر أنھ من المھم جدا أال تتوانى المملكة المتحدة عن لحقوق 

 )64(الفقرة  توجیھ االنتقادات إلى تركیا، بشكل علني أو سري، عندما یستدعي األمر ذلك.

وذ المملكة وترابطھا مع تركیا، في مجال حقوق اإلنسان، یجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أیضا أن تعزز نف  -17

لتأمین استجابة أنقرة لھا. وبما أن تدعیم الروابط الدولیة أصبح یمثل أولویة للسیاسة الخارجیة التركیة، فمن المرجح 

أن تضمن العالقات الوطیدة بین البلدین للمملكة المتحدة زیادة النفوذ في عدة مجاالت أخرى، بما في ذلك مجال 

مع ذلك، نعتقد أن تصریح السید أالن دنكان حین قال "من المرجح أن امتالك تجارة قویة ھو السبیل حقوق اإلنسان. 

الوحید للحدیث بحزم عن حقوق األنسان"، یجب أن یرقى إلى مستوى أن تبادر بریطانیا إلى إثارة مسألة حقوق 

جارة لمملكة لقیم حقوق اإلنسان على "التاإلنسان كلما استوجب األمر ذلك. في السیاق نفسھ، یجب أال یستند تدعیم ا

ركیة. لویة للسیاسة الخارجیة التالجیدة" أو غیره من الشروط. إضافة لذلك، أصبح تعزیز الروابط التجاریة الدولیة أو

على سبیل المثال، تشیر العالقات التركیة الروسیة إلى أن التجارة القویة تمثل حافزا لتركیا للتوصل إلى حل مع ف

 )69(الفقرة  التي تخالفھا في مجاالت السیاسة األخرى. الدول

نحن نؤید توسیع نطاق العالقات في مجالي التجارة والدفاع بین المملكة المتحدة وتركیا، لیس بسبب تأثیرھا على   -18

 كأمنھما وازدھارھما فحسب، بل أیضا بسبب المكانة القویة التي من المفترض أن تستمدھا المملكة المتحدة من تل

الروابط في أنقرة. كما نتوقع أن تستخدم المملكة المتحدة ھذه المكانة، على األقل، من أجل إیصال صوت مخاوفھا 

 )70(الفقرة  .المتعلقة بحقوق اإلنسان

ینبغي أن تسعى المملكة المتحدة إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان وضمان التجارة على حد سواء، حیث أن المسألتین   -19

متكاملة، ولیست متناقضة. في الواقع، تحتاج حمایة حقوق اإلنسان والنجاح التجاري للمملكة المتحدة تحمالن مصالح 

في تركیا إلى سیادة القانون وسلطة قضائیة محایدة، فضال عن وضع حّد لعملیات التطھیر التي أعقبت محاولة 
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كومة البریطانیة صوت مسموع في ، وإنھاء الصراع الداخلي، والقضاء على اإلرھاب، وأن یكون للحنقالباال

 )71(الفقرة  أنقرة.

 ، "والغولنیون"نقالبمحاولة اال

إلى  سالمي، التي سعتاإلتأثیر المن الحركات ذات  ، كما یُعتبراننیحركة غولن حلیفوكان حزب العدالة والتنمیة   -20

ة إلى میة اإلشارنلعدالة والتن من حزب اوتحدي المؤسسة الكمالیة والقیادة العسكریة. في الحقیقة، یرفض مسؤول

حقیقة ھذا التحالف الماضي، مما یعزز قلقنا من أن تطھیر المتعاطفین مع حركة غولن یزید من توتر ھذا الصراع 

 )84(الفقرة  وتفاقمھ.

صور یت نوحجم عملیات التطھیر لم ،لغولنیینتموز/یولیو، وقساوة التھم الموجھة ضد ا 15نظرا إلى وحشیة أحداث   -21

والتي تم تبریرھا على ھذا األساس، یفتقر الوضع نسبیا ألدلة صلبة ومتاحة للعامة یمكن من خاللھا  ،نوغولنی أنھم

في تركیا. وبینما تشیر بعض األدلة إلى تورط بعض الغولنیین، إال أن أغلبھا  نقالباالإدانة حركة غولن بمحاولة 

یر اآلن غ ات وشھادات مخبرین. وتعتبر إلىرافتستند إلى روایات وظروف ترتكز في بعض األحیان على اعت

، نقالبالاأي بعد تسعة أشھر من محاولة  ؛اتھا. وأثناء نشرنا لھذا التقریرحاسمة فیما یتعلق بالمنظمة ككل أو بقیاد

 ناھیك ،نقالباالالمملكة المتحدة أو الحكومة التركیة من تقدیم متھم واحد تمت إدانتھ بتورطھ في محاولة  تمكنلم ت

عن إثبات إدانتھ على أساس دوافع غولنیة. كما الحظنا أیضا أن الوالیات المتحدة األمریكیة لم تحرك ساكنا رغم أن 

وراء ذلك إلى تسلم فتح غولن باعتباره العقل المدبر من صندوقا من األدلة. وتسعى تركیا  80بحوالي تركیا أمدتھا 

 )97(الفقرة  .نقالبااللمحاولة 

ي قدمھا لنا الغولنیون لم تدحر شكوكنا بشأن الطبیعة األساسیة لدوافعھم وتحركاتھم. ویتجلى االعتقاد التوضیحات الت  -22

لى من جھة أخرى نتبین أیضا ععبر الطیف السیاسي في تركیا.  نقالباالالراسخ في تورط حركة غولن في محاولة 

مناصبھم.  من خالل استغالل ،في صلب الدولة في ضلوع الغولنیین في عدة عملیات تالعب االعتقادالساحة السیاسیة 

ویشوب االفتقار إلى الشفافیة بعض األنشطة الرئیسیة لحركة غولن، مما یجعل التأكد من طبیعة أنشطتھم الخیریة 

 )98(الفقرة  أمرا مستحیال بالنسبة لنا.

من المرجح أن تكون  . إذبنقالاالفي محاولة  ون الغولنیون ھم العنصر الوحید المتورطمن غیر الوارد أن یك  -23

لحفاظ بساطة لأو أولئك الذین یطمحون ب ،لحزب العدالة والتنمیة ةكمالیة في الجیش التركي، المعارضالعناصر ال

أیضا في ھذا األمر. ویبدو أن بعضا من ھذه العناصر، خاصة الذین یشغلون مناصب  ینعلى مناصبھم، متورط

 )99(الفقرة  .انقالباألمر دون التفطن إلى تورطھم في محاولة أدنى في صفوف الجیش، شاركوا في بدایة 

، یتبنى أفراد ینتسبون إلى جماعة غولن أجندة سیاسیة معارضة لحكومة حزب العدالة والتنمیة في 2013منذ سنة   -24

م نھائیا. ھلكن في المقابل، لم تثبت إدانت. نقالباالتركیا كما أنھم یملكون الوسائل والدوافع والفرص لدعم محاولة 

وصرحت وزارة الخارجیة أن المملكة المتحدة ال تملك األدلة الكافیة العتبار جماعة غولن منظمة إرھابیة، ونحن 

 )100(الفقرة  نتفق معھا في ھذا األمر.

 قالبنیبدو أن وزارة الخارجیة البریطانیة مستعدة لقبول التقریر الذي قدمتھ الحكومة التركیة حول محاولة اال  -25

ذلك قد یكونون من الغولنیین، و نقالبأن بعض األفراد الذین شاركوا في االمن  وعلى الرغمغولنیین بشكل عام. وال

كانت  ةبالنظر إلى العدد الكبیر من أنصار ومنظمات الغولنیین في تركیا، بید أن ذلك ال یعني بالضرورة أن تلك الفئ

ا ھي من قامت بتوجیھھا. في المقابل، یبدو أن وزارة الخارجیة أو أن قیادتھ ،نقالبعن محاولة اال المسؤول المباشر
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تبدو قادرة على االستشھاد بكثیر من األدلة إلثبات صحة ذلك األمر. وعلى الرغم من ادعائھا بأن لدیھا ال البریطانیة 

مات جئنا بكم المعلوتفھّما فریدا من نوعھ حیال التھدید الذي تواجھھ تركیا، إال أن وزارة الخارجیة البریطانیة تفا

على حد سواء. في الحقیقة، كان من الممكن  نقالبالقلیل للغایة الذي تمتلكھ حول الغولنیین ودورھم في محاولة اال

دیم ، أكثر إقناعا لو أنھا تمكنت من تقنقالبأن یبدو دعم الحكومة البریطانیة لنظیرتھا التركیة، في أعقاب محاولة اال

وفي ھذا الصدد، نوصي مجّددا بأن تتأكد الحكومة البریطانیة من توفیر التمویل الكافي ا. تحلیل مستقل یدعم موقفھ

 )105(الفقرة  لوزارة خارجیتھا، إلصالح الحالة المتردیة لقدرات الوزارة التحلیلیة والبحثیة.

 نقالبمحاولة اال تھدیداترد الحكومة التركیة على 

ّد بمثابة إنكار ألبسط حقوق اإلنسان والحریات، فضال عن قیم الدیمقراطیة. یة تعنقالبإن المحاوالت اإلرھابیة واال  -26

تغییرات  عن ذلك تجا شبیھا بذلك الذي عرفتھ تركیا دون أن ینانقالبكما سیكون من السذاجة افتراض خوض أي بلد 

المتحدة في دعمھا لدفاع یتم اتخاذھا بھدف حمایة دیمقراطیتھا وسیادة القانون. في الواقع، لم تخطئ المملكة  ،ھامة

ا أن ، یجب على تركیمن جھة أخرىات واإلرھاب. نقالبتركیا عن نفسھا ضد التھدیدات المستقبلیة التي تمثلھا اال

تظھر تقیدھا بالتمسك بالتزاماتھا القانونیة الدولیة خالل ردھا على ھذه التھدیدات، كما أن المملكة المتحدة تلعب دورا 

 )111(الفقرة  ال تركیا اللتزاماتھا.مھما بھدف ضمان امتث

تساھم حالة الطوارئ في تركیا في توسیع نطاق صالحیات السلطة التنفیذیة بشكل كبیر، فیما تحد أیضا من بعض   -27

 نقالبحقوق وحریات المواطن. وعلى الرغم من أن تطبیق حالة الطوارئ كان مفھوما، بالنظر إلى أحداث محاولة اال

، إال أن الحكومة التركیة تحتاج إلى تقدیم دلیل واضح للمجتمع الدولي حول 2016سنة  ولیوالتي وقعت في تموز/ی

من ھذا المنطلق، ینبغي أن تتمیز حاالت الطوارئ بتصحیح ذاتي بل تسمح بتسویة الحالة األمنیة. بحثھا عن س

ید التھدید ما ینبغي تحدلمقام األول. كعالج التھدید الذي فرض تطبیقھا في ایي رافقھا أن ذللنفوذ اللمسارھا، إذ ال بد 

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق  15قت حالة الطوارئ بموجبھ. وعلى الرغم من امتثالھا ألحكام المادة بالذي طُ 

 نقالباإلنسان، إال أن تطبیق حالة الطوارئ بشكل واسع وغامض في تركیا، على نحو یتجاوز بكثیر أسباب اال

قرة (الف ة بإطالة فترة حكم الطوارئ، وبالتالي، یزید من خطر انتھاك حقوق المواطنین.ومحاولتھ، یعتبر مجازف

112( 

 یجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أن تمارس ضغوطا على تركیا لضمان أن:  -28

أحكام حالة الطوارئ في تركیا واإلجراءات المتخذة بموجبھا مع مقتضیات الظروف التي أدت إلى  تتناسب -أ

 .ھذه المقتضیات تعریفا ضیقا على قدر اإلمكان وأن ُتعطىطوارئ، إعالن ال

 .تمدیدھا، كما یجب أن یتم رفعھا في أقرب وقت ممكن یتمحالة الطوارئ مؤقتة وال  تكون -ب

 )113(الفقرة  تمتثل تركیا امتثاال كامال اللتزاماتھا بموجب االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان. -ج

من وظائفھم بصفة دائمة، في حین تم إیقاف ما  شخص ألف 100ركیا، تم فصل حوالي في ت نقالباالعقب محاولة  -29

بصفة مؤقتة. ویبدو أن الحكومة التركیة بحد ذاتھا غیر واثقة من آخر األرقام الصادرة حول ذلك،  األف 40-30 بین

. ویبدو كذلك أن 2016یولیو /نظرا إلى أن ھذه األرقام تعود إلى شھر تموز ،ولكن من المرجح أن یرتفع العدد

معظمھم فقدوا وظائفھم وخضعوا أللوان متعددة من العقوبات على أساس المراسیم التنفیذیة التي یسمح بھا في حالة 

الفقرة ( العقوبات علیھم. إیقاعقدیمھم للمحاكمة قبل تولم یتم  ،الطوارئ في تركیا. كما أنھم ال یواجھون تھما جنائیة

121( 
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ھنا حول  لؤ، یطرح تسانقالباالع القولي والظرفي لألدلة المستخدمة لربط الغولنیین بمحاولة بالنظر إلى الطاب  -30

 ،أصحاب المناصب في قطاع التعلیم والخدمة المدنیةمن غالبیتھم -ص إلثبات الذي اعتمد إلدانة األشخاأساس ا

م تإذ ذلك في إطار حالة الطوارئ. ، ونقالباالھم بمحاولة تعالقاإلرھاب أو  بتھمة -للدولةولیس الفرع العسكري 

دوا عارضوا أو انتق ممن یین،إلقالة عدد كبیر من الموظفین الحكومیین من غیر العسكر نقالباالاستغالل محاولة 

 )122(الفقرة  إلى جانب أولئك الذین یشتبھ في عالقتھم مع حركة غولن. ،الحكومة والرئیس

ادتنا أنھ تم أف امتاحة ألولئك الذین تمت إقالتھم. كمتعویض الضرر ف واالستئناأخبرتنا الحكومة التركیة أن سبل   -31

. وشھد ھذا الرقم ارتفاعا ملحوظا مقارنة 2017مارس /موظف مدني مع بدایة شھر آذار ألف 31إعادة توظیف 

ة قبل شھر حصلت علیھا اللجنة من طرف وزارة الخارجیة البریطانیتي وال ا،ألف 20باألرقام السابقة التي تشیر إلى 

نظرا إلى القصص التي سمعناھا من ، من ذلك. ونأمل أن یكون ھذه الرقم دقیقا. لكننا قلقون إن لم یكن األمر كذلك

ي وكذلك العدد الضخم للطعون الت ،والعدد القلیل للھیئات المأذون لھا بالنظر في الطعون ،المتضررین في تركیا

من األشخاص  األف 31 یزال ا كان ھذا الرقم دقیقا، فإننا نأسف أنھ الإذما كلفت بسماعھا ھذه الھیئات. وفي حالة 

 ا.العقوبات التي تعرضوا إلیھ نتائجوھو ما سیحملھم یمثلون أمام المحاكم، الذین عوقبوا من دون سبب وجیھ یذكر، 

 )126(الفقرة 

أن حجم عملیات التطھیر  إالركیا، واإلرھاب في ت نقالباالعلى الرغم من التھدیدات األمنیة التي تمثلھا محاولة   -32

 استجابة ضروریة، یجعلنا غیر قادرین على استنتاج أنھا فضال عن عدد القطاعات المتضررة من ذلك ،الجاریة

. ویجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أن توضح ما إذا كانت تدعم نطاق عملیات التطھیر ومتناسبة مع الوضع

 )127(الفقرة  .تواجھھ تركیا التي یبررھا حجم التھدید الذي

ولیس على األشخاص المتضررین وعائالتھم فقط. فھذا األمر یھدد  ،ستعود عملیة التطھیر ھذه بالوبال على تركیا  -33

عالوة على قدرات  ،وقدرة المملكة المتحدة على تأسیس تعاون تجاري ھناك ،بتقویض سمعة تركیا واقتصادھا

عند سماع خطاب جدید حول ضبط النفس  باالرتیاح. ولقد شعرنا یم الدولةالجیش التركي على مواجھة خطر تنظ

والمصالحة من طرف أعلى مستوى سیاسي في البالد عند زیارتنا لتركیا. ویجب على وزارة الخارجیة البریطانیة 

 :من خالل ممارسة الضغوط على الحكومة التركیة لضمان، أن تعمل على رؤیة التطبیق الفعلي لھذا المسار

ادلة وأن تكون ھذه الوسیلة ع ،جمیع المعتقلین والمفصولین من وظائفھم من النفاذ إلى وسیلة طعن موضوعیة تمكین -أ

یر وبطیئة جدا فیما یتعلق بسماع العدد الكب ،نھا لیست متاحة دائماإ قلقون بشأن الوسائل الحالیة، إذ وسریعة. لكننا

 للطعون المقدمة.

 الدفاع عنھم. يّ وكذلك األمر بالنسبة لمحام ،دلة الموجھة ضدھمھؤالء األشخاص على األ حصول -ب

              نأو إدانتھم بشكل كاف. وال یزال ھناك خطر یتمثل في تعیی براءتھموحیاد الھیئات المكلفة بإثبات  استقالل -ت

 أعضاء ھذه الھیئات من قبل المؤسسات المراد التحقیق في صالحیاتھا.

 )128(الفقرة  تم إعادة توظیفھم بوسائل الطعن والتعویض.أولئك الذین لم ی معرفة -ث
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 رد الحكومة التركیة على تھدید حزب العمال الكردستاني

وقف إطالق النار بین الحكومة التركیة وحزب العمال الكردستاني في المقام  انھار، 2015تموز/یولیو  خالل شھر  -34

یمثل ھذا التطورات التي تحدث في سوریا. وبحد كبیر إلى  تعلقةالماألول بسبب ارتفاع حدة التوترات بین الطرفین، 

وقف  انھیارلحكومة التركیة مسؤولیة ا، الذي حملنا فیھ 2016-2015االستنتاج تصحیحا لتقریرنا الثالث للدورة 

 )135(الفقرة  إطالق النار.

إلرھابي من جانب حزب العمال یجب على وزارة الخارجیة البریطانیة أن تدعم تركیا في كفاحھا ضد التھدید ا  -35

وتشجع كال الجانبین على إعادة االنخراط في عملیة السالم. وقد سمح وقف إطالق النار بین حزب  ،الكردستاني

بتحسین فعلي لم یسبق لھ مثیل في الحقوق الكردیة، لكن یجب  2015و 2013العمال الكردستاني والدولة بین عامي 

 )136(الفقرة   الضغط على الحكومة التركیة بتحویلھا إلى قانون. على وزارة الخارجیة البریطانیة

آثار مدمرة للغایة في تركیا. وفي نھایة المطاف، لم یتم  عدة 2015في الحقیقة، نتج عن استئناف الصراع سنة   -36

 یجب علیھا أن تعمل ماذالذلك یجب على وزارة الخارجیة أن توضح  التوصل إلى أي حل عسكري لھذا الصراع.

مع الحكومة التركیة للوصول إلى قرار وقف إطالق النار مع حزب العمال الكردستاني، وإجراء مصالحة معھ 

ي ظر فمن خالل الن ،تساعد على معالجة أسباب الصراع. وتكون تركیا قادرة على االستفادة من وزارة الخارجیة

 )137(الفقرة  .یرلندا الشمالیةإتجربة المملكة المتحدة مع 

النزاع في جنوب شرق تركیا، نوصي بأن تقوم وزارة الخارجیة بالضغط على الحكومة فیھ یستمر  لوقت الذيفي ا  -37

 :اآلتيالتركیة لضمان 

حزب العمال الكردستاني ھي عملیات قانونیة  إرھاب األمن التركیة لمواجھةأن العملیات التي تقوم بھا قوات  -أ

ة ھامة تشیر إلى أنھا لیست كذلك. وعلى وجھ الخصوص، الرغم من أن ھناك أدل ىومتناسبة. علوضروریة 

ة واسع النطاق، وإلحاق الضرر بالبنی قف استخدام حظر التجول المفتوحینبغي أن تبادر وزارة الخارجیة إلى و

 ومعالجة ھذه المسألة السیاسیة في القریب العاجل. ،التحتیة المدنیة

واستخدام التعذیب من قبل قوات األمن التركیة، واالدعاءات التحقیق في االدعاءات المتعلقة بقتل المدنیین  -ب

 المتعلقة بثقافة اإلفالت من العقاب التي تنتشر بین القوات التركیة.

 )146(الفقرة  السماح للمراقبین المستقلین بالوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع. -ت

ا، وذلك من خالل المشاركة المباشرة لقواتھا المسلحة وحیازتھ سوریاقامت القوات التركیة بإنشاء مقاطعة في شمال   -38

ودعم المیلیشیات السوریة المعارضة للنظام من جانب آخر. وقامت القوات التركیة بفعل ذلك  ،في القتال من جانب

من جھة  لمواجھة تنظیم الدولةمن جھة، و إلنشاء ما یسمونھ "منطقة خالیة من اإلرھاب" تكون مالذا للالجئین

ول حسب ق ،كما مثلت محاربة میلیشیات وحدات حمایة الشعب الكردیة، التابعة لحزب العمال الكردستاني .أخرى

تطرح المملكة المتحدة عدة تساؤالت مھمة حول سیاسة تركیا في الحكومة التركیة، إحدى الدوافع وراء ھذا األمر. 

 شمال سوریا، و یجب على وزارة الخارجیة أن:

لآلثار  اھا وتقدم تقییمریا من قبل القوات التركیة وحلفائاء منطقة آمنة في شمال سوتبدي موقفھا حول إنش -أ

أي عملیة سالم، إلى جانب اآلثار المترتبة على عن ھذا األمر على سیادة سوریا وسالمتھا اإلقلیمیة و المترتبة

 سالمة وأمن أولئك القاطنین بتلك المنطقة.
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عم توطین الالجئین داخل األراضي التي تسیطر علیھا جماعات توضح ما إذا كانت المملكة المتحدة تد -ب

 .المعارضة السوریة المدعومة من طرف تركیا في سوریا

توضح ما إذا كانت تشاركنا تقییمنا حول اعتبار وحدات حمایة الشعب الھدف الرئیسي لعملیة درع الفرات  -ث

 التركیة بدال من تنظیم الدولة.

إلى  ،في تأكیدھا على ارتباط وحدات حمایة الشعب بحزب العمال الكردستاني توضح ما إذا كانت توافق تركیا -ج

، نظرا ألن وحدات حد یجعلھا تشارك تركیا في إدانتھا ھذه المجموعة باإلرھاب. ویعتبر ھذا األمر بالغ األھمیة

ن ھذه ة. كما أنطاق أراضیھا في المنطقالغالبیة الكردیة في شمال سوریا، ولسعة  الشعب الكردیة تمثل حمایة

الجماعة تعتبر المكون الرئیسي لتحالف قوات الدفاع الذاتي المدعومة من طرف المملكة المتحدة والوالیات 

 )156. (الفقرة المتحدة األمریكیة ضد تنظیم الدولة

المجتمع الدولي. ویجب على  ال یصب الصراع بین وحدات حمایة الشعب وتركیا في مصلحة المملكة المتحدة أو  -39

وزارة الخارجیة أن توضح كیف السبیل إلنھاء الصراع بین الطرفین اللذین كانا ضمن الجیوش الرئیسیة التي 

 )157(الفقرة  تحارب تنظیم الدولة على األراضي السوریة.

ستئناف عملیة السالم مع حزب العمال الكردستاني. جیة مجھودا حاسما إلقناع تركیا بانوصي بأن تبذل وزارة الخار  -40

تقالل ستدعیمھا، باإلضافة إلى مناقشة االنبغي أن تشمل ھذه العملیة اعتراف تركیا بالھویة الثقافیة الكردیة ووی

 .بصفتھ األساس للمصالحة واسعة النطاق بین المصالح التركیة والكردیة والدولیة ،المحلي المستدام إلقلیم كردستان

 )158(الفقرة 
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 حالة الدیمقراطیة في تركیا 

نشارك كال من الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي قلقھما حول االعتقاالت واالحتجاز المستمر لألعضاء نحن   -41

 )174المنتخبین عن حزب الشعوب الدیمقراطي في البرلمان. (الفقرة 
عبیر تخالل السنوات األخیرة، تم إضعاف المؤسسات والثقافة الدیمقراطیة في تركیا بشكل ملحوظ. كما تمثل حریة ال  -42

لحكومة اإحدى الجوانب التي تدھورت بشكل كبیر. أما الروایات البدیلة في تركیا فتُقابل بتعّصب أساسي، حیث أن 

علقة تأو معاقبة، أو تشویھ سمعة األشخاص الذین یُعارضون تقاریرھا الُمرّخص لھا والم تقوم على نطاق واسع بقمع،

الم عجنبا إلى جنب مع تعریف غامض لإلرھاب، وإ-حالة الطوارئ  هنفوذ الذي توفرال باألحداث الحساسة. وقد سمح

للحكومة بإسكات فئة واسعة من النقاد من خالل وصفھم "بالغولنیین" أو  -خاضع، وسلطة قضائیة ُمسیّسة

من ھذا المنطلق، یجب على وزارة الخارجیة باالعتماد على أدلة بسیطة أو تفسیرات شاسعة.  ،"اإلرھابیین"

یة أن تضغط على تركیا من أجل اعتماد تعریف ضیق وُمرّكز "لإلرھاب"، وضمان عدم تطبیق الحكومة البریطان

 )176. (الفقرة التركیة ألسالیب إجرائیة في توجھاتھا ذات الدوافع السیاسیة بھدف إسكات منتقدیھا
م تزید اإلجراءات الُمبّررة باس . خالفا لذلك،نقالبتعود جذور تدھور حقوق اإلنسان في تركیا إلى ما قبل محاولة اال -43

 من تقویض -التي تم تأطیرھا على أنھا مؤقتة، وقصیرة األمد، وضروریة-یة أو مكافحة اإلرھاب نقالبالمحاولة اال

أسس الثقافة الدیمقراطیة، التي من المفترض أن تحمیھا ھذه اإلجراءات. في الواقع، تحمل ھذه اإلجراءات في طیاتھا 

یة في حد ذاتھا، والتھدید الحالي الذي تواجھھ تركیا من اإلرھاب. (الفقرة نقالبأسباب المحاولة االتبعات قد تتجاوز 

177( 
نسان، یجب أن تفرض المملكة المتحدة وجودھا وأن ُتسمع كلمتھا. وفي بعض األحیان، عند دفاعھا عن حقوق اإل  -44

ُتعقد وراء الكوالیس ستلعب دورا ھاما في تأثیر یمكن للتعّقل أن یحدث تأثیرا، كما أن االجتماعات الخاصة التي 

نسان في تركیا. في المقابل، ال بد أن تكون وزارة الخارجیة مستعدة للرفع من مملكة المتحدة على مسألة حقوق اإلال

مخاوفھا حول تركیا مع األتراك بشكل علني. في الوقت الراھن، ومن خالل إیالئھا حقوق اإلنسان أھمیة غیر كافیة 

إطار حوارھا مع تركیا، ُتخاطر المملكة المتحدة بأن یُنظر إلیھا على أنھا ال ُتعطي األولویة الالزمة لقیمھا  في

ما لن یخدم تحدة، كالمتعلقة بحقوق اإلنسان. وفي حال استمر ھذا االنطباع، فقد یضّر ذلك بالسمعة الدولیة للمملكة الم

 )178(الفقرة  نسان في تركیا.حمایة حقوق اإل
نوصي بأن تصّنف وزارة الخارجیة البریطانیة تركیا على أنھا دولة ذات أولویة في مجال حقوق االنسان، ضمن   -45

 )179(الفقرة  نسان والدیمقراطیة.تقریرھا القادم حول حقوق اإل
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 المحضر الرسمي 

 2017ذار/مارس سنة آ 21الثالثاء 

 األعضاء الحاضرون:

 ، على رأس الجلسةكریسبین بالنت

 دانیال كوزنسكي                        كلوید آن

 إیان موراي                         مایك غایبس

 أندرو روزیندیل                   ستیفن جیثینز

      ناظم الزھاوي              السید مارك ھندریك

 آدم ھولواي

 تھ.تم تقدیمھ وقراءھ الرئیس، مشروع التقریر (عالقات المملكة المتحدة مع تركیا)، الذي اقترح

 فقرة.ال تلو مشروع التقریر مرة ثانیة، فقرة أُصدر األمر بقراءة

 لیھا.وتمت الموافقة ع 179إلى  1الفقرات من  تمت قراءة

 . الملخصتمت الموافقة على 

 العموم.العاشر إلى مجلس جنة للاتقریر  ،أن یكون التقریر رتقرّ 

 .العموملى مجلس التقریر إ بتقدیم الرئیسأُمر 

 .134بإتاحة النسخ المحظورة من التقریر، وفقا ألحكام األمر الدائم رقم أُصدر األمر 

 مساء 2.15مارس في الساعة ذار/آ 28حتى الثالثاء  تأُرجئ
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 الشھود
 

قع موعلى  قیقصفحة منشورات التحعلى  النسخ طبق األصلطالع على باإلمكان االكما األدلة.  اآلتي ذكرھم قّدم الشھود

 على شبكة اإلنترنت. لجنةال

                                                                                          رقم السؤال                                                                      2016 سنة نوفمبرتشرین الثاني/ 1الثالثاء 

 .الدراسات الشرقیة واإلفریقیة مدرسة ؛ویلیام ھیلستاذ األ

 لندن. جامعة ؛روزماري ھولیساألستاذة 

 .مركز التحلیل التاریخي وبحوث النزاعات ؛میرال ضیاءالسید 

 42-1لسؤالا                                                                                    .لندن/كلیة كینغ ؛بیل باركوالسید 

 

 2016سنة نوفمبر تشرین الثاني/ 15الثالثاء 

 .المدیر التنفیذي للتحالف من أجل القیم المشتركة ؛یوكسال آلب أصالن دوغانالدكتور 

 105-43السؤال                                                         .         رئیس جمعیة الحوار ؛شتأوزكان كیلیالسید 

 130-106السؤال لحزب الشعوب الدیمقراطي ؛ عضو البرلمان التركي، والرئیس الفخري كوركشو تغرولرأالسید 

 

 2017 سنة ینایركانون الثاني/ 31الثالثاء 

 .أوروبا واألمریكتینالمسؤول عن  ، وزیر الدولةالبریطاني عضو البرلمان ؛أالن دنكانالسیر 

 رجیة البریطانیة.بوزارة الخا أوروباقسم  مدیر ؛أبلبيلیندسي 

 246-131السؤالالبریطانیة                                                                                      وزارة الخارجیة 
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 االدلة الكتابیة المنشورة 

موقع  على ة منشورات التحقیقصفحعلى  النسخ طبق األصلطالع على كما باإلمكان اال ،األدلة الخطیة التالیة تم استالم

 على شبكة اإلنترنت. لجنةال

 قد ال تكون كاملة.بالتالي و ،من قبل نظام معالجة األدلة TURیتم إنشاء أرقام 

 )TUR0035تحالف القیم المشتركة والحوار ( برنامج .1
 )TUR0041تحالف القیم المشتركة والحوار ( برنامج .2
 )TUR0017ة (منظمة العفو الدولیة في المملكة المتحد .3
 )TUR0034المجلس الثقافي البریطاني ( .4
 )TUR0018تجارة األسلحة ( ةمناھضحملة  .5
 )TUR0020( والمخترع بوب غودال ،الفنانو ،الناشط .6
 )TUR0025( والمخترع بوب غودال ،الفنانو ،الناشط .7
 )TUR0009( ت"حزم"مركز الدراسات  .8
 )TUR0006الدكتور أالن غرین ( .9

 )TUR0021را (الدكتور كاترینا داالكو .10
 )TUR0033مینا توكسوز ( ةالدكتور .11
 )TUR0016ناتالي مارتن ( ةالدكتور .12
 )TUR0001الدكتور باتریك كزافییھ ( .13
 )TUR0010( البریطانیةوزارة الخارجیة  .14
 )TUR0042( البریطانیةوزارة الخارجیة  .15
 )TUR0019من التعذیب ( التحّرر .16
 )TUR0024لیدیا سیزر ( .17
 )TUR0005لجنة الحریة األكادیمیة ( ،لجنة دراسات الشرق األوسط .18
 )TUR0032السید بیل بارك ( .19
 )TUR0037االتحاد الوطني للصحفیین ( .20
 )TUR0031رك (ورتأمان صع .21
 )TUR0008معھد التنمیة الخارجیة ( .22
 )TUR0013السالم في كردستان ( .23
 )TUR0036الدیمقراطي  ( الشعوب حزب .24
 )TUR0002البروفیسور تیم جاكوبي ( .25
 )TUR0038وري (حزب الشعب الجمھ .26
 )TUR0015( مؤتمر نقابات العمال .27
 )TUR0043السفارة التركیة في لندن ( .28
 )TUR0012السفارة التركیة في لندن ( .29
 )TUR0014(اتحاد الدیمقراطیین األتراك األوروبیین  .30
 )TUR0022ونیسون (ی .31
 )TUR0007لیام ھیل (یو .32
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 قائمة التقاریر الصادرة عن اللجنة خالل البرلمان الحالي

 على شبكة اإلنترنت. لجنةالموقع على  صفحة منشورات التحقیقعلى متوفرة جمیع منشورات اللجنة 

 .HCطباعة الطباعة الرقم المرجعي لرد الحكومة على كل تقریر بین قوسین بعد رقم  تتم

 

 2017 - 2016الدورة 
 

 HC 121 (HC680)          یم الدولة تنظدور المملكة المتحدة في الحرب االقتصادیة ضد           التقریر األول

 HC 431 (HC704)               تجھیز الحكومة لخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي          التقریر الثاني

 HC 119 (HC834) المملكة المتحدةلیبیا: فحص التدخل واالنھیار وخیارات           التقریر الثالث

 ة المستقبلیةیسیاسال                          

 HC 688 المملكة المتحدة في الیمن في استخدام األسلحة المصنعة            التقریر الرابع 

 HC 732 (HC921) العملیات المستقبلیة لھیئة مراقبة اإلذاعة البریطانیة          التقریر الخامس

 HC 118 لمیناإلخوان المسمراجعة "اإلسالم السیاسي" و         التقریر السادس

 HC 120 عالقات المملكة المتحدة مع روسیا           التقریر السابع 

 HC 967 :اإلخوان المسلمینمراجعة "اإلسالم السیاسي"، و           التقریر الثامن

 السادسجنة للاتقریر رد الحكومة على                              

 HC 1077 صفقة" الال" ن: اآلثار المترتبة ع50دة المامفاوضات             التقریر التاسع

 HC 209 دور المملكة المتحدة في الحرب ضد تنظیم الدولة  األول  الخاصر التقری

 :2016فبرایرمال القتالیة في سوریا في شباط/في أعقاب وقف األع                              

 2016-2015ریر اللجنة الثالث للدورة تقرد الحكومة على                               

 HC 545 لھاامأعوتمویل  وزارة الخارجیة البریطانیةإدارة الثاني     التقریر الخاص

 في مجال حقوق اإلنسان في الخارج:                              

 2016-2015للدورة رد الحكومة على تقریر اللجنة الرابع                                

 HC 935 لجان مراقبة تصدیر األسلحة:   التقریر الخاص السابع

 مشروع تقریرعن اإلفصاحات غیر المصرح بھا                               

 المملكة المتحدة في الیمن فياستخدام األسلحة المصنعة  حول                              

 

 

 

 

 

 



 إدراك للدراسات واالستشارات  تركياالمملكة المتحدة مع  عالقات
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 HC 467 (HC816)  2015 لسنةاإلنفاق  مراجعةو البریطانیة وزارة الخارجیة                  التقریر األول

 HC 457 سوریا  فيالعملیات العسكریة البریطانیة الھجومیة  وسیعت                  التقریر الثاني

 HC 683 عقابفي أ دور المملكة المتحدة في الحرب ضد تنظیم الدولة                التقریر الثالث 

  2016فبرایر مال القتالیة في سوریا في شباط/وقف األع                                  

 

 HC 860 لھااعمأوتمویل  البریطانیة إدارة وزارة الخارجیة                 التقریر الرابع

  في مجال حقوق اإلنسان في الخارج                                  

 HC 545 آثار االستفتاء على عضویة االتحاد األوروبي             الخامس  التقریر

 دور المملكة المتحدة في العالم على                                  

 HC 816 :2015 لسنةاإلنفاق  مراجعةو البریطانیة وزارة الخارجیة      التقریر الخاص األول

  2016-2015للجنة للدورة األول تقریر الد الحكومة على ر                                

 

 

 

 

 

 

  


