
 

 

 

 

 

                   

       

  تــقــــاريــــــــــر              

 
 

 

 

تركيا قبل االنتخابات: الخارطة الحزبية وتحديات 

 السياسة الداخلية والخارجية

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 محمود سمير الرنتيسي*                                  

 

 

 

 

      حزيران  / يونيو                                   

 
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974-44663454 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 
 

 
  

 

 

 

 ة قدمم

 ،2018حزيران يونيو/ 24الورقة المشهد التركي قبل االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في هذه تتناول 

تتناول الورقة التحديات التي  ،وفي إطار هذا المشهد .مستعرضة خارطة األحزاب المتنافسة والتحالفات والبرامج االنتخابية

التحدي االقتصادي وموضوع الحريات واالستقطاب السياسي، باإلضافة إلى  :مثل ،تواجه تركيا على المستوى الداخلي

 :مثل ،ا لهاهمة في هذه المرحلة والتي تعد العالقة مع الواليات المتحدة جوهر  مة التعاملها مع عدد من قضايا السياسة الخارجي

 .ركية إلى القدس واألزمة الخليجية وتطورات شمال سوريايونقل السفارة األم اإليراني موضوع تطورات االتفاق النووي

في  ،أردوغانرجب طيب  ،تتفاوت في نتائجها فيما يتعلق بحظوظ الرئيس التركي سيناريوهات مستقبلية عدة وتضع الورقة

  هذه االنتخابات.

 

 خارطة الواقع الحزبي قبل االنتخابات

وبعد إقرار البرلمان التركي لمقترح تبكير االنتخابات الذي تم تقديمه من قبل حزبي العدالة  ،2018نيسان أبريل/ 22في 

، أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات أسماء األحزاب التي يحق لها خوض االنتخابات بشكل فاجأ كثيرين يةوالتنمية والحركة القوم

سماء هذه األحزاب أ نرفق ،لقوة األحزاب ةتقريبي عطاء صورةإمن أجل و .2018حزيران يونيو/ 24في  ،الرئاسية والبرلمانية

أن العديد من التطورات بمع العلم  ،2015 تشرين الثاني/في نوفمبر ،سب التي حصلت عليها في آخر انتخابات برلمانيةمع الن   

وخاصة التحالفات الجديدة  ،2018حزيران يونيو/وحتى  2015 تشرين الثاني/قد وقعت منذ نوفمبررة على هذه النسب المؤث   

 .والتي تسمح لعدة أحزاب بتجاوز العتبة االنتخابية ودخول البرلمان بين األحزاب

 

 

 )األناضول(  تواجه تحديات كثيرة يحاول حزب العدالة والتنمية التعامل معها عبر أدوات اقتصادية ومن خالل الدور القيادي للرئيس رجب طيب أردوغان  تركيا
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 2015ح النسب التي حصلت عليها األحزاب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني جدول يوض

 2015 تشرين الثاني/نوفمبر النسبة في انتخابات اسم الحزب 

 %49.49 العدالة والتنمية 1

 %25.31 الشعب الجمهوري 2

 %11.9 الحركة القومية 3

 %10.76 الشعوب الديمقراطية 4

 %0.68 السعادة 5

 %0.54 الكبرىالوحدة  6

 %0.25 الوطن 7

 %0.15 الديمقراطي 8

 %0.11 تركيا المستقلة 9

ألسباب المدة القانونية ولكن نسبته في  2015 تشرين الثاني/نوفمبرلم يشارك في انتخابات  الدعوة الحرة  10

 % ويتركز في مدينة باطمان جنوب شرق تركيا0.19االنتخابات البلدية 

  ا يخوض أول مشاركةانفصل عن الحركة القومية وحالي   الصالح/الجيد 11

  .(1)(2017 تشرين األول/)تأسس في أكتوبر

 

 

فقد تأثرت جميع األحزاب بتداعيات محاولة االنقالب الفاشلة  ،وباإلشارة إلى التطورات التي حصلت على مستوى األحزاب

قد  وكان حزب الحركة القومية .لخارجيةالسياسة الداخلية وا، وما تبعها من قرارات على مستوى 2016 تموزيوليو/ 15في 

لته القيادية السابقة في الحركة الذي شك   الحزب الجيدمنه إلى  -ست بالقليلةلي-هزة كبيرة من خالل خروج شريحة تعرض ل

 .(2)ألف عضو 14وقد ذكرت بعض المواقع اإلعالمية أن عدد هذه الشريحة يصل إلى قرابة  .ميرال أكشينار ،القومية

 

ا في شعبيته أثناء عملية االستفتاء على التعديالت الدستورية للتحول إلى النظام كما أن حزب العدالة والتنمية قد شهد تراجع  

بـ"تعب المعادن" ويقصد به اإلرهاق أو اإلعياء الذي ا وصفه الرئيس أردوغان حرفي   ،2017نيسان أبريل/في  ،الرئاسي

وقد أجرى  .% في المدن50تغييرات في كوادر الحزب وصلت إلى  وتبع ذلك ة الحزبخالل مسير ركوادالأصاب بعض 

ا متفوقت فيه نتيلسطنبول الإالحزب بعض التعديالت على مستوى رؤساء البلديات ومنهم رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية 

% بينما كانت نسبة التأييد 51.4 سطنبولإالرفض في  نسبة حيث كانت ؛2017 صوات المعارضة للتعديالت في استفتاءاأل

 المدن. تلكالنتيجة في وكانت هذه أول مرة يتعرض فيها حزب العدالة والتنمية لهذه  ؛48.6%

 

الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني في سوريا ا بالمعركة المفتوحة بين فقد تأثر سلب   ،أما حزب الشعوب الديمقراطية

كما أن رئيسه المشارك والمرشح  ،تموزيوليو/ 15الجارية في البالد منذ محاولة انقالب  ئوالعراق كما تأثر بحالة الطوار

 معتقل منذ عام ونصف بتهم أمنية. ،اشتصالح الدين ديمر ،لالنتخابات الرئاسية القادمة

 

بين  هناك خالفات داخل الحزب تفقد كان ؛بمنأى عن الهزات ،حزب الشعب الجمهوري ،ضة األكبرولم يكن حزب المعار

إال أنه في أعقاب فوز  -االذي تم ترشيحه للرئاسة عن الحزب الحق  -ينجه إمحرم  ،ومنافسه ،كمال كليجدار أوغلو ،هرئيس

ومع هذا ذكرت  ،االحزب ترتيب أموره نسبي   استطاع ،2018شباط فبراير/كليجدار أوغلو برئاسة الحزب مرة أخرى في 

ينجه من قوائم حزب الشعب الجمهوري لالنتخابات إا من المحيطين بمحرم وسائل إعالم تركية أن رئيس الحزب استبعد عدد  
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والتي ان لها تأييد شعبي كبير في تركيا لعملية غصن الزيتون/عفرين التي ك بسبب معارضتهالحزب تأثر  وقدالبرلمانية، 

 عتقد أنه عارضها من أجل الفوز باألصوات الكردية.ي  

 

 التحالفات والتفاعالت بين األحزاب منذ إعالن موعد االنتخابات

حزب العدالة والتنمية يفكر في االتجاه إلى التحالفات والتفاهمات منذ أن بدأت مؤشرات عدم إمكانية تشكيل الحزب  بدأ

منذ محاولة انقالب وقد لوحظ هذا  .احزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يزداد تدريجي   كان التقارب بينو ،للحكومة بمفرده

القبول بدعم ترشيح أردوغان  من ثمو 2017نيسان أبريل/ 17دعم الحركة القومية الستفتاء  في 2016 تموزيوليو/ 15

جرى قرر حزب العدالة والتنمية والحركة القومية دخول االنتخابات التي كانت ست   ،2018من  شباط/في فبرايرو ،للرئاسة

مادة لتقديمه  26اتفق الحزبان على مقترح قانون من  ،وبناء على هذا ."لف الشعبتحا"في إطار تحالف اسمه  2019في 

األحزاب دخول االنتخابات بقائمة موحدة أو قوائم منفصلة، كما سيكون األمر  بإمكان جميع ولعل أهمها أنه أصبح ،للبرلمان

من يمكن لألحزاب التي تشعر بالخطر  ،وبهذا .ة شعاراتعدمتروك ا لألحزاب السياسية لدخول االنتخابات بشعار واحد أو 

، الحصول على تلك ول البرلمان% لدخ10تجاوز عقبة العتبة االنتخابية التي تشترط على أي حزب الحصول على نسبة  عدم

  .النسبة من خالل التحالف

 

تكمن في ضمان الفوز بأغلبية  فالفرصة ؛ايشكل فرصة وتحدي  وقد كان تحالف حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية 

أما التحدي فهو خسارة العدالة والتنمية ألصوات ناخبيه  ،برلمانية وتأمين فوز الرئيس أردوغان في االنتخابات الرئاسية

قرر الحزب إبقاء أسماء األحزاب على ورقة  ،لكي يتجنب خسارة ناخبيه األكرادو ،ا من الحزب لهذا األمروإدراك   .األكراد

ب في تفاهمات كما بدأ الحز االقتراع منفصلة وبشعاراتها المختلفة وليس بشعار مشترك رغم وجودها في تحالف مشترك،

وقد ذكرت مصادر إعالمية تركية أن هناك مباحثات غير معلنة بين  ،ذي الخط اإلسالمي ،مع حزب الدعوة الحرة الكردي

أنه سيدعم  ،2018 أيار/مايو 28ا حتى أعلن الحزب في ولم يكن هذا مؤكد   ،حزب العدالة وحزب الدعوة الحرة "هدى بار"

 .(3)رئاسيةالرئيس أردوغان في االنتخابات ال

 

 (4)صورة لورقة االقتراع في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
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جرت عدة مباحثات ا في حالة تراجع حيث وذلك ألن األخير أيض   ؛الحركة القومية لم يتوقف حزب العدالة عند التحالف معو

 لم تنجح المباحثات مع حزب السعادةوحزب االتحاد الكبير، وفيما  مع أحزاب أخرى لالنضمام للتحالف مثل حزب السعادة

فقد نجح األمر مع حزب  هللا غول للرئاسة كمرشح مشترك للمعارضة لكن جهوده لم تنجح( )الذي كان يخطط لترشيح عبد

ا من اسم   18ح حزب العدالة والتنمية على قوائمه االتحاد الكبير ولكن بطريقة مختلفة عن حزب الحركة القومية حيث رش  

   .(5)االتحاد الكبير على رأسهم مصطفى ديستجي رئيس الحزبحزب 

 

أحزاب  7هدف رئيس حزب الشعب الجمهوري في البداية تجميع  بدأت المعارضة تحركاتها وكان ،وأمام هذا التحالف

منها  ،معارضة تضم الشعب الجمهوري والجيد والشعوب الديمقراطية والسعادة والديمقراطي والوطن. ولكن لظروف عدة

الشعب الجمهوري والجيد  :هي ،أحزاب 4استطاع فقط أن يصل إلى تفاهم تكوين تحالف من  ،بعض األحزاب عدم قبول

ويالحظ من صورة الورقة االنتخابية أعاله أن اسمي حزب . (6)تحالف األمة"طلق عليه "أو ما أ   والسعادة والديمقراطي

 18وذلك ألن الحزب األول ترشح على قوائم حزب العدالة والتنمية ) ينموجود ااالتحاد الكبير والحزب الديمقراطي ليس

 .(7)أسماء( 4ا( أما الحزب الثاني فقد ترشح على قوائم الحزب الجيد )اسم  

 

من  انائب   15حزب بإرسال القام  كان هناك سعي كبير من حزب الشعب لتمكين الحزب الجيد من خوض االنتخابات حيث وقد

 نضمام للحزب الجيد من أجل مساعدته على التغلب على شرط قانونيالوا بابعد استقالتهم من الحزب ليقوم كتلته البرلمانية

 ا إلى حزبهمنائب   15ليعود  نواب 5ا حيث لم يكن لدى الحزب سوى نائب   20للترشح للبرلمان يتعلق بوجود كتلة برلمانية من 

ورئيس حزب السعادة كانا  ،كشينارميرال أ ،أن رئيسة الحزب الجيدإلى  كيةوقد أشارت تقارير إعالمية تر .إتمام المهمةبعد 

حزب الشعب نفسه  كر أن أكشينار ومجموعة من نوابكما ذ   .ن النضمام حزب الشعوب الكردية لتحالف المعارضةرافضي  

لم يقم تحالف األمة بالتوافق على مرشح رئاسي و .هللا غول كمرشح للمعارضة حباط مشروع ترشح عبدكان لهم دور في إ

واحد حيث رشح كل حزب مرشحه ليحافظ كل حزب على كتلته ويمنع حدوث تناقص فيها لصالح أحزاب الطرف اآلخر 

منع أردوغان من الفوز من الجولة األولى ثم تصطف كلها  فيوتأمل المعارضة من وراء ذلك  .أردوغان ،ومرشحها الرئيس

شحي األحزاب سماء مرينجه أو ميرال أكشينار، وفيما يلي نضع أإالثاني بعد أردوغان وهو إما محرم حول المرشح 

 لالنتخابات الرئاسية مرتبة حسب قرعة لجنة االنتخابات:

 .مرشح حزب الشعب الجمهوري ،ينجهإمحرم  -1

  .رئيسة الحزب الجيد ،ميرال أكشينار -2

 .التنمية والحركة القوميةمرشح مشترك لحزب العدالة و ،رجب طيب أردوغان -3

 الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية. ،اشتصالح الدين دمير -4

 .رئيس حزب السعادة ، أوغلوتمل كاراموال   -5

 .رئيس حزب الوطن ،دوغو برينجيك -6

 

ينجه إاش وتأردوغان وديمر :مثل ،في البرلمان افإما أن يكون المرشح للرئاسة عن حزب موجود   ،ا للشروط القانونيةووفق  

ألف توقيع  160ألف توقيع بينما جمع كاراموال أوغلو  250حيث جمعت ميرال أكشينار  ؛ألف توقيع 100أو عليه أن يجمع 

وبالتالي بقي خارج  ألف توقيع 100زعيم حزب العدالة جمع  ،وزولم يستطع نجدت أ .ف توقيعالآ 110ك يفيما جمع برينج

 .القائمة

 

 



 6 

 لألحزابالبرامج االنتخابية 

وسوف نستعرض هنا أهم ما يميز هذه البرامج عن برامجها االنتخابية خالل األيام الماضية طرحت األحزاب في تركيا 

حيث  ؛وحليفه وبرنامج حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الحزب الحاكم البرامج األخرى من خالل برنامج

االرتقاء ، وإلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفعوعد بنقل تركيا ة وعود منها عد   تضمن برنامج حزب العدالة والتنمية

مكافحة الفساد والفقر ورفع مستوى وجودة قطاع التعليم، و، جديدة فيما يتعلق بالتضخمباالقتصاد والديمقراطية ووضع تدابير 

صفة قانونية لـ"بيوت الجمع" )دور عبادة %، ومنح 40زيادة نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة إلى و، والمحظورات

تعزيز العالقات السياسية نه سيعمل على إقال الحزب  ،فيما يتعلق بالسياسة الخارجيةو .الطائفة العلوية( خالل المرحلة الجديدة

ومحاربة  ،رهابيةمواصلة الحرب على التنظيمات اإلوواالقتصادية مع االتحاد األوروبي والمؤسسات اإلقليمية المختلفة، 

ومواصلة بذل الجهود حتى ينال الشعب الفلسطيني وطنه  ،نسانية جمعاءمواصلة المطالبة بالعدالة لإلو ،اإلرهاب في سوريا

 .(8)الحر

 

الحد األدنى عفاء إو ،تسريع اإلصالحات الهيكلية في المجاالت االقتصاديةفي برنامجه فقد تناول  ،الحركة القومية حزب أما

عفو عن السجناء )ال يشمل  بإصدار ومحاربة العنف ضد المرأة ،لغاء امتحان دخول الجامعاتوإ ،الضرائبلألجور من 

 .(9)اإلرهابيين والمغتصبين ومستغلي األطفال وقتلة النساء(

 

 صيتلخفإن برنامجه  ،على انتقاد سياسات حزب العدالة والتنميةبشكل أساسي حزب الشعب الجمهوري وبينما تقوم دعاية 

السلم االجتماعي، والتعليم، واالقتصاد، والسياسة الخارجية،  :األساسية في تركيا ةمشاكل الخمسالما يراها حل  في

جعل الحد و، وصياغة نظام اقتصادي جديد، سنوات 4حل المسألة الكردية في ب الوعد   :ويندرج تحت هذا .الديمقراطيةو

ا للطالب في المدارس تقديم طعام الغداء مجان  وا، ألف معلم سنوي   180وتعيين  االهتمام بالمعلمينو ،ليرة 2200األدنى لألجور 

نهاء األزمة وإ، وتقوية البرلمان، ئإقرار عيد النوروز كعيد رسمي، ورفع حالة الطواروضمان حرية اإلعالم، و ،والجامعات

تأسيس منظمة التعاون والسالم و ،ادة التجارةوزي ،نهاء التوتر مع الجيرانوإحل األزمة في سوريا، ومع االتحاد األوروبي، 

وقد تعهد حزب الشعب برفع شرط التأشيرة أمام الفلسطينيين  .(10)للشرق األوسط التي ستضم تركيا وسوريا والعراق وإيران

 الراغبين بزيارة تركيا.

 

والتجارة والتعليم وتحسين العالقة ومما سبق نجد أن معظم األحزاب اتفقت في برامجها على العمل على تحسين االقتصاد 

وقد غازلت معظم  .كما تناولت في جزء منها تحسين حقوق األقليات ،مع االتحاد األوروبي والوقوف مع القضية الفلسطينية

 الناخبين األكراد من أجل الفوز بأصواتهم. ،ما عدا الحركة القومية ،األحزاب

 

 التحديات التي تواجه تركيا خالل هذه الفترة 

الهبوط الدراماتيكي لليرة وقد كان  ،في الفترة الحالية هي التحدي االقتصادي هاأهم ولعللتحديات تواجه تركيا مجموعة من ا

% من 21قرابة لتفقد  4.90حيث وصلت قيمة الليرة أمام الدوالر ا على ذلك  واضح  مثاال   ،2018أيار /مايو 23في  ،التركية

ا خارجية تحاول التالعب بسعر صرف فإن الحكومة التركية ترى أن أطراف   ،وفيما نذكر هذا التحدي كتحد داخلي .قيمتها

ولكن مع أهمية هذا التحدي  .الليرة من أجل التأثير على نتائج االنتخابات خاصة مع تأثير االقتصاد على قرار الناخب التركي

مثل رفع على المدى البعيد ا ف  دوات التي قد يكون بعضها مكل   ته ببعض األه إال أنه يمكن مواجهواحتمال حدوث تطورات في

في هذا السياق خالل خذ قرارات ت  توقع أن ت  وي   ،البنك المركزي للفائدة وهو ما حصل في اجتماع غير دوري للبنك بعد األزمة

مرشح حزب الشعب  ،نجهإيوقد دعا محرم  ،يرة كمادة في حملتها االنتخابيةلوقد استخدمت المعارضة تراجع الر القادم، الشه
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ب في الجدار أو أن تضرب ضر  أوشكنا أن ن  " : ما معناهقائال   ،يقاف هذه األزمةأردوغان إل الرئيس   ،الجمهوري للرئاسة

كما  "،للرئيس أردوغان حتى ال نواجه مشكلة خطيرة في النظام االقتصادي تاريخيةه دعوة أنا أوج   " :وقال ".عربتنا الجدار

ا داعي   ،استشارات خاطئة"" ،ينجهإعلى حد وصف  ،تجاهل مستشاريه االقتصاديين الذي يقدمون لهبلرئيس إلى اه دعوة وج  

ت حدة التركيز األيام التي تلت ذلك خف   ، ومع حدوث تحسن في وضع الليرة فيلعدم تدخل الرئاسة في قرارات البنك المركزي

 على الموضوع االقتصادي لكن هذا قد يتكرر مع حدوث أي تغير في االقتصاد.

 

تقدر خاصة أن نسبة كبيرة  ،ا مع أجواء الحمالت االنتخابية تحدي االستقطاب السياسيولعل من التحديات التي تزداد وضوح  

 .من خالل االتهامات والردود المتبادلة بين المرشحينكما يزداد االستقطاب  ،% ترفض التحول إلى النظام الرئاسي48 بـ

مرشحين  5مع وجود  ،ينجهإمحرم  ،ا لما تتميز به شخصية الرئيس أردوغان وخصمه مرشح حزب الشعب الجمهوريونظر  

واتهمه  القة مع فتح هللا غولنينجه أردوغان بالعإوقد اتهم  .فإن من المتوقع أن تتصاعد لهجة الخطاب بين الطرفين ،آخرين

ينجه بالجبن إذا لم يستطع أن يثبت هذه إ وصف أردوغان ،ا على هذه االتهاماتورد   .بإيصال اقتصاد تركيا إلى حافة اإلفالس

قد كانت هناك خشية في أوقات سابقة من نقل حزب الشعب الجمهوري معارضته للنظام الرئاسي من األروقة االتهامات. و

يمكن إدارته  الذي ،من االستقطاب السياسيوالدرجة الحالية  لكن المشهد التركي متعود على النوعإلى الشارع و السياسية

أنه من المالحظ أن بخالل الفترة الحالية ولكن من المتوقع أن تزداد حدة االستقطاب مع االقتراب من يوم االنتخابات مع العلم 

ويدخل في موضوع االستقطاب  التي كان يوجهها لكليجدار أوغلو. اتبكثير من االنتقادينجه أخف إانتقادات أردوغان لمحرم 

ففيما تعمل الدولة على مواصلة سياستها الحالية من خالل اتباع خطط للتكامل  ؛ا موضوع التعامل مع الالجئين السوريينأيض  

 هم.وجد دعوات من المعارضة لطردهم أو إعادتهم لبالدتوإدارة الرأي العام، 

 

 ،السارية في تركيا منذ محاولة االنقالب ئفإن أحزاب المعارضة في البالد تنتقد حالة الطوار ،وفيما يتعلق بتحدي الديمقراطية

نهم إوالتي شهدت حمالت فصل من الخدمة واعتقاالت آلالف من األشخاص الذين تقول الحكومة  ،2016 تموزيوليو/ 15في 

ص البرنامج االنتخابي لحزب الشعب الجمهوري مساحة كبيرة للدفاع عن الديمقراطية ويخص .مرتبطون بتنظيمات إرهابية

للتحريض على حزب العدالة والتنمية حيث ترى  الغربية ا في العديد من وسائل اإلعالمعد أيض  ستخدم هذا الب  وي   والحريات.

ا لـالعواصم الغربية مكافحة تركيا لتنظيم غولن وحز التعبير" و"حقوق اإلنسان" -"حرية الفكرب العمال الكردستاني انتهاك 

 .(11)بينما تقيمها تركيا في إطار "مكافحة اإلرهاب"

 

ولهذا فإن التحدي  ؛حزب العدالة والتنمية من خالل أزمة اقتصاديةبر أن جميع التحديات السابقة يمكن تفعيلها بشكل يضر ذك  وي  

ويحاول حزب العدالة التعامل مع هذه األزمة من خالل أدوات اقتصادية ومن خالل الدور  .األساسي هو التحدي االقتصادي

 .(12)االقيادي ألردوغان مع توعية الشرائح االجتماعية سياسي  

 

  السياسة الخارجية خالل هذه الفترة

لقد كانت السياسة الخارجية حاضرة في تحليل أسباب تبكير االنتخابات من قبيل االستفادة من نجاح عملية غصن الزيتون 

وخشية مما سمتها الحكومة التركية  نقل سفارتها إلى القدسبومن التأييد الشعبي للسياسة التركية تجاه قرار الواليات المتحدة 

منذ إعالن موعد االنتخابات المبكرة كانت قضايا السياسة الخارجية حاضرة بشكل أكثر  اأيض  وكذلك  .مؤامرات خارجية

ما يعود ذلك ية أكثر من أي انتخابات سابقة وربفي برامج األحزاب السياس وأسواء في ممارسة الدولة ا من كل مرة وضوح  

ة البالد وسخونمتزايد خارج التركي العسكري الوجود لللفعالية الدبلوماسية التركية وانخراطها في ملفات إقليمية ودولية و

 األحداث في منطقة الشرق األوسط.
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مع إيران والذي كان  انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النوويوقد تعاملت تركيا خالل هذه الفترة مع عدة ملفات منها 

 ،ها ستولد أزمات في المنطقة، وبالنسبة لتركياحة وأنتركيا أن هذه الخطوة غير صحي حيث رأت ؛بمثابة صدمة لبعض الدول

ا وسوف تتعرض ا مهم  ا تجاري  الخطوة مضرة لها فلو قبلت العقوبات على إيران فسوف تخسر شريك   هذه تداعياتفإن 

 ؛ركيةيض نفسها لعقوبات أمفقد تعر    ،وفي حال رفضت العقوبات .على أقل تقدير ،للمواجهة مع إيران في سوريا والعراق

كما يأتي ذلك في إطار توجه  ،نقاذ االتفاقإ ،وعلى رأسها بريطانيا ،بيةوولهذا تحاول من خالل العمل مع بعض الدول األور

 .متبادل بين تركيا وأوروبا لتحسين العالقات

 

لطرفين فقد وصلت العالقات إلى أدنى مستويات الثقة وتكاثرت األزمات بين ا ؛ركيةياألم-التركية على مستوى العالقاتو

حيث لم تكتف تركيا بتحميل االحتالل االسرائيلي مسؤولية الجرائم في غزة بل  ؛والتي كان آخرها بعد مراسم نقل السفارة

عيد لقاء ا ب  لكن بدا هناك تحسن مؤخر  و .واشنطن للتشاور فيأكدت على مشاركة واشنطن في المسؤولية كما دعت سفيرها 

حول موضوع  -سونلريتريكس ثر إقالة إ-المباحثات السابقة بعد تعليق  ،بومبيومايك ووغلو جاويش أ ،بين وزيري الخارجية

موضوع منبج عدة ملفات في إطار العالقة أهمها  احضر حالي  تو .ل أزمة بين البلدين منذ عهد إدارة أوبامامنبج الذي شك  

  وموضوع تسليم فتح هللا غولن. 35ف وموضوع صفقة طائرات إ

 

بومبيو في مايك خاصة بعد لقاء جاويش أوغلو ووا في المباحثات ا إيجابي  يبدو أن هناك تقدم   ،موضوع منبجوفيما يتعلق ب

انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من ب في المرحلة األولى ع البدءتوق  حيث ي   ،2018 حزيران/يونيو 4في  ،واشنطن

فإن المرحلة الثانية من االتفاق تنص على تولي عناصر من القوات  ،ا لما رشح عن االتفاقووفق   .مناطق غربي الفرات

تشكيل  ايوم   60بعد  ا من االجتماع ثم يلي ذلكيوم   45ركية مهمة مراقبة منبج بعد يالمسلحة واالستخبارات التركية واألم

اعتراضات لتركيا تتعلق  ويتضح من أجواء المباحثات أن واشنطن وافقت على .إدارة محلية حسب التوزيع العرقي للسكان

 .(13)بالجدول الزمني لالتفاق وبعض الصياغات

 

سرائيلي ضد قطاع ا على التصعيد اإلرد   سرائيلي لفترة مؤقتةفقد طردت تركيا السفير اإل ،سرائيلإأما فيما يتعلق بالعالقة مع 

سرائيلي لمواقع في سوريا القصف اإل ذلكقبل انتقد قد أردوغان كما كان  ،ركية إلى القدسيغزة وبسبب نقل السفارة األم

  .سرائيليةاإل-ا على مسار العالقات التركيةويبدو أن التوتر سيبقى مهيمن   .اإلرهابممارسة سرائيل بإووصف 

 

ا إلى ما ذكره وزير الخارجية من المهم اإلشارة أيض   ،الخليجية خالل فترة االنتخابات التركية-في سياق العالقات التركيةو

كر الوزير اسمي الدولتين إال أن هذا لم يذ اوفيم .حول سعي دولتين مسلمتين للتالعب بسعر الليرة التركية قبل أيام يالترك

  من السعودية واإلمارات موضع التساؤل حول إن كانت الدولتان هما من قامتا بهذا األمر خاصة معكال   وضع التصريح

فـإن تركيا ستعزز موقفها المساند لقطر في األزمة  ،وفي هذا السياق !مع تركياوجود خالفات وتوترات قدراتهما االقتصادية و

 . (14)الخليجية المستمرة منذ عام

 

 خاتمة وسيناريوهات

 :وهي ،سيناريوهات يمكن لنتائج االنتخابات التركية أن تصل إليها ثالثةيوجد 

 .األولى أو الثانية وفوز تحالف الشعب بأغلبية برلمانيةأردوغان بالرئاسة سواء من الجولة رجب طيب فوز الرئيس  األول:
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   .فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة وفوز تحالف األمة المعارض بأغلبية برلمانية :الثاني

 

وهو فوز أحد مرشحي المعارضة بالرئاسة وفوز تحالف األمة بأغلبية برلمانية. وفيما يوجد  :اوهو األقل ترجيح   ،الثالث

فإن السيناريو الثاني والثالث ال يبشران باستقرار فالثاني سيكون فيه تعارض  ؛ا بين السيناريو األول والثانيد  هوامش قليلة ج

 جراء االنتخابات.إد بعودة تركيا إلى النظام البرلماني بعد سنتين من ع  بين الرئيس والبرلمان والثالث ي  

 

ولكن يبدو أن المحدد االقتصادي وسلوك السياسة الخارجية يلعبان هناك محددات عدة يمكن أن تؤثر على نتائج االنتخابات و

فإن الفوز المحتمل للرئيس  ،وفيما يتعلق بمستقبل السياسة الخارجية .ا أكبر من كل مرة في العملية االنتخابية الحاليةدور  

توقع مع هذا البيروقراطية وي   أردوغان وتحالفه سوف يعطي له مزايا أكبر في عملية اتخاذ القرارات والتغلب على القيود

 انخراط أكبر في قضايا المنطقة وأزماتها وبزخم وتأثير أكبر.

 

 .باحث متخصص في الشأن التركي، محمود سمير الرنتيسي *
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