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من املقرَّر أن تنطلق االنتخاابت الرائسية والبملانية يف تركيا بعد قرابة )12( شهراً يف آٍن 
ميتلك  الرتكي  الرئيس  أنَّ  إال   ،2023 عام  من  يونيو  يف  ستكون  االنتخاابت  أنَّ  ومع  واحد، 
وبرملان  األحوال سيُنتخب رئيس  قبل موعدها. وعلى كلِّ  مبكرة  انتخاابت  إجراء  الصالحية يف 
جديدين لرتكيا بعد سنة من اآلن، ويف هذا الوقت احلسَّاس الذي متر به تركيا والعامل أمجع، وبعد أن 
أدَّت التطورات اليت سبقت انتخاابت العام املقبل، إىل جانب املشاكل والتحدايت االقتصادية اليت 
متر با، وخصوصاً يف خضم احلرب الروسية األوكرانية، إىل خلق مناخ معقَّد لرتكيا شعباً وحكومًة. 
هتدف هذه التحدايت إىل إجياد فجوة وانقسام ثقايف داخل اجملتمع الرتكي؛ تنبئ حبدوث أزمات 

داخلية، لذا من املنتظر أن متر تركيا أبشهر صعبة، ومليئة ابملشاكل.
سنعرض يف هذا املقال بصورة خمتصرة الوضع احلايل ألنقرة، مث نعطي حملًة عامًة عن وضع 
بناًء على اخلصائص والظروف االقتصادية، كما سنستطلع السيناريوهات احملتملة  اجملتمع الرتكي 
النتخاابت 2023 استناداً على بعض استطالعات الرأي يف األشهر األخرية، ويف اخلتام سنعرض 
بعض التوصيات للحكومة العراقية يف التعامل مع االنتخاابت الرتكية، وما يتوجب عليها العمل به.

وضعية اليوم
يُعدُّ النظام السياسي الرتكي حالياً رائسياً مصحوابً ابلبملان، فقد حصل رجب طيب أردوغان 
على أكثر من )%52( من األصوات يف انتخاابت 20181، فيما حصل حزب العدالة والتنمية وحزب 
احلركة القومية حتت إطار "ائتالف اجلمهور" على أكثرية برملانية بلغت )%53،6(، ومنذ انتخاابت 
الشعبية لدى  مبنسوب  حاداً  اخنفاظاً  20192، شهدت  البلدي  انتخاابت جمالس  2018، وحتديداً 
البالد، من  البلدية مبناطق مهمة من  انتخاابت جمالس  احلزب احلاكم وائتالف اجلمهور، يف حي أنَّ 
لصاحل حزب  أبغلبية  اليت كانت حتظى  وأظنه(.  وأنطاليا،  شهر،  وأسكي  وأنقرة،  )إسطنبول،  مجلتها 
ا تراجعت تراجعاً ملحوظاً لرتفع املنديل ألطراف املعارضة. العدالة والتنمية، أو أحزاب موالية هلم، إال أنَّ
 https://www.haberturk.com/secim/secim2018/genel-secim ـ  1
 /https://www.sozcu.com.tr/secim2019 ـ  2
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ومنذ بداية عام 2022 وتراكم املشاكل االقتصادية من مجلتها هبوط قيمة العملة3، وصعود 
مؤشر التضخم برتكيا4، تراجعت شعبية "رجب طيب أردوغان" و"حزب العدالة والتنمية" و"ائتالف 
اجلمهور" بنسبة 5%30، فضاًل عن استقالة شخصيات مهمة حبزب العدالة والتنمية كوزير االقتصاد 
الرتكي سابقاً وأحد الشخصيات االقتصادية املهمة "علي اباب جان"6 ووزير اخلارجية ورئيس الوزراء 
السابق "أمحد داود أوغلو"7 فيما أسسوا حزب "الدميقراطية والتقدُّم"8 وحزب "املستقبل"9، فضاًل 
من  نسبة كبرية  ضياع  إىل  أدَّى  ممَّا  والتنمبة،  العدالة  حبزب  املهمة  الكوادر  من  عدد  هجرة  عن 

األصوات االنتخابية وذهابا إىل أحزاب أخرى.
وطبقاً للبنك املركزي الرتكي فإنَّ التضخم املستمر ابتدأ منذ 11/2020 بنسبة )12%( 
إىل  2022 حىت وصل  احلايل  العام  بداية  التضخُّم شدًة  ازداد  وقد   ،2021 عام  بداية  وازداد 
)%70( يف الشهر الرابع من العام نفسه 10، وبذا أصبحت تركيا حالياً سادس دولة يف العامل 
)الكومنولث(11، وطبقاً  "العشرين"  أعلى معدل تضخم بي دول  التضخم، وصاحبة  من حيث 
للتوقعات فإنَّ التضخُّم مستمر يف األشهر املقبلة، إذ من املتوقَّع أن يتجاوز معدل البطالة فيه عتبة 

)%100( بعد أن كان يشكِّل )%11,4( يف العقود الثالث املاضية12.
وطبقاً لالستطالعات األخرية فإنَّ الشعب الرتكي متشائم حول مستقبل تركيا، فَوْفقاً ألحد 

3.https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-
exchange-rates/usd/USD-to-TRY 
 https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi ـ 4
5https://tr.wikipedia.org/wiki/Bir_sonraki_T%C3%BCrkiye_parlamento_
se%C3%A7imler i_ i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anket le r#/media /
Dosya:2023_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri_i%C3%A7in_
yap%C4%B1lan_anketler.png
 /https://alibabacan.com.tr ـ 6
 https://www.mfa.gov.tr/ahmetdavutoglu.tr.mfa ـ 7
 /https://devapartisi.org ـ 8
 /https://gelecekpartisi.org.tr ـ 9
10.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/
Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari 
 https://www.ft.com/content/088d3368-bb8b-4ff3-9df7-a7680d4d81b2 ـ 11
12 .h t tp s : / /da t a . tu ik .gov . t r /Bu l ten / Index?p=I sgucu-I s t a t i s t ik l e r i-
Ocak-2022-45644 

https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-TRY
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-TRY
https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi
https://alibabacan.com.tr/
https://www.mfa.gov.tr/ahmetdavutoglu.tr.mfa
https://devapartisi.org/
https://gelecekpartisi.org.tr/
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
https://www.ft.com/content/088d3368-bb8b-4ff3-9df7-a7680d4d81b2
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Ocak-2022-45644
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Ocak-2022-45644
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االستطالعات اليت أجريت13، شكلت نسبة األصوات املتشائمة مبسار تركيا على الطرق الصحيح 
)%60،6(، يف حي كانت النسبة )%36،7( يف )14( شهراً املاضية، فيما اعتقد )22،1%( 

أنَّ بلدهم يف املسار الصحيح بعد أن كانت )%27،4( يف )14( شهراً املاضية.
وأظهر استطالع أجراه معهد »ميرتوبول« يف مايو من العام احلايل14 أنَّ )%70.8( من 
العام املاضي، مقابل )%6.8( قالوا إنَّ  األتراك يعتقدون أنَّ وضعهم االقتصادي قد تدهور يف 
وضعهم قد حتسَّن، كما أظهر استطالع أجراه املعهد نفسه يف العام احلايل أنَّ )%19.5( من 
الشعب الرتكي يعتقد أنَّ تركيا يف املسار الصحيح15، يف حي يذهب )%77.4( إىل عكس ذلك 
متاماً، فيما أدَّت هذه األمور جمتمعة إىل تغريٍُّ ملحوٍظ يف اجملتمع الرتكي اجتماعياً وثقافياً يف األشهر 
األخرية، فعلى سبيل املثال: انتشار الكراهية ومعاداة األجانب والعرب وخصوصاً السوريي منهم يف 
اجملتمع الرتكي يف األشهر األخرية، إىل درجة أنَّ أحد األحزاب حديث املنشأ ويدعى »حزب ظفر« 
بىن سياسته حبل مشاكل تركيا إبخراج الالجئي، طارحاً رؤية معادية لالجئي ببانجمه اإلصالحي16، 
كما أقامت إحدى البلدايت اليت تديرها املعارضة الفتات ابللغة العربية يف مجيع أحناء املدينة، حتثُّ 

الالجئي على مغادرة تركيا، واليت أُنزلت الحقاً أبمر من االدِّعاء الرتكي العام17.
السيناروهات احملتملة النتخاابت 2023

املسألة األوىل يف االنتخاابت املقبلة هي موعد إجرائها، ففي األشهر األخرية ومع تدهور 
الوضع االقتصادي دعت أحزاب خمتلفة إىل إجراء انتخاابت مبكرة18، إال أنَّ احلزب احلاكم عارض 
األمر مؤكِّداً إجراؤها مبوعدها املقرَّر، غري أنَّ أحزاب الطاولة السداسية رجَّحت موافقة احلزب احلاكم 
على إجرائها الحقاً بعد إعالن زايدة األجور يف األشهر املقبلة19، وعلى أي حال يبقى تغيري توقيت 

13https://twitter.com/derya__komurcu/status/1516398981747818497/photo/1 
 https://twitter.com/ozersencar1/status/1527951969431715840 ـ 14
 https://twitter.com/ozersencar1/status/1527951723020812289 ـ 15
16.https://www.sondakika.com/politika/haber-zafer-partisi-gelecek-
siginmacilar-gidecek-14925018/ 
17.https://www.bolugundem.com/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-
gecici-siginmacilara-son-cagri-145115h.htm 
18.https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erken-secim-cagrisi-
gecikilen-her-gunun-topluma-maliyeti-daha-da-agir-389625 
19.https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/davutogludan-ittifak-aciklamasi-
hicbirinin-parcasi-degiliz-1875456 

https://twitter.com/derya__komurcu/status/1516398981747818497/photo/1
https://twitter.com/ozersencar1/status/1527951969431715840
https://twitter.com/ozersencar1/status/1527951723020812289
https://www.sondakika.com/politika/haber-zafer-partisi-gelecek-siginmacilar-gidecek-14925018/
https://www.sondakika.com/politika/haber-zafer-partisi-gelecek-siginmacilar-gidecek-14925018/
https://www.bolugundem.com/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-gecici-siginmacilara-son-cagri-145115h.htm
https://www.bolugundem.com/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-gecici-siginmacilara-son-cagri-145115h.htm
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erken-secim-cagrisi-gecikilen-her-gunun-topluma-maliyeti-daha-da-agir-389625
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erken-secim-cagrisi-gecikilen-her-gunun-topluma-maliyeti-daha-da-agir-389625
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/davutogludan-ittifak-aciklamasi-hicbirinin-parcasi-degiliz-1875456
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/davutogludan-ittifak-aciklamasi-hicbirinin-parcasi-degiliz-1875456
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األشهر  االقتصادي  االنتعاش  احلاكم جمدية يف  احلزب  فإذا كانت خطة  ممكناً،  أمراً  االنتخاابت 
ا ستكون مصحوبة بزايدة الرصيد االنتخايب. املقبلة، سيمتثل إىل إجراء انتخاابت مبكرة، ألنَّ

القضية األخرى هي قضية مرشح رائسة اجلمهورية واالئتالفات يف االنتخاابت املقبلة، فمن 
املسلَّم تقريباً أنَّ "رجب طيب أردوغان" هو مرشح "ائتالف اجلمهور" للمرة الثالثة توالياً، مع أنَّه 
رجَّح عدم اخلوض ابلتفاصيل أواإلفصاح عن أيِّ شيٍء حالياً، لكن حزبه واحلركة القومية احلليفة 

أفصحت عن ذلك أكثر من مرة20.
"ائتالف  تشكَّل  أن  فبعد  ما،  نوعاً  معقدة  فيها  تبدو  املرشح  فمسألة  املقابلة  اجلبهة  أمَّا 
اخلري"  و"حزب  اجلمهوري"  الشعب  "حزب  وهي:  رئيسة  أحزاب  ثالثة  يضم  والذي  الشعب" 
و"حزب السعادة"، وتوسيع نشاطه العام املاضي، ومع عدم قبوله ألي عضو جديد، إال أنَّه شكَّل 
التقاء تلك األحزاب هي الرجوع إىل  لـ"الطاولة السداسية"، وكانت نقطة  جبهًة واسعًة بتشكيله 
النظام البملاين يف تركيا، وهو النظام املتبع منذ أتسيس الدولة الرتكية وحىت استفتاء 201721، وقد 

ا بصدد الفوز ابالنتخاابت، وتغيري النظام الرائسي22. أعلنت األحزاب املعارضة أنَّ

قبل  الربملاين من  النظام  إىل  الرجوع  توقيع  اتفاقية  أجريت  إذ  فرباير من عام 2022 
األحزاب الستة املعارضة، وهي ما تسمَّى بـ«الطاولة السداسية«23.

20.https://tr.euronews.com/2021/11/30/sozcu-celik-cumhur-ittifak-n-n-aday-
cumhurbaskan-recep-tayyip-erdogan 
 /http://referandum.ntv.com.tr ـ 21
22 .https: / /www.dw.com/tr/g%C3%BC%C3%A7lendiri lmi%C5%9F-
parlamenter-sistem-nedir/a-55701191 
-https://www.milliyet.com.tr/siyaset/6-siyasi-parti-48-sayfalik-guclendirilmis ـ 23
parlamenter-sistem-metnini-imzaladi-6709716 

https://tr.euronews.com/2021/11/30/sozcu-celik-cumhur-ittifak-n-n-aday-cumhurbaskan-recep-tayyip-erdogan
https://tr.euronews.com/2021/11/30/sozcu-celik-cumhur-ittifak-n-n-aday-cumhurbaskan-recep-tayyip-erdogan
http://referandum.ntv.com.tr/
https://www.dw.com/tr/g%C3%BC%C3%A7lendirilmi%C5%9F-parlamenter-sistem-nedir/a-55701191
https://www.dw.com/tr/g%C3%BC%C3%A7lendirilmi%C5%9F-parlamenter-sistem-nedir/a-55701191
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/6-siyasi-parti-48-sayfalik-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-imzaladi-6709716
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/6-siyasi-parti-48-sayfalik-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-imzaladi-6709716
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الشعب  وهو  الستة  األحزاب  ألقوى  العام  األمي  أنَّ  إىل  مؤكدة  غري  تقارير  تشري  كما 
أقوى  رئيس اثين  أنَّ  للرائسة24، كما  الرتشُّح  على  أوغلي« حريص  قلجدار  اجلمهوري »كمال 
األحزاب السياسية »مريال أكشينار«25 سيكون مرشَّحاً لرائسة الوزراء بعد تغيري الدستور، فضاًل 
إسطنبول  بلدية  ورئيس  ابفاش«26،  السياسيي شعبية »منصور  وأكثر  أنقرة  بلدية  رئيس  أنَّ  عن 

»أكرم إمام أوغلو«27 قد ينبثقون منه بوصفهم مرشحي احتماليي من الطاولة السداسية أيضاً.

آخر لقاء شهري للطاولة السداسية كان يوم 30 مايو 2022، مت التوافق والتوقيع على 
وثيقة املبادئ العشرة للتعاون املشرتك ومستقبل األحزاب الستة28.

جتتمع األحزاب الستة على مستوى الرؤساء واملسؤولي بصورة متكّرِرة، كما تشكِّل جلان 
للتنسيق املشرتك حلماية أمن االنتخاابت، واختاذ القرارات السياسية املهمة29، والتحدي األهم هلذه 
األحزاب هو الوصول إىل مرشَّح موحَّد ومشرتك النتخاابت العام املقبل، وإجياد طريقة ميكن عبها 

إعادة النظام السياسي الرتكي إىل النظام البملاين املنشود.

 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61601945 ـ 24
25.https://www.ensonhaber.com/politika/meral-aksener-basbakan-adayiyim 
26.https://twitter.com/mansuryavas06 
27. https://www.ekremimamoglu.com/ 
28.https://www.ekremimamoglu.com/ 
29.https://www.birgun.net/haber/6-li-masanin-secim-guvenligi-komisyonu-
calismalara-basladi-tek-bir-oy-dahi-zayi-olmayacak-385837 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61601945
https://www.ensonhaber.com/politika/meral-aksener-basbakan-adayiyim
https://twitter.com/mansuryavas06
https://www.ekremimamoglu.com/
https://www.ekremimamoglu.com/
https://www.birgun.net/haber/6-li-masanin-secim-guvenligi-komisyonu-calismalara-basladi-tek-bir-oy-dahi-zayi-olmayacak-385837
https://www.birgun.net/haber/6-li-masanin-secim-guvenligi-komisyonu-calismalara-basladi-tek-bir-oy-dahi-zayi-olmayacak-385837
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خمطط شعبية السياسيني برتكيا يف ديسمرب 2021، إذ القائمة اليسرى ابللون األصفر 
وتعين )الَقبول(، أمَّا اللون الربتقايل فتعين )عدم الَقبول(، أمَّا اللون الوردي فريمز )للحياد(، 
اجلواب  امتالك  )عدم  فيعين  األسود  وأمَّا  االطالع(،  أو  العلم  )عدم  األخضر  اللون  ويعين 
أنقرة »منصور  بلدية  فيما كان أكثر شخص حظي مبقبولية هو: رئيس  النظر(30،  أو وجهة 

ابفاش«، أمَّا »أردوغان« فجاء يف املركز الرابع.
ماذا تقول نتائج استطالعات الرأي؟

والتنمية"  العدالة  "حزب  شعبية  مبستوى  حادٍّ  تراجٍع  إىل  مؤخراً  الرأي  استطالعات  تشري 
اليت حصلت على )%53.6( من األصوات يف  القومية"، وهي نفسها  احلاكم و"حزب احلركة 
ا ستحصل على )%40( من جممل األصوات31،  انتخاابت 2018، وطبقاً للمعدل التقرييب فإنَّ
هذا لو افرتضنا أنَّ االنتخاابت ُأجريت يف األايم املقبلة، وتقول االستطالعات أيضاً أنَّ االئتالف 
احلاكم يف جملس النواب الرتكي سيخسر )%30( من مقاعده، فضاًل عن أنَّ "ائتالف الشعب" 
املعارض، و"الطاولة السداسية" سيحصلون على أكثر من نصف املقاعد، ومبا أنَّ نسبة أصوات 

 /https://www.diken.com.tr/arastirma-en-begenilen-siyasetciler-kimler ـ 30
31.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/2023_T%C3%BCrkiye_
genel_se%C3%A7imleri_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anketler.png 

https://www.diken.com.tr/arastirma-en-begenilen-siyasetciler-kimler/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/2023_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anketler.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/2023_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anketler.png
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"أردوغان" يف 2018 كانت )%52.6(32، وهي قريبة لنسبة األصوات اليت حصل عليها حزبه 
واألحزاب املتحالفة معه يف جملس النواب، فينبغي االلتفات إىل النقطة اآلتية: كان تراجع شعبية 
اليت  الفرضية هي االستطالعات  "أردوغان"، وما يؤكِّد هذه  لرتاجع شعبية  هذه األحزاب مرافقاً 
ُأْجرِيت يف األشهر األخرية، فَوْفقاً الستطالع أجراه معهد "أرتيب" يف العاشر من مايو للعام احلايل، 
االنتخاابت  ُأجريت  ما  إذا  "أردوغان"  احلايل  للرئيس  سيصوتون  الشعب  من   )37.3%( فإنَّ 

الرائسية هذا األسبوع33.

يشكِّل املخطط البياين يف أعاله اإلجابة الواضحة على السؤال اآليت: إذا ما ُأجريت 
املقبل من هذا األسبوع، فهل ستصوت لرجب طيب  انتخاابت رائسة اجلمهورية يف األحد 
أردوغان؟ إذ يشري العمود األول من اجلهة اليسرى إىل اإلجابة بـ)نعم(، والعمود الوسط ُيشري 
إىل اإلجابة بـ)كال(، وأَما العمود األخري والذي يبدو أقل نسبة ُيشري إىل التأرجح )الرتديد بني 

أردوغان ومنافسيه(34.
وطبقاً لنتائج االستطالع35 فإنَّ )%55.2( من الشعب الرتكي يرون املشكلة الرئيسة هي 
اقتصادية، وذهب ما نسبته )%27.3( إىل غالء املعيشة، و)%14.6( إىل الالجئي األجانب، 

32.https://www.haberturk.com/secim/secim2018/cumhurbaskanligi-secimi 
33.https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-
geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10 
34.https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-
geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10 
35.https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/16-qx85.png.
webp 

https://www.haberturk.com/secim/secim2018/cumhurbaskanligi-secimi
https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10
https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10
https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10
https://www.gazeteduvar.com.tr/artibirden-secim-anketi-ak-parti-chpyi-geciyor-erdogan-kazanamiyor-galeri-1564144?p=10
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/16-qx85.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/16-qx85.png.webp
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يف حي فضَّل ما نسبته )%72.6( إجراء انتخاابت مبكرة36، فيما رجَّح ما نسبته )65.4%( 
نسبته  ما  عدَّ  نفسه،  السياق  ويف   ،201737 استفتاء  قبل  ما  البملاين  النظام  إىل  تركيا  رجوع 

)%53.8( أنَّ حزب العدالة والتنمية كان غري موفٍَّق أبدائه احلكومي38.
نتائج استطالع "أرتيبري"  استطالع مؤسسة "يونيليم" والذي ُأجري يف مايو39 يؤكِّد أيضاً 
بشأن االنتخاابت الرائسية املقبلة، فَوْفقاً ملا جاء يف اإلحصائيات فإنَّ )%34( من الناخبي أكَّدوا 
انتخابم لـ«أردوغان« كما أكَّد )%51.8( انتخاب منافسيه، فيما ذهب )%7.4( منهم إىل 

عدم املشاركة، و)%6.8( منهم مل يتخذوا القرار القطعي بعد.

على  اإلجابة  نسبة  يشرح  إذ  "يونيلم"،  مؤسسة  استطالع  أعاله  يف  املخطط  يشرح 
السؤال اآليت: هل ستصوِّت لـ"رجب طيب أردوغان" يف حال ُأجريت االنتخاابت الرائسية هذا 
األحد من هناية األسبوع، أم هل ستصوِّت ملرشح املعارضة؟ إذ يدلُّ اللون األخضر يف املخطط 
على انتخاب "أردوغان" ويدلُّ اللون األمحر على مرشح املعارضة، ويدلُّ األصفر على عدم 

اإلدالء ابلرأي، ويدلُّ الرمادي على الرتدُّد40.
الرأي تقريباً يف اجلولة األوىل من االنتخاابت الرائسية يف تركيا، على  وجتمع استطالعات 
عدم متكُّن أيٍّ من املرشحي من الفوز ابلنصف زائد واحد، فَوْفقاً الستطالع "ماينيم" الذي ُأْجرَِي 

36.https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/13-WaOk.png.
webp 
37.https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/12-1yPd.png.
webp 
38.https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/11-P1sh.png.
webp 
 https://twitter.com/YoneylemSosyal/status/1528699970815238145 ـ 39
 https://twitter.com/YoneylemSosyal/status/1528699970815238145 ـ 40

https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/13-WaOk.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/13-WaOk.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/12-1yPd.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/12-1yPd.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/11-P1sh.png.webp
https://i.gazeteduvar.com.tr/storage/files/images/2022/05/10/11-P1sh.png.webp
https://twitter.com/YoneylemSosyal/status/1528699970815238145
https://twitter.com/YoneylemSosyal/status/1528699970815238145
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ح  يف مايو من هذا العام، إذ عرض السؤال اآليت: "هل ستصوت ألردوغان أم هل ستصوِّت ملرشِّ
املعارضة"؟ كما ُعِرَضت يف هذا االستطالع أيضاً أربعة أسئلة، ويف هذا االستطالع ُعِرضت أربعة 
اليساري  الدميقراطي  الشعوب  وزعيم حزب  أردوغان"  "رجب طيب  واْخرتَ  الشعب،  على  أسئلة 
الكردي "صالح الدين دمريطاش"( وأحد املرشحي احملتملي للمعارضة، بكل انتخاابت افرتاضية.

للتنافس مع أردوغان، وهم كلٌّ من عمدة إسطنبول احلايل عن  كما ُعِرض أربعة مرشحي 
حزب الشعب اجلمهوري "أكرم إمام أوغلو"، ورئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب اجلمهوري "منصور 
سة وزعيمة حزب اخلري "مريال أكشينار"، وزعيم حزب الشعب اجلمهوري "کمال  ايفاش"، ومؤسِّ
قلجدار أوغلي"، واجلدير ابلذكر أن ال أحد من املرشحي يستطيع احلصول على أصوات النصف 

زائد واحد41، ومن اجلانب اآلخر فإنَّ أصوات أردوغان يف اجلولة األوىل أقل من مجيع املرشحي.

َح أحد هؤالء لرائسة اجلمهورية فأيٍّ منهم ستنتخب؟  سؤال املخطط: إذا ما ُرشِّ
يدلُّ اللون الربتقايل يف املخطط على نسبة "أردوغان"، أمَّا األزرق لـ"دمريطاش"، واللون 
الوردي خليار "مل احتذ قراري بعد" وأمَّا القهوائي "تقدمي الرأي االعرتاضي" مث جاء اللون األصفر 

لـ"مرشحي املعارضة"42.

 https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523556011442177 ـ 41
 https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523556011442177 ـ 42

https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523556011442177
https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523556011442177
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وقد سأل املعهد نفسه بعد هذا السؤال حول ما إذا كانت هناك جولة اثنية لالنتخاابت43.
س: إذا أتجلت النتائج إىل الدور الثاين وكانت املنافسة بي أردوغان ومرشح املعارضة فمن 

ستنتخب؟ فكان أردوغان أقل من منافسه مرة أخرى.
ويف هذه األثناء جاء رئيس بلدية أنقرة وعضو حزب الشعب اجلمهوري »منصور ايفاش« 
أعلى من الباقي، وجاء زعيم حزب الشعب اجلمهوري "کمال قلجدار وغلي"( أقل شعبية من 
اآلخرين؛ بسبب السياسة العلمانية اهلجومية حلزبه، وكذا انتمائه للجماعة العلوية الرتكية، وبصورة 
عامة وشاملة فإنَّ كلَّ هؤالء املرشحي وطبقاً لإلحصائيات املسجلة، سيحصلوا على أصوات أعلى 

من الرئيس "أردوغان".

سؤال املخطط: إذا ما رشَّح أحد هؤالء لرائسة اجلمهورية فأّي منهم ستنتخب؟ 
ذهب اللون الربتقايل يف املخطط إىل "أردوغان" وذهب الوردي خليار "مل اختذ قراري 

بعد" وذهب اللون القهوائي لـ"تقدمي الرأي االعرتاضي" وذهب األصفر ملرشح املعارضة44.

 https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523933075415043 ـ 43
 https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523933075415043 ـ 44

https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523933075415043
https://twitter.com/ozersencar1/status/1526523933075415043
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ما يتوجب على احلكومة العراقية حيال انتخاابت تركيا العام املقبل؟ 
الرتكية بصورة جادة، فرتكيا دولة  العراقية مراقبة حركة االنتخاابت  1ـ جيب على احلكومة 
جارة للعراق وتربطهما حدود مشرتكة معه قرابة )400( كم، وتربط الدولتي عوامل تعاون مشرتكة 
وحتدايت أيضاً مشرتكة فيما بينهما، ونظراً ألنَّ االنتخاابت املصريية املقبلة، واليت تتضمَّن منافسة 
لقرب موعد إجرائها بعد عام أو من احملتمل بعد ستة أشهر،  للتكهُّن، وأيضاً  قابلة  قوية، وغري 
يتوجب على احلكومة العراقية بذل مزيد من اجلهد من أجل حتليل السيناريوهات احملتملة، والوقوف 

عليها.
ودراستها يف  الرتكية  الدبلوماسية  اجلهود  العراقية حتليل  اخلارجية  على  أخرى  2ـ من جهة 
األشهر األخرية بدقة، واليت هتدف إىل تطوير عالقات تركيا مع دول املنطقة، وبذا الصدد وبدف 
زايدة التبادل التجاري بي البلدين، فقد تفتح احلكومة الرتكية قنوات للحوار ابألايم املقبلة، لتقدمي 
ا حباجة ماسة لتحسي صورهتا يف الداخل وهي مقبلة على  بعض التنازالت للحكومة العراقية، ألنَّ
انتخاابت مصريية، ومن فرضيات متناقضة فمن املمكن أن تشنَّ تركيا هجمات واسعة يف أراضي 
من  الداخل، كما  قومية محاسية يف  أجواء  القومية، وخلق  املصاحل  العراق، بدف ضمان  مشال 
املمكن أيضاً إعادة النظر ابلعالقات الرتكية مع إقليم كردستان العراق مبا يتماشى مع ما ذُِكر، فقد 
يتسبَّب تصاعد النزعات القومية يف تركيا، ومساعي احلزب احلاكم لتلميع صورته الوطنية داخلياً، 
وخصوصاً جتاه املواطني العرب، مبشاكل الالجئي العراقيي الذين يعيشون يف خمتلف املخيمات 
الرتكي  اجلانب  من  تسهيالت  فرص  على  احلصول  املمكن  من  أنَّه  عن  فضاًل  العراقية،  واملدن 

كاإلقامة، وفرص االستثمار وغريها.
3ـ الشيء اآلخر الذي جيب أن جتعله احلكومة العراقية مبحور تفكريها هو: احتمالية وصول 
مرشحي املعارضة إىل السلطة، وإسدال الستار عن حقبة أردوغان، ويف هذه الصورة ستتغري صورة 
السياسية الرتكية ومالحمها داخلياً وخارجياً ألول مرة يف اتريخ تركيا، وبذا ستشهد كثرياً من اجملاالت 
اً واضحاً يف اإلسرتاتيجيات احلاكمة برتكيا، واليت نظر هلا جمموعة من املنظرين وأصحاب الشأن  تغريُّ

يف العقدين األخريين، وسُتْستـَْبَدل برًؤى ونظرايت جديدة يف السياسة اخلارجية.
وعلى ما يبدو فإنَّ ابتعاد املعارضة عن املشهد السياسي لعقدين من الزمن، كان سببه عدم 
عزلت  مستقباًل  احملتملة  أنَّ حكومتهم  بيد  الرؤى،  وتوحيد  للنظم  وفقدانم  بينهم  فيما  التجانس 
اجلانب االقتصادي عن األمين وعن السياسي وفكَّكته، وسيستمرون ابلعمل يف اجملال االقتصادي 
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واألمين ببانمج منتظم ومدروس، وبذه الطريقة جيب على احلكومة العراقية اإلصرار على صياغة 
سياستها املبدئية يف اجملاالت املذكورة، وتنفيذها فيما يتعلق ابحلكومة املستقبلية احملتملة لرتكيا، فمن 
اجلانب اآلخر إذا ما وصل مرشحو املعارضة إىل السلطة ومسكوا زمام األمور، فمن املنتظر أن 
تدخل احلكومة الرتكية مبباحثات إسرتاتيجية عميقة ومكثفة مع اجلانب العراقي؛ لرسم نظام جديد 

من العالقات الثنائية بي البلدين.
ستزداد  االنتخاابت،  قبل  ما  فرتة  ويف  الرتكي  اجملتمع  يف  اجلارية  التطورات  مع  تزامناً  4ـ 
حدة التوترات مع الالجئي والرعااي األجانب، وخصوصاً العرب منهم يف تركيا، وهناك عدد من 
الشخصيات واألحزاب الوطنية حتاول ركوب املوجة وحتقيق أرابحاً انتخابية، عن طريق إجياد أجواء 
متشنجة وصراعات مع الالجئي األجانب والعرب، وعليه فمن الضروري على السفارة العراقية يف 
تركيا تكثيف اتصاالهتا مع اجلالية العراقية، وفتح قنوات اتصال ومجع التقارير الواردة حول مشاكلهم 
برتكيا وحتليلها عن طريق إنشاء خط ساخن لرصد ما حيصل من تطورات ميدانية، وبتعاون اخلارجية 

العراقية مع نظريهتا الرتكية ميكن توفري أكب قدر من احلماية للرعااي يف األراضي الرتكية.
5ـ كل هذا جيعلنا نتوقع مسامهة مهمة للسفارة العراقية يف تركيا، إذ جيب على السفارة مراقبة 
التأمل ملياً يف نوع  النظر  ينبغي عليها  التحركات اإلقليمية والدولية للخارجية الرتكية، كما  آخر 
العالقة املباشرة والروابط الدبلوماسية واإلدارية بي أنقرة وإقليم كردستان العراق، ومن هنا يتوجب 
أيضاً على السفارة العراقية أن جتلس مع كبار ورؤساء األحزاب املعارضة )الطاولة السداسية(، ومن 
مَثَّ فتح حوار جاد مع مسؤولي السياسة اخلارجية، إذ من احملتمل أن أيخذوا على عاتقهم رسم 
السياسة اخلارجية ألنقرة مستقباًل بعد فوزهم، والتعرُّف على طبيعة العالقة بينهما، وألنَّ أحزاب 
املعارضة شكَّلت ائتالفاً غري متجانٍس، بل متناقض، ففي حال فوزها سيكون للخارجية العراقية 
دور أكثر فاعلية وموقف أكثر قوة ابلنسبة للمسائل العالقة مع اجلارة تركيا، واألهم من ذلك هو 
فعالية السفارة العراقية يف تركيا، وانفتاحها مع مسؤويل األحزاب الكبى كـ"حزب العدالة والتنمية" 

احلاكم، وحزب "التيار الوطين".
6ـ إنَّ صفوف احلكومة وتوجهاهتا، وأطراف املعارضة الكالسيكية واضح للعيان، فكالمها 
يسعون إىل الظفر أبعلى قدر من األصوات الكردية برتكيا، فقد كثَّفت بعض األحزاب عالقاهتا 
ابملواطني يف املناطق الكردية45، ويتبلور هذا املعرتك مبحاوالت وطرائق عديدة، منها دخول قادة 
45.https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-vanda-elektrigi-kesik-aileyi-
ziyaret-etti-haber-1566717

https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-vanda-elektrigi-kesik-aileyi-ziyaret-etti-haber-1566717
https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-vanda-elektrigi-kesik-aileyi-ziyaret-etti-haber-1566717
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سيناريوهات االنتخاابت الرتكية العام املقبل وما جيب على احلكومة العراقية حياهلا

الكرد العراقيي كوسيط للنهوض بدور التقريب بوجهات النظر بي احلكومة وأحزاب املعارضة، وإذا 
حدث ذلك فبالتأكيد سيصب مبصلحة الكرد، إذ يزداد موقف اإلقليم التفاوضي قوة مع اجلانب 

الرتكي ابألايم املقبلة.
7ـ  صبَّت تركيا -يف املدَّة األخرية- جهدها االقتصادي واستثمرت بشىت اجملاالت46، ومن 
االقتصادية، وبناًء على إصرار "أردوغان" على  املعادلة  العراق أن جيد نفسه بذه  املفرتض على 
خفض أسعار الفائدة املصرفية، فإنَّه يتبع نجاً ينعطف على جمال التصدير، ويف حال فازت التيارات 
املعارضة يف االنتخاابت القادمة، فإنَّه يتوجَّب على تركيا أن تنتهج هذا املسار لألشهر املقبلة، لذا 
على العراق دراسة البانمج االقتصادي وصياغة منهجه االقتصادي مبا يتماشى مع مصاحله العليا.

46. https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/bakan-nebatiden-
yeni-ekonomik-model-aciklamasi_ID1472601/ 

https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/bakan-nebatiden-yeni-ekonomik-model-aciklamasi_ID1472601/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/bakan-nebatiden-yeni-ekonomik-model-aciklamasi_ID1472601/

