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 ومستقبل المسألة الكردية التركيةاالنتخابات 
 د. عثمان على

 تمهيد
بكونها مفصلية في تاريخ تركيا المعاصرة.  2018حزيران  24التركية المزمع عقدها في  يصف المراقبون االنتخابات

ية على ردوغانوستدخل تركيا األ الالدينية( - )العلمانيةوستدشن عمليا ورسميا نهاية تركيا مصطفى كمال الاليقية 
المعتدلة ونظام  ومزيج من العلمانية العثماني مع العصرنة اإلسالميعلى التراث  المبنية أساس العثمانية الجديدة

كما سيبدأ بعد االنتخابات رئيس الجمهورية بممارسة صالحياته  مرحلة متقدمة من سابقتها. ،السوق الحر اقتصاديا
نظام إلى  والتي تحول تركيا 2017الكاملة حسب الدستور الجديد الذي وافق عليه األتراك في االستفتاء نيسان 

النظام البرلماني الذي بناه مصطفى كمال ولكن لم يعمل به طيلة حياته حيث كان الزعيم  وبهذا ينتهي .رئاسي
ولكن سيظل مصطفى كمال رمزا  متى ما شاء. غييرهمعنده ي موظفيناألوحد في البالد ولم يكن رؤساء وزرائه إال 

 وألجيال عدة.  للدولة وفي ضمير الماليين من األتراك
 

 :لماذا االنتخابات المبكرة
الرئاسية والبرلمانية  بتقديم االنتخابات التركية أردوغانيعزو المراقبون أحداث سبب قيام حكومة السيد رجب طيب 

 أسباب عدة منها اقتصادية ومنها سياسية متعلقة بالوضع الداخليإلى  حزيران 24إلى  2019نوفمبر  3 من
 وعالقات تركيا الخارجية.

أن هناك عالمات بأّن الوضع االقتصادي الجيد التي تمتع به حكم حزب العدالة والتنمية  أردوغانيعتقد خصوم و 
نيسان  21خالل العقدين بدت عليه بعض عالمات التعب والتدهور. ويلخص تقرير مجلة ايكونمست الصادر في 

 الوضع بالشكل التالي: 2018
حد إلى  ويرجع الفضل في ذلك ،٪7.4جاب في العام الماضي بلغ على الرغم من تسجيل معدل نمو مثير لإلع

أن االقتصاد التركي بدأ ينفد. كان التضخم  يعتقد الكاتب، لكن ئتمان وسلسلة من إجراءات التحفيزطفرة االإلى  كبير
دخل اثنان من أكبر التكتالت في البالد  ،في غضون شهر واحد %12في أرقام مزدوجة ألكثر من عام ووصل 

، التي فقدت بالفعل أكثر من نصف ارات دوالر. كانت الليرة التركيةتسعة مليإلى  محادثات إلعادة هيكلة ديون تصل
بالمقابل تقريًبا كل يوم منذ أواخر  قد سجلت انخفاضات قياسية في قيمتها ،2013قيمتها مقابل الدوالر منذ عام 
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وهي عالمة على أن المستثمرين يتوقعون أن يسير  ،المفاجئةمارس. انتعشت العملة بعد أنباء عن االنتخابات 
"بوضوح أن التباطؤ  أردوغاند يوحزب العدالة والتنمية لتحقيق الفوز وخفض اإلنفاق التحفيزي. يدرك الس أردوغان

 .1"بحر االمان افضلإلى  سفينة الحكومة في االبحاركانت فرصة  ،الحاد وشيك و كلما كان التصويت أسرع
يريد أن  أردوغانفيرى أن السيد  ،طاسات الشرق األوسيد سونر جغبتای مدير مركز معهد واشنطن لسيلسا اما

وهو أكبر رقم منذ عام  %7إلى  يوظف النجاح االقتصادي الذي حققته بالده لصالحه والذي وصل فيه معدل النمو
وما تالها  2016االنقالب في يوليو / تموز على الرغم من أن محاولة  ...." :يلي ما حيث يكتب جغبتاي ؛2011

، فإن األرقام لعام لمتمثل في زيادة الرخاء في تركياالطويل ا أردوغانمن حالة طوارئ تعد اخفاقا مؤقتا في سجل 
النمو بسبب تشجيع االستهالك  وحدث هذا متوقًعا.أن االقتصاد نما أسرع بكثير مما كان إلى  تشير 2017

وهو أعلى  ،في المائة 7إلى  قفز معدل النمو ،وبحلول نهاية العام الحكومية.البنية التحتية  والصادرات ومشاريع
 . 2011مستوى له منذ عام 

متلهفًا على ركوب هذه الموجة االقتصادية القوية في حين أنه يستمر بإجراء  أردوغانيقول جغبتاي "قد يكون 
مما يسمح له وللمرشحين اآلخرين لحزب العدالة والتنمية بالحصول على ثقة  ،انتخابات هذا العام بداًل من القادم

وربما إقناع بعض الناخبين بالتغاضي عن القضايا األخرى  ،من أجل التوقعات المالية الوردية في الحملة االنتخابية
 المثيرة للقلق". 

 

 حكومة المشروعات العمالقة:
ن تكون الخوف أستقبل تركيا اقتصاديا تحت حكومة حزب العدالة وترفض بدي الحكومة التركية الثقة المطلقة بمت  

تقول الحكومة عندها مشاريع تنموية استراتيجية في تركيا و  من المستقبل االقتصادي عامال في تعجيل االنتخابات.
إجمالي قيمة  ث بلغلّدولة التركية الجديدة. حيتشّكل تلك المشاريع صرحًا حضارّيًا ل، و من الدوالرات تبلغ الباليين

مليار دوالر أمريكي، لتصبح هذه المشاريع رمز تركيا الجديدة التي تسعى  138تلك المشاريع التنموية ما يزيد على 
 :هم هذه المشاريعأ ومن  تحقيقها من خالل تنفيذ المزيد من مثل هذه المنشأةإلى  القيادة الحالية

                                  
1, 2018elections Jan 11-early-call-turkey-analysis/view/will-http://www.washingtoninstitute.org/policy 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/will-turkey-call-early-elections%20Jan%2011
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وتبلغ ، ومشروع مطار إسطنبول الّثالث، قيمتها مليار دوالربلغت  يوالت :(MARMARAY) مشروع الميتروـ 1
 يقّدم ، حيث من المقّرر أنّ 2018وسيتّم افتتاح المطار الجديد عام  .مليون يورو 125مليار و 22قيمتها اإلجمالية 

ى إل هتي تصل تكلفذمليون مسافر سنويًا ومشروع جسر الّسلطان ياووز سليم ال 150المطار خدمات لما يقارب 
 .مليار ليرة تركية 4.5

، تعتزم الحكومة التركية إنشاء مدينة جديدة على ضفاف قناة إسطنبول التي يجري العمل عليها خالل هذه الفترةـ 2
طوابق، وستكون  5فقد تّم تحديد الّشاكلة الّنهائية للمدينة الجديدة، بحيث سيتّم بناء عدد من الفلل وأبنية مؤّلفة من 

كما قّررت الحكومة التركية إنشاء مدينة جديدة في العاصمة أنقرة، تتسع لـ ساكن، ألف  500سعة المدينة الجديدة 
  .ألف ساكن أيضاً  500

اليابانية   (Mitsubishi Heavy Industries) ّتعاقد مع شركةالفقد قامت الحكومة التركية ب في مجال الّطاقة،ـ 3
 .مليار دوالر 22إلى  من أجل إنشاء مفاعل نووي في والية سينوب الواقعة على البحر األسود، وذلك بكلفة وصلت

على البحر األبيض المتوسط، ومن كما تعتزم الحكومة التركية إنشاء مفاعل نووي ثاني في والية مرسين المطلة 
آالف من اليد العاملة في عملية  10مليار دوالر وأن يتّم استخدام ما يقارب  42المتوّقع أن تبلغ كلفة المفاعلين 

  .إنشاء المفاعل الّنووي المقّرر إنشاؤه في والية مرسين
إسطنبول الذي سيربط البحر األسود ببحر بدأت الحكومة التركية برسم مخططات من أجل إنشاء مشروع قناة ـ 4

كيلومتر، وذلك من أجل تخفيف حركة المرور في مضيق البوسفور ولجعل مدينة  45إلى  مرمرا بطول يصل
 .إسطنبول أكثر جاذبيًة ورونقاً 

ات قامت الحكومة التركية من أجل توسيع شبكة الخطوط الحديدة وتحديثها، بإنشاء خط الّسكة الحديدية للقطار ـ 5
وأعلنت وزارة  .الّسريعة الواصلة بين العاصمة أنقرة ومدينة أسكي شهير، وذلك كخطوة أولى في هذا السياق

المواصالت مؤّخرًا عن عّدة مشاريع أخرى تربط بين العديد من المحافظات التركية وخاّصة تلك المحافظات التي 

 .تقع وسط وجنوب البالد ببعضها
في وضع حجر  ،2018، مارس "أردوغانشارك الّرئيس التركي "رجب طيب  :النووية (AKKUYU) محّطةـ 6

 20القارة األوروبية مرورًا بـ إلى  ي ستنتجه دولة أذربيجانذلنقل الغاز الّطبيعي ال (TANAP) األساس لمشروع
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بير من ومن المتوّقع أن تؤّمن القارة األوروبية جزء ك، 2كيلو متر 1.850يث يبلغ طول الخط والية تركية، ح
 .احتياجاتها من الغاز الّطبيعي من خالل هذا المشروع، كما سيساهم المشروع في زيادة نمو االقتصاد التركي

يتوّلى و مليار دوالر  7مليار دوالر، بحيث تتكّفل الحكومة األذرية بدفع 12وستبلغ إجمالي كلفة المشروع ما يقارب 

  .ليار دوالرم 45إلى  لنهائية للمشروع ي توقع أن تصل التكلفة النهائيةالجانب التركي بباقي الّتكاليف، وفي المرحلة ا
أوشكت الحكومة التركية على االنتهاء من إنشاء الخط الحديدي الذي بدأ  :قارس الحديدية –تفليس  –سّكة باكو ـ 7

ومع االنتهاء ، تفليس الجورجيةوالذي يربط مدينة باكو األذرّية بمدينة قارس التركية مرورًا بمدينة  2008بتنفيذه عام 
من تنفيذ هذا المشروع، يكون الّطريق م مّهدًا لوصل الخط الحديدي الذي سيربط إنكلترا بالّصين، مرورًا بالخط 

 .الحديدي الذي يمّر عبر جسر إسطنبول الثالث الذي يتّم إنشاؤه في هذه اآلونة
 

 االنتخابات واالعتبارات السياسية:
سياسية متعلقة باألمن الداخلي والحرب في سورية  اً أسباب، أن هناك باحث في الشؤون التركية، الأميد أوراش يرى 

على  أردوغانشدد  فقد .باالنتخابات المبكرة أردوغانوالعالقة المتوترة مع الغرب في صلب قرار السيد  وعفرين
س والحكومة يعمالن بانسجام قدر "رغم أن الرئي :أردوغانوقال ، ضرورة وجود رئيس تنفيذي في وقت حاسم لتركيا

اإلمكان فإن أمراض النظام القديم تواجهنا في كل خطوة". "التطورات في سوريا وفي أماكن أخرى جعلت من 
 .3"، حتى نتمكن من اتخاذ خطوات لمستقبل بالدنا بطريقة أقوى النظام التنفيذي الجديدإلى  تحولالضروري ال

في أواخر كانون الثاني / يناير  .(MHP) الذي يقود حزب الحركة القومية ،كما أضاف بعد اجتماعه مع بهجلي
بدأت القوات التركية ومقاتلو الجيش السوري الحر عملية عسكرية في عفرين السورية إلزالة ميليشيا كردية  ،2018

ية الشعب" تعرف باسم وحدات حماية الشعب. أغضبت العملية ضد "وحدات حما -مدعومة من الواليات المتحدة 
تعمل تركيا مع  ،لكن تركيا غضبت أيضًا من حليفها في الناتو بسبب دعمها للمجموعة. في غضون ذلك ،واشنطن

في حين توسع تعاونها مع موسكو في مجاالت متعددة تتراوح بين الطاقة  ،إيران وروسيا إلنهاء الحرب السورية

 . والدفاع

                                  
2 https://www.turkpress.co/node/8805  
3April 2018  43814077  18-europe-http://www.bbc.com/news/world  
 

https://www.turkpress.co/node/8805
http://www.bbc.com/news/world-europe-43814077%20%2018
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الذي هو في  ،أردوغانف هذا النصر لحملته االنتخابية.. لقد قاد يفكر في توظي أردوغانوهكذا يبدو ان السيد 
سوق ناشئة. في عام إلى  التحول االقتصادي التركي ،سواء كرئيس للوزراء أو رئيس ،عاًما 15السلطة ألكثر من 

في  في المائة. 69كان معدل التضخم في تركيا عند مستوى مرتفع بلغ  ،قبل عام من توليه رئاسة الوزراء ،2001
عديد من وقد وصف ال ،ال تزال المخاوف المالية قائمة ،ومع ذلك .في المائة فقط 12كانت النسبة  ،2017العام 

األمام باعتبارها إلى  بتحريك االنتخابات MHPدولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية و  أردوغانالمحللين قرار 

 . تا االنتخاباتزيادة فرص تحالفهم للفوز في كلإلى  خطوة عقالنية تهدف
المحلل السياسي التركي والمستشار السابق لزعيم حزب العدالة والتنمية السابق أحمد داود  ،وقال إتيان ماهكوبيان

"من  :. وقالاالنتخابات إن "المخاوف االقتصادية والحرب في سوريا" كانت العوامل الرئيسية وراء قرارات ،أوغلو
المقرر تنظيم االنتخابات في موعد قريب من اليوم حتى ال نعطي وقتا كافيا للمنافسين الجديين المحتملين لحملة 

 . 4 وعدم إعطاء ما يكفي من الوقت لتنظيم المعارضة لالنتخابات العامة" أردوغانضد 
 

 النتائج واآلثار المتوقعة لالنتخابات:
وهذه ، ليها الحكومة نتائج مهمة على الصعيد الداخلي والخارجيإ تالتي دع يتوقع المحللون ان يكون لالنتخابات

 ، الداخلي والخارجي:النتائج ستكون محورية على كال الصعيدين
 

 :الداخلي الوضع
 حليف السيد أن االنتخابات هي لصالح حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، يری مراقبو االحداث في سورية

ذ بهجلي للحيلولة دون حدوث انشقاقات أخرى في حزبه لصالح حزب نفو  ةتقديم االنتخابات لتقويوكان ، أردوغان
من قبل السيد  ن قرار تقديم موعد االنتخاباتأويبدو  الصالح بقيادة ميرال أكشنر التي انشقت من حزب بهجلي.

يام عند رغبة حليف وقف بقوة معه في األ، كان نزوال 5م فقط الدعوة لالنتخابات المبكرةياأالذي رفض قبل  ،أردوغان
  في عفرين.العسكرية الصعبة الماضية خاصة مسألة االستفتاء والعملية 

                                  
4   ... ? | Recep Tayyipelections in Turkeydid Erdogan call snap  Why 
1-turkey-elections-snap-call-ljazeera.com/indepth/features/erdoganhttps://www.a html.80418191340799 , 18April 

2018 
5 Türkiye Gazetesi -olmayacak  Erken seçimnoktayı koydu:  anğErdo  

https://www.aljazeera.com/indepth/features/erdogan-call-snap-elections-turkey-180418191340799.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/erdogan-call-snap-elections-turkey-180418191340799.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/erdogan-call-snap-elections-turkey-1%2080418191340799.html
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/554525.aspx
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وقت  قبلفوز محتمل لحزب العدالة وأوردوغان إال إذا حصلت أمور غير متوقعة إلى  كل المؤشرات الحالية تشيروو 
 وبوجود مرشح رئاسي قوي  المعارضة أن توحد صفوفها. وكان هناك احتمال أن تستطيع عقد االنتخابات في حزيران

صروا أاكشنر  في حزب الشعب الجمهوري والسيدة المعارضة العلمانية غول ولكن عبد هللامثل السيد  أردوغان ضد
 المؤيد) HDP)على خوض االنتخابات بمرشحين من داخل أحزاب المعارضة. وإن حزب الشعوب الديمقراطي 

المسجون حاليا. وفي ن دميرتاش الرئيس السابق للحزب و بدوره أصر على ترشيح السيد صالح الديية كردللمسالة ال
وهو حاليا عضو قيادي في حزب الشعوب  ،شينر فعبد اللطي يرشح الحزب المذكور حالة حدوث مشكلة قانونية

فإنها ستدعم في  ة ثانيةالديمقراطي. ولكن حزب الشعوب الديمقراطي صرح إذا دخلت االنتخابات الرئاسية في جول

 .أردوغانالجولة الثانية أي خصم يقف ضد 
 أنه لم يخطط لموضوع التقدم مرشحا محتمال من قبل حزب السعادة السابق، غول، الرئيس التركي عبد هللا وأكد

 باالنتخابات المبكرة المقبلة، وأضاف أن "بعض األشخاص الذين يثقون في تجربتي ونظرتي السياسية في إدارة
الدولة من محيطي تقدموا بمثل هذا الطلب، ووقتها قلت لهم إنه في حال كان هناك توافق واسع وكبير بشأن ترشيحي 

 ".فإنني ومع أصدقائي سوف نقوم بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ولن نتهرب منها
أظهرت له أنه ليس هناك  "لوتمال قره مولال أوغ"له مع رئيس حزب السعادة  تن اللقاءات التي كانإوأضاف غل 

  .6 اتفاق كبير، أو رغبة قوية بتقدمه لخوض االنتخابات الرئاسية، لهذا لم يعد احتمال ترشحه واردا
بعض  ولها "تاتشر تركيا"اكشنر  . وتدعىأردوغانو اكشنر  إذن نحن أمام احتمال بأن تكون المنافسة كبيرة بن

علمانية سيدعمها التيار العلماني ولها عالقات قوية مع الدول الغربية المستاءة حديدية  ة أ مر ا الحظوظ في الفوز ألنها
. محور روسيا وإيران بتطبيق سياسة االبتعاد من حلفاء تركيا في الغرب والتقرب من الذي بدأ أردوغانمن حكم 

 . 7طوارئ في تركياوعبر ناطق باسم الخارجية األمريكية عن قلقه من اجراء االنتخابات في وجود قانون حالة 

                                  
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/554525.aspx 6 Nis 2018 

6Sabah -Abdullah Gül'den son dakika adaylık açıklaması!  
https://www.sabah.com.tr › Gündem Haberleri  

28  April 2018  
730 March 2018 39412077-europe-http://www.bbc.com/news/world  

https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/04/28/abdullah-gul-acikladi-aday-olmayacagim
http://www.bbc.com/news/world-europe-39412077
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داخلية، قرار إجراء االنتخابات المبكرة من زوايا يتعلق بعضها بالحالة السياسية الإلى  ينظر كثير من المتابعينو 
من جهة وتغير عالقات تركيا الخارجية من جهة  وسططقة الشرق األوبعضها اآلخر ال ينفصل عن التحوالت في من

 أخرى.
الثالثاء الماضي لتعجيل إجراء االنتخابات التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول من العام وكان بهجلي قد عزا دعوته 

الجمهوري وفقا لنتائج استفتاء إلى  الحرص على تقصير الفترة االنتقالية لتحول تركيا من النظام البرلمانيإلى  المقبل
 .2017أبريل/نيسان 

حزب الحركة القومية استطاع تأمين نفسه انتخابيا ضمن ويرى الصحفي والمتابع للشأن التركي صالح عياد أن 
الكتلة صاحبة الحظ األكبر بالنجاح في االنتخابات القادمة من جهة، وقطع الطريق على تسريب أصوات كتلته 

 الصلبة لصالح حزب الصالح المنشق عنه من جهة أخرى.
لصالح )نائبة بهجلي السابقة في الحركة ارال اكشنر رئيسة حزب أنه كان من المفروض على ميإلى  وأشار عياد

القومية( بموجب هذه المساحة الدستورية أن تنتظر خمس سنوات كاملة حتى يستطيع حزبها الوليد الدخول بشكل 
وغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري مساعدة اكشنر أ رسمي في أي انتخابات قادمة. ولكن استطاع كمال كلجدار

حزب اكشنر إلى  من اعضائه بترك حزب الشعب واالنضمام 15وذلك باإليعاز ل  ،ةمن تفادي االجراءات القانوني
وفي المعادلة ذاتها، يحرم تعجيل االنتخابات حزب  لتكون كتلة حزبية قادرة على خوض االنتخابات حسب الدستور

ا أن قادة الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المعارضين من الفرصة الكافية لترتيب صفوفهما، سيم
األخير يقبعون في السجون بتهم اإلرهاب ومساعدة حزب العمال الكردستاني. ووجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات 
حادة لقرار تعجيل إجراء االنتخابات، متهما بهجلي بتقديم مصالحه على المصالح العامة والوطنية، بينما قال حزب 

 . 8زب الحركة القومية قاد األخير للخروج عن مبادئهالصالح إن التحالف بين العدالة والتنمية وح
راطي التركي (، في مؤتمر الشعوب الديمق )حزبHDP قالت بيرفين بولدان الرئيسة المشاركة المنتخبة حديثا لـو 

ي ن عملية غصن الزيتون في عفرين شنت لتحقيق نصر عسكري من اجل توظيقه فأنحن كنا نعرف حزبها "
الكاتب  ،كمال أوزتورك. وفي وقت سابق تنبأ 9 “لها جميع قطعات الشعب التركي ئتوعب االنتخابات الرئاسية

                                  
 الجزيرة.نت -انتخابات تركيا.. لماذا التعجيل؟  8

www.aljazeera.net/.../reportsandinterviews/.../ترك-انتخابات... 
9biliyoruz-aciklamasi-secim-erken-hdpden/8252https://www.gercekgundem.com/siyaset/   2018April  3   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5r_yYwu_aAhWMxKYKHcKfC4cQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Freportsandinterviews%2F2018%2F4%2F20%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2584&usg=AOvVaw02ic3ETeZFPQhJq61Npqdo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5r_yYwu_aAhWMxKYKHcKfC4cQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Freportsandinterviews%2F2018%2F4%2F20%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2584&usg=AOvVaw02ic3ETeZFPQhJq61Npqdo
https://www.gercekgundem.com/siyaset/8252/hdpden-erken-secim-aciklamasi-biliyoruz
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رغبة بأن يوظف انتصاراته  أردوغانبأن يكون لدى السيد  ،والصحفي التركي في جريدة يني شفق المقربة من الحكومة
ن األتراك لدعمها، مما م %90االستفادة من زخم العملية الشعبية حيث صوت أكثر من  ويعمل علىفي عفرين "

ويستبعد أوزتورك أن يتحالف حزب  زيادة شعبية الحكومة وشكل حافزا للذهاب لالنتخابات بشكل مباشر".إلى  أدى
الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب الديمقراطي، مرجحا أن يخوض االنتخابات منفردا أو مدعوما بتحالفات مع 

 .10بعض األحزاب الصغيرة" 
 

 االنتخابات على المسألة الكردية: تأثير
 ونتائجها على الكرد في تركيا والشرق األوسط. ولكن التحالف مع من السابق ألوانه الحديث عن تأثير االنتخابات

 ق(العرا في)في اإلقليم  في التوجه بأي مبادرة إيجابية تجاه الكرد أردوغانحزب الحركة القومية التركية سيقيد من يد 
 االنتخابات.)ر وزاوا( قبل  شمال سورية يي فكردالالكيان و 

إنه يستعد إلجراء انتخابات عامة مبكرة محتملة ، قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركياأما داخليا ف
٪ من األصوات الالزمة لدخول البرلمان على الرغم من سياسات الحكومية التي أسقط تسعة 10يتوقع أن تخرج فيها 

، عمدة 102نواب هذا الحزب و من طرد عدد حد كبير. حيث تمإلى  ه والتي شلت الحركة السياسية الكرديةمن نواب
واعتقال اآلالف من أعضاء الحزب بتهمة دعم المتشددين الكرد وهو ما ينفيه الحزب. كما تم حظر العشرات من 

أوسع نطاقا خالل حالة الطوارئ التي فرضت جماعات المجتمع المدني الكردية والمنافذ اإلخبارية، كجزء من حملة 
  .2016بعد االنقالب العسكري الفاشل في عام 

"لقد أجرينا استعدادات للتصويت  في مؤتمر صحفي. ،HDP قالت بيرفين بولدان الرئيسة المشاركة المنتخبة حديثا لـو 
أن نسبة اصوات إلى  ي تركيا تشيرف ن استطالعات الرأي العامأتّدعي بولدان و  ،إذا عقدت في يوليو أو الخريف"

إال أنها تزيد من دعمها، وبالتالي  ،وعلى الرغم من االعتقاالت المستمرة ،٪10أقل من إلى  لم تنخفض HDP الـ
إن حزب  ،أردوغانفهي ال تواجه مشكلة التراجع دون عتبة التصويت. خاصة بعد أن قال الرئيس رجب طيب 

لتشكيل تحالف  ،وهو حزب العمل القومي اليميني المتطرف ،جمع في البرلمانالعدالة والتنمية وافق على أصغر ت
باالحتفاظ بمركزها كحزب سياسي من أجل  MHP البرلمان تغييرات قانونية للسماح لـإلى  قبل االنتخابات. وقدمت

                                  
10 .html449849-iddia-bomba-ozturkten-kemal-sonrasi-cagrisi-secim-https://www.yeniakit.com.tr/haber/erken    17

April 2018 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/erken-secim-cagrisi-sonrasi-kemal-ozturkten-bomba-iddia-449849.html
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السنوات األخيرة مع اآلن بسحق التمرد عسكريا، وأن تعاونه في  أردوغانيتعهد و  الحصول على تمويل من الخزانة.
موجة من المشاعر القومية في تركيا أطلقها تمرد حزب العمال الكردستاني المتجدد إلى  حزب الحركة القومية أدى

 الذي شمل سلسلة من التفجيرات في مدن غربية أسفرت عن مقتل العشرات من الناس.
، 2018في أبريل حيث شن  ،رين السوريةمقاطعة عفإلى  وقد قاد قتال تركيا ضد حزب العمال الكردستاني اآلن

قائاًل إن القوات  ،عملية عسكرية لمنع المكاسب اإلقليمية من جانب الحزب السوري التابع لحزب العمال الكردستاني
باستثناء حزب  ،الكردية على حدودها تشكل تهديدًا لألمن القومي. هذا التوغل التركي يحظى بدعم أحزاب المعارضة

راطي. واتهمت بولدان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بتشكيل "تحالف قذر يقوم على الشعوب الديمق
القوي باعتباره  أردوغانإلى  المحافظين الذين كانوا في يوم من األيام ينظرون  كردالعداء تجاه الكرد" وإبعاد الناخبين ال

 فية والسياسية. أفضل فرصة لهم إلنهاء عقود من العنف وتوسيع حقوقهم الثقا
، يدعمون حزب العدالة والتنمية ،٪ من الناخبين20الذين يشكلون حوالي  ،حوالي نصف الناخبين الكرديين ،تقليديا

فضال عن العنف التركي تجاه الكرد في شمال العراق بعد إجراء استفتاء  ،وقالت بولدان إن الحملة في عفرين
الذين صوتوا  كردحزب الشعوب الديمقراطي. وقالت: "هؤالء الإلى  كيادفعت الكرد في تر  ،2017االستقالل في عام 

 لصالح حزب العدالة والتنمية سوف يعيدون النظر في هذا الدعم في االنتخابات المقبلة". 
وخاصة إسطنبول. هناك اآلن أكراد يندمون  ،"يعتمد حزب العدالة والتنمية على الناخبين الكرد في الغربوأضافت: 
 ،"لقد صوتنا لصالح حزب العدالة والتنمية لحل المسألة الكردية ،ويت لـ "حزب العدالة والتنمية" ]الذي يقول[على التص

 ".فإنهم يتعرضون للهجوم ،لكننا نرى أنه حيثما يوجد الكرد
وقالت بولدان إن حزب الشعوب الديمقراطي لم يستبعد تشكيل تحالفه الخاص لخوض االنتخابات وهو مستعد للعمل 

فقد شجبت أيضًا شريك حزب الشعوب  ،مع "تلك الدوائر التي تدعم الديمقراطية والسالم والحرية في تركيا". ومع ذلك
رفعت حصانة  2016دعم عملية عفرين وقانون في عام  ،حزب الشعب الجمهوري  ،الديمقراطي األكثر احتماال

. وذهب عبداللطيف 11ب الديمقراطي و حزب الشع اعتقال أعضاء البرلمان منإلى  مما أدى ،المشرعين من المقاضاة

                                  
11)hdp.html-party-democratic-peoples-poll-snap-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-https://www.al  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-snap-poll-peoples-democratic-party-hdp.html
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حد مؤسسي حزب العدالة السابق والعضو الحالي في حزب الشعوب الديمقراطي ما ذهبت اليه بولدان وادعى أ ،شنر
 .12صبحوا خائبين من حزب العدالة ولن يصوتوا لصالح حزب العدالة أ كردان ال

ب الديمقراطي قد تكون صحيحة في احتمال تجاوز حزب الشعو  إليها بولدان االستبيانات االنتخابية التي تشير رغم ان
أو أقل بقليل ولكن هناك احتمال بعدم  ،بعدد أعضائها الحالي البرلمانإلى  ( والوصول%10الحاجز االنتخابي )
حقيقة لدان تتجاهل و ن السيدة بفإفقبل كل شيء  .13الديمقراطي من تجاوز الحاجز االنتخابي تمكن حزب الشعوب

الشعوب الديمقراطي  صوات صلدة ال تتأثر بموقف الحكومة من حزبألحزب العدالة هي  كردصوات الناخبين الأن أ
 االنتخابية كردصوات الأكثر من نصف أوفي جميع االنتخابات واالستفتاءات السابقة في جنوب شرق تركيا ذهبت 

( 2017خير حول النظام الرئاسي ) نيسان في االستفتاء األ. في الحقيقة أردوغانوالتنمية والسيد  حزب العدالةإلى 
   .14 أردوغاني هو الذي حسم الموضوع لصالح السيد كردكان الصوت ال

من  ن الكثيرأعدة. علما  ألسبابالشعوب الديمقراطي وذلك  حزبواليوم حيث أن هناك انحسار ملموس لصوت 
من أعضائه وكوادره المتقدمة بسبب الدعم  3300كثر أإلقاء القبض على حاليا و  القيود المفروضة على تحركاته

ثرها البالغ في االصوات. أف في تركيا باإلرهاب ستترك نصذكور لحزب العمال الكردستاني المالمقدم من الحزب الم
 جلب المعاركستاني من كردوهناك تذمر بين الكرد في جنوب شرق تركيا بأنهم تضرروا نتيجة خطأ حزب العمال ال

تضرر كبير وتدهور الوضع االقتصادي والمعاشي للناس في الواليات الكردية في شرق إلى  والتي أدت المدنإلى 
 . 15تركيا 
بقوة ودعم أكبر  ايجنوب شرق تركاالنتخابات في إلى  يدخل هذه المرة حزب هدى بار اإلسالمي الكرديأنه علما 

في عمل البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي وشهدت ادارة فاق واضح خذلك كان هناك اإلى  ضفأ .16

                                  
12-kurt-mutsuz-partideki-ak-kilidi-secimlerin-sener-https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/03/07/abdullatif 
/secmendir 

131 Feb   15/-12-yuzde-gundemde-baraji-secim-ekstra-karsi-partilere-kucuk-kuracak-http://www.diken.com.tr/ittifak 
2018 

14.pdf10691https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN   20 2017April    
 الشرق األوسط 15
16tesiYeni Akit Gaze -PAR seçimlere girecek mi? -YSK açıkladı! HÜDA  

https://www.yeniakit.com.tr/.../ysk-acikladi-huda-par-secimlere-girecek-mi-454369.ht... 
25 April 2018 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/03/07/abdullatif-sener-secimlerin-kilidi-ak-partideki-mutsuz-kurt-secmendir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/03/07/abdullatif-sener-secimlerin-kilidi-ak-partideki-mutsuz-kurt-secmendir/
http://www.diken.com.tr/ittifak-kuracak-kucuk-partilere-karsi-ekstra-secim-baraji-gundemde-yuzde-12-15/
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10691.pdf
https://aawsat.com/home/article/462326/%C2%AB%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%C2%BB-
https://aawsat.com/home/article/462326/%C2%AB%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%C2%BB-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigjYmRyO_aAhWJK5oKHWr6BbEQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.yeniakit.com.tr%2Fhaber%2Fysk-acikladi-huda-par-secimlere-girecek-mi-454369.html&usg=AOvVaw06kbMArhj-Xe4E4gUcunY-
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وإذا دخل حزب الشعوب  الديمقراطي.تلك البلديات فسادا ملفتا للنظر وهذا قد يقلل من أصوات حزب الشعوب 
من  الديمقراطي التحالف مع حزب الشعب الجمهوري العدو التاريخي للكرد قد يكون ذلك سببًا آخر لعدم التصويت

 مقاطعة االنتخابات.إلى  قبل الكرد لحزب الشعوب أو يقدم الناس
في الحقيقة أن التصريحات الحالية تتوجه نحو المزيد من أما بالنسبة لتأثير االنتخابات التركية للكرد في سوريا 

وحدات  قوات (YPG)مواجهة مع قوات إلى  وقد تلجأ الحكومة التركية التشنج بين تركيا وأمريكا بصدد المنبج.
وعملية كهذه ستكون سالح ذا حدين. إذا تدخل األمريكان  الحماية التابعة ل ب ي د في منبج أو شرق الفرات.

كما ال تستطيع الحكومة التركية بأخذ أي مبادرة  ية ستلحق بالقوات التركية خسارة كارثية.كردلصالح قوات الحماية ال
وستكون يد تركيا ، لكردستاني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العراقتجاه حكومة اإلقليم والحزب الديمقراطي ا

أكثر حرية في سياستها  أردوغانأما بعد االنتخابات من المتوقع أن تكون حكومة  مقيدة بسبب االنتخابات الداخلية.
حكومة ائتالفية. أصوات حزب الحركة القومية لتشكيل إلى  تجاه الكرد خاصة إذا كان فوزها مريحا وال تحتاج

و بدونه أمريحا  أردوغانكان فوز السيد  وسيكون هناك حتميا تحرك باتجاه اإلقليم لتقوية العالقات بين الطرفيين إذا
والتعاون مع االتراك حول  اثبت بعد احداث كركوك انها غير راغبة في المساومة وإيرانن الواقع سيفرض ذلك أل

ستاني كردمقاتلي حزب العمال ال مليات مشتركة ضد وجودلتعاون معها في عان السنة وحول انفط كركوك والتركم
شرعية لهؤالء المقاتليين بتصنيفهم كجزء من الحشد الشعبي  إيرانعطت أ ارهابيا في تركيا( في سنجار. بل  )المصنف

 الشيعي العراقي.
 

 بعد االنتخابات:عالقات تركيا الخارجية 
، المزيد من التوتر مع الغربإلى  المرجح فيها قد تؤدي أردوغانوفوز  المبكرةن االنتخابات ألين يرى بعض المحل

إن لديها مخاوف  ،أبريل 19في  ،قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناويرت في إحاطة إعالميةفقد 
يوم من دعوة الرئيس التركي  بعد ،بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة الطوارئ المستمرة

سيكون من الصعب إجراء  ،خالل حالة الطوارئ وأنه  .يونيو" 24إلجراء تصويت مفاجئ في  أردوغانرجب طيب 
نحن على علم "، القانون التركي والتزامات تركيا الدولية أيًضا انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تماًما بطريقة تتسق مع
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كانت تحت حالة الطوارئ منذ ما يقرب من عامين بعد محاولة االنقالب في يوليو / أن تركيا إلى  شيرةم ،بذلك"
 .17 2016 تموز
النمسا وألمانيا وهولندا بحظر السياسيين األتراك من االتصال باألتراك المغتربين قامت حكومات  نفس السياقوفي 

تعتبر مواقف النمسا و . اقد يحذون حذوههناك لحمالت انتخابية واحتمال أن أعضاء آخرين في االتحاد األوروبي 
 3.5وألمانيا وهولندا ذات أهمية حيث تستضيف معظم األتراك الذين يعيشون في أوروبا والذين يزيد عددهم عن 

بما  ،تراجعت عالقات أنقرة معها في العام الماضي بعد أن منعت أعضاء من الحكومة التركيةوقد  ،مليون نسمة
. وقد أدى االستفتاء الذي 2017من تنظيم تجمعات قبل االستفتاء التركي الدستوري  ،افي ذلك بالقوة في هولند

وقلب الديمقراطية البرلمانية التركية لصالح  ،أغلبية ضئيلة. بدعم غامر من األتراك المغتربينإلى  اقترحته الحكومة
 الرئاسة التنفيذية. 

 ،ط وتوازنات على السلطة التنفيذية في ظل النظام الرئاسيعدم وجود ضوابإلى  يشير المنتقدون في تركيا وأوروباو 
معتبرين أنه يمثل تحرًكا نحو حكم الفرد الواحد األبوي. كان من المقرر إدخال النظام الجديد في العام المقبل في 

 . 2019أعقاب االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لعام 
 السياق.ابات ويعتبر دعم ماليين األتراك في أوروبا عامال مهما في هذا من الفوز باالنتخ واثق أردوغانيبدو أن و 

الخروج من هذه االنتخابات بأغلبية تضفي شرعية أخالقية على زعمه بأنه قائد األمة كلها.  أردوغانويحتاج السيد 
 ال تقتصر التوترات حول االنتخابات على أوروبا. و 

أضاف اإلصدار األخير للتقارير السنوية التي أصدرتها مفوضية االتحاد األوروبي ووزارة الخارجية  ،وفي الوقت نفسه
يؤكدان استمرار تدهور  ،كال التقريرين اللذين رفضتهما أنقرة بشكل مباشر، ف18األمريكية حول تركيا غضب أنقرة

 الم حملة ضد الغرب لموقفه في انتخابات يونيو. الديمقراطية التركية. بدأ المعلقون المؤيدون للحكومة في وسائل اإلع
موجات صادمة عبر أوروبا العام الماضي بعد أن اتهم القادة األوروبيين بالتصرف مثل النازيين  أردوغانأرسل وقد 

 .  19من خالل منع وزراء الحكومة التركية من التعامل مع األتراك المغتربين حول االستفتاء على الدستور
 

                                  
17  (US has concerns about Turkey's ability to hold transparent election ... 

...turkeys-about-concerns-has-www.hurriyetdailynews.com/us )2018April  20 
 

 .2018أبريل  17، موقع روسيا اليوم، المفوضية األوروبية: تركيا تواصل االبتعاد عن نهج االتحاد األوروبي 18
19 Semih Idiz, Turkey’s snap elections set to escalate tensions with Europe, al-monitor, 24 April 2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiThOLNgd7aAhUiJ5oKHe1vBlIQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.hurriyetdailynews.com%2Fus-has-concerns-about-turkeys-ability-to-hold-transparent-election-state-department-spokesperson-130607&usg=AOvVaw1xUwnjfyOycPsaR6-FNf6q
http://www.hurriyetdailynews.com/us-has-concerns-about-turkeys
https://arabic.rt.com/world/938955-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/938955-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/04/turkey-united-states-snap-elections-elevate-tensions.html
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 خالصة:
أسباب أمنية واقتصادية داخلية وخارجية. ومن المتوقع أن تقوي حكومة فرضتها النتخابات المبكرة في تركيا إن ا

حزب العدالة والتنمية وتطلق يدها في القيام ببعض المشاريع التنموية الكبيرة وإحداث تغييرات في تحالفات تركيا 
. أما أردوغانية وأمريكا وحكومة السيد بين الدول الغربالخارجية. وقد تكون االنتخابات فرصة أخرى لحصول تشنج 

عالقات الحكومة مع الكرد في الشرق األوسط.  في ةانفراج دثحتبالنسبة لتأثيرها على الكرد فيمكن القول إنه س
خابات . ولكن بعد االنتةالقومي الحركةها مع حزب تمقيدة بتحالفا أردوغانحكومة السيد  الحالية إن حيث إنه في الفترة

 .20سابق عهدهإلى  والحكومة التركية رغم أنه قد ال يعودكردستان  سيحصل انفراج في العالقة بين اقليم
 
  

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات20)


