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توحد المعارضة التركية
ــى  ــة ع ــة الرتكي ــركات للمعارض ــة تح ــرتة املاضي ــهدت الف ش

أكــر مــن مســتوى بهــدف توحيــد صفوفهــا يف مواجهــة 

ــي: ــا ي ــركات م ــك التح ــرز تل ــن أب ــان، وم ــة أردوغ حكوم

ــس حــزب الشــعب  ــد رئي ــد املعارضــة: أك ــة توحي 1- محاول

الجمهــوري، كــال كليتشــدار أوغلــو، يف 12 ســبتمرب الجــاري، 

ــان،  ــي باباج ــة ع ــدم” برئاس ــة والتق ــزيب “الدميقراطي أن لح

ــن  ــقني ع ــو )املنش ــد داود أوغل ــة أحم ــتقبل” برئاس و”املس

ــام لـــ  ــرار يف االنض ــة الق ــة(، حري ــة والتنمي ــزب العدال ح

“تحالــف األمــة” املعــارض، الفتــاً إىل أن ذلــك االنضــام 

يدعمــه وجــود أرضيــة مشــرتكة بــني الجانبــني، خاصــة فيــا 

يتعلــق بدعــم العــودة إىل نظــام برملــاين بــدل النظــام الرئــايس 

ــاً. ــه حالي املعمــول ب

2- اســتقطاب الكتلــة الكرديــة: زار وفــد مــن حــزب الشــعب 

ــم كردســتان العــراق يف 5 ســبتمرب الجــاري،  ــوري إقلي الجمه

ــم،  ــة اإلقلي ــس حكوم ــع رئي ــاع م ــارة االجت ــت الزي وتضمن

ــتاين  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــم الح ــارزاين، وزعي ــرور ب م

مســعود بــارزاين، وهــو األمــر الــذي يكشــف محاولــة حــزب 

ــات  ــة يف االنتخاب ــوات الكردي ــى األص ــول ع ــعب الحص الش

ــة.  املقبل

وتشــر العديــد مــن التقديــرات إىل أن فــوز تحالــف 

ــة  األمــة عــى تحالــف الشــعب، املكــون مــن حــزب “العدال

والتنميــة” الحاكــم برئاســة أردوغــان، والحركــة القوميــة، 

يتطلــب الحصــول عــى أصــوات حــزب الشــعوب الدميقراطــي 

املنــارص لألكــراد، وهــو مــا يتيــح لحــزب الشــعب الجمهــوري 

ــان )%50+1(. ــد الربمل ــة مقاع ــى أغلبي أيضــاً الحصــول ع

3- الرتويــج لرتاجــع شــعبية نظــام أردوغــان: ســلّط اإلعــام 

ــام  ــرأي الع ــتطاعات ال ــى اس ــوء ع ــة الض ــوايل للمعارض امل

ــة  ــزب العدال ــان وح ــعبية أردوغ ــع ش ــر إىل تراج ــي تش الت
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تعهــدت المعارضــة التركيــة باإلطاحــة بالرئيــس رجــب طيــب أردوغــان فــي االنتخابــات الرئاســية المقــرر 
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ميــرال أكشــنار، بفــوز مرشــح تحالــف األمــة المكــون مــن حزبهــا مــع حــزب الشــعب الجمهــوري، أكبــر أحــزاب 
ــه المعارضــة برئاســة  ــات الرئاســية، مــن خــال تطبيــق النمــوذج نفســه الــذي فــازت ب المعارضــة، باالنتخاب

ــة عــام 2019. ــات المحلي بلديتــي اســطنبول وأنقــرة فــي االنتخاب
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ــي: ــا ي ــتطاعات م ــك االس ــرز تل ــن أب ــة، وم والتنمي

أ- اســتطالع الــرأي العــام لرشكــة “أوراســيا”: أظهــر يف 8 

ســبتمرب الجــاري، أن 36.7% مــن املشــاركني يف االســتطاع 

ســيصوتون لصالــح تحالــف “األمــة” املعــارض، بينا ســيصوت 

ــح تحالــف “الشــعب”، كــا كشــف االســتطاع  34.7% لصال

ــان يف  ــس أردوغ ــح الرئي ــوا لصال ــن يصوت ــن ل ــبة الذي أن نس

ــت %56.9. ــية بلغ ــات الرئاس االنتخاب

 :)Area Research( ”ــرش ــا ريس ــة “أري ــتطالع رشك ب- اس

أوضحــت نتائــج اســتطاع الــرأي العــام الــذي أجرتــه املنظمــة 

يف أنقــرة يف أغســطس املــايض، والتــي كشــفت أن حــزب 

الشــعب الجمهــوري حصــل عــى تأييــد بنســبة 31.2% مــن 

أصــوات املشــاركني يف االســتطاع، بينــا حصــل حــزب العدالة 

والتنميــة عــى نحــو %20.

ج-  اســتطالع مؤسســة “ميرتوبــول”: كشــف االســتطاع الذي 

ــذي حصــل  ــم إجــراؤه يف أغســطس أّن الحــزب الحاكــم، ال ت

ــة لعــام  ــات الربملاني عــى 42.56% مــن األصــوات يف االنتخاب

ــني  ــوات الناخب ــن أص ــى 29.3% م ــل إال ع ــن يحص 2018، ل

األتــراك يف حــال إذا أجريــت االنتخابــات يف أغســطس.

تحركات أردوغان المضادة
شــّنت الحكومــة الرتكيــة هجومــاً عــى أحــزاب املعارضــة عــرب 

خطــاب ســيايس وإعامــي، وذلــك ملواجهــة تحــركات أحــزاب 

املعارضــة، ويدلــل عــى ذلــك مــا يــي:

1- انتقــاد أردوغــان للجمهــوري: أنتقــد الرئيــس الــرتيك رجــب 

طيــب أردوغــان، يف 10 ســبتمرب الجــاري، بشــكل ضمنــي 

حــزب الشــعب الجمهــوري، حيــث أشــار إىل أن الحــزب 

ــه يســعى  ــب، كــا أن يســعى للوصــول إىل الســلطة باألكاذي

ــذا  ــودة للحــزب الواحــد، وك ــا والع ــة يف تركي ــاء التعددي إلنه

العــودة إىل الرصاعــات األيديولوجيــة يف مرحلــة الســبعينيات 

وغيــاب االســتقرار يف التســعينيات، ولفــت أردوغــان يف هــذا 

الصــدد إىل أن أحــزاب املعارضــة ال تســتطيع مجــاراة حــزب 

ــات. ــة يف ســباق املشــاريع والخدم ــة والتنمي العدال

2- هجــوم إعالمــي عــى املعارضــة: روجــت وســائل اإلعــام 

داخــل  تصــدع  لوجــود  والتنميــة  العدالــة  مــن  املقربــة 

املعارضــة عــرب االدعــاء بعــدم التوافــق عــى مرشــح لدخــول 

الترصيحــات  إبــراز  وكذلــك  الرتكيــة،  الرئاســة  انتخابــات 

ــني أحــزاب املعارضــة  ــات ب ــن وجــود تباين ــي تكشــف ع الت

املتحالفــة )حــزب الشــعب الجمهــوري- حــزب الجيــد- حــزب 

الشــعوب الدميقراطــي(.

ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال، إشــارة نائــب حــزب 

ــة الحــزب  ــان، إىل أن رؤي الشــعوب الدميقراطــي، جــارو باي

ال تتطابــق مــع تحالــف األمــة، وأن الحــزب لــن يصــوت 

ــاً  ــة، فض ــات املقبل ــوري يف االنتخاب ــعب الجمه ــزب الش لح

عــن اإلشــارة إىل رغبــة رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري يف 

ترشــيح نفســه لانتخابــات الرئاســية القادمــة، بينــا يفضــل 

ــرال أكشــنار أو ترشــيح  ــد يف ترشــيح رئيســته م حــزب الجي

ــو. ــام أوغل ــرم أم ــطنبول أك ــة اس ــس بلدي رئي

دوافع التصعيد المتبادل
املعارضــة  بــني  األخــر  التصعيــد  أســباب  أهــم  تتمثــل 

التــايل: يف  الرتكيــة  والحكومــة 

1- الخــالف حــول تعديــل الدســتور: جــدد أردوغــان يف 

مطلــع ســبتمرب الجــاري ترويجــه لفكــرة طــرح دســتور 

جديــد، ولفــت إىل أنــه ســيعرض تصوراتــه بخصــوص الدســتور 

باالشــرتاك مــع حــزب الحركــة القوميــة عــى الشــعب الــرتيك، 

وهــو مــا يعنــي فــرض رؤيتــه عــى األحــزاب املعارضــة، التــي 

ــا.  ــن يكــرتث له ــه ل ــا، فإن وإن اســتمع آلرائه

ويف املقابــل، تســعى املعارضــة الرتكيــة إلبــراز وجــود 

تضــارب مــع النظــام الــرتيك يف رؤيتهــا لذلــك الدســتور، والتــي 

تبــدأ مــن رضورة التحــول مــن نظــام رئــايس إىل نظــام برملــاين، 

ــان لكســب  ــق عــى محــاوالت أردوغ ــا قطــع الطري وهــو م

التأييــد الشــعبي للدســتور الجديــد، ودفعــه، يف املقابــل، 

لشــن هجــوم عــى املعارضــة.

2- تغيــر العتبــة االنتخابيــة: أعلــن أردوغــان، عقــب عودتــه 

مــن زيارتــه للبوســنة والهرســك يف 27 أغســطس املــايض، 

ــل  ــح متثي ــي تتي ــة الت ــم دراســة جعــل النســبة املئوي ــه تت أن

أي حــزب ســيايس يف الربملــان، ال تقــل عــن 7% مــن إجــايل 

أصــوات الناخبــني، علــاً بــأن النســبة الحاليــة املطلوبــة هــي 

ــان  ــا أردوغ ــن خاله ــدف م ــي يه ــوة الت ــي الخط 10%، وه

ــع  ــف م ــة، املتحال ــة القومي ــزب الحرك ــل ح ــان متثي إىل ض
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ــرأي  ــتطاعات ال ــراً ألن اس ــادم، نظ ــان الق ــان يف الربمل أردوغ

ــن يتمكــن مــن الحصــول عــى نســبة %10  ــه ل تشــر إىل أن

ــان.  ــل يف الربمل ــني لضــان التمثي ــن أصــوات الناخب م

كــا يســعى أردوغــان لخفــض العتبــة االنتخابيــة بهــدف 

الســاح ألحــزاب ذات شــعبية محــدودة بالتمثيــل يف الربملــان 

ــة،  ــة املعارض ــن حص ــم م ــن خص ــك م ــه ذل ــا ميثل ــرتيك، مب ال

ــذه  ــع ه ــف م ــان للتحال ــاه أردوغ ــة اتج ــن إمكاني ــاً ع فض

ــان  ــن فرصــه يف الســيطرة عــى الربمل ــزز م ــا يع األحــزاب، مب

ــد. الجدي

ترفــض  املبكــرة:  االنتخابــات  املعارضــة خيــار  3- طــرح 

املعارضــة محــاوالت أردوغــان لتغيــر الدســتور قبــل انتخابات 

2023، نظــراً ألن الدســتور الحــايل يتضمــن مــواد تقلــص مــن 

فــرص فــوز أردوغــان بواليــة ثالثــة، حيث تؤكــد املــادة )101( 

ــني،  ــن فرتت ــر م ــة أك ــخص للرئاس ــح الش ــوز ترش ــه ال يج أن

ــادة )116(،  ــق امل ــدة وف ــك القاع ــتثناء لتل ــد اس ــن يوج ولك

والتــي تقــي بأنــه يف حالــة إجــراء انتخابــات مبكــرة، ميكــن 

للشــخص الرتشــح مــرة أخــرى. 

ــار،  ــذا الخي ــن ه ــتفادة م ــان االس ــتطيع أردوغ ــن يس ول

ــه  ــد يعرض ــرة ق ــية مبك ــات رئاس ــراء أي انتخاب ــراً ألن إج نظ

للهزميــة يف ظــل تراجــع شــعبيته. ويف املقابــل، تؤيــد املعارضة 

إجــراء انتخابــات مبكــرة، واســتغال تحــركات أردوغــان غــر 

ــر يف  ــل الس ــن أج ــة م ــراد واملعارض ــد األك ــة ض الدميقراطي

ــدة. ــات جدي مســار إجــراء انتخاب

ــا تحــركات مبكــرة  ــة: تشــهد تركي ــدء املعــارك االنتخابي 4- ب

لخلــق تحالفــات سياســية وحشــد الــرأي العــام الداخــي 

متهيــداً النتخابــات يونيــو 2023، وذلــك لتعويــض االنشــقاقات 

واالنســحابات التــي تعانيهــا األحــزاب، ســواء الحــزب الحاكــم 

أو أحــزاب املعارضــة. 

ويف الختــام، تُصعــد املعارضــة ضــد إجــراءات الرئيــس 

ــن خالهــا إىل  الــرتيك، غــر الدميقراطيــة، والتــي يهــدف م

إضعــاف املعارضــة، باالعتــاد عــى عــدة أدوات أبرزهــا 

محاولــة إقــرار دســتور جديــد يعــزز مــن فــرص أردوغــان يف 

ــتقطاب  ــك اس ــة، وكذل ــية القادم ــات الرئاس ــوز باالنتخاب الف

أحــزاب جديــدة لـ”تحالــف شــعب” وعرقلــة أي جهــود 

أن  إىل  يشــر  الــذي  األمــر  املعارضــة،  صفــوف  لتوحيــد 

التحضــر للمعركــة االنتخابيــة بــدأ مــع االتجــاه لبلورتهــا 

خــال األشــهر املقبلــة، خاصــة أن احتاليــة عقــد انتخابــات 

مبكــرة غــر مســتبعد يف حالــة عــدم نجــاح أردوغــان يف متريــر 

الدســتور الجديــد، وبالتــايل مــن املتوقــع أن يأخــذ التنافــس 

بــني املعارضــة والنظــام مســارات أكــر جديــة وحــدة خــال 

ــة. ــرتة القادم الف
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