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استعداد مبكر لـ 2023
مدينــة  عــى  الســيطرة  اســتعادة  إىل  أردوغــان  يســعى 
إســطنبول، والتــي فقدهــا حزبــه يف انتخابــات البلديــة التــي 
لالســتحقاقات  اســتعداداً  وذلــك  عــام 2019،  أجريــت يف 
االنتخابيــة القادمــة، خاصــة يف ظــل تصاعــد شــعبية املعارضة، 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م وه

1- محاولــة تحجيــم تحــركات “أوغلــو”: اتهــم أردوغــان 
رئيــس بلديــة إســطنبول إمــام أوغلــو بتعيــن موظفــن 
منتمــن إىل جامعــات إرهابيــة يف البلديــة، وفصلــه اآلالف 
بشــكل تعســفي؛ بســبب انتامئهــم لحــزب العدالــة والتنميــة، 
ــر،  ــك األم ــق يف ذل ــه بالتحقي ــان وزارة داخليت ــه أردوغ ووج
ــاكل  ــمل هي ــش تش ــة تفتي ــدء يف عملي ــوزارة الب ــت ال وأعلن
بلديــة إســطنبول، بعــد بــالغ بتعيــن بعــض اإلرهابيــن للعمــل 

ــا.  ــة له ــركات التابع ــة وال بالبلدي

ينتمــون إىل  وشــملت االتهامــات تعيــن 455 شــخصاً 
حــزب العــامل الكردســتاين، بجانــب آخريــن مــن حركــة 
ــا  ــي يتهمه ــن، والت ــه كول ــح الل ــا فت ــي يتزعمه ــة الت الخدم
أردوغــان بتدبــر محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف 2016، فضــالً 

ــرى. ــة أخ ــامت إرهابي ــون ملنظ ــن ينتم ــن آخري ع

ورد إمــام أوغلــو عــى هــذه االتهامــات بالتأكيــد أّن 
ــدل  ــة، وأن وزارة الع ــة واضح ــف يف البلدي ــراءات التوظي إج
تقــوم مبراجعــة الســجل الجنــايئ ملــن يتقــدم لشــغل وظيفــة 
يف البلديــة، ومــن ثــم، فإنــه إذا كانــت وزارة الداخليــة ســتفتح 
ــة لســامحها  تحقيقــاً فيجــب فتحــه ضــد وزارة العــدل الرتكي

ــان. ــات أردوغ ــاً التهام ــن، وفق ــن إرهابي بتعي

ــو مــن هــذه الترصيحــات إىل قطــع  ــرم أوغل ويســعى أك
ــه باالدعــاء يف تورطــه  ــة إقالت الطريــق أمــام أردوغــان ملحاول
ــن رئيــس  ــة، خاصــة بعدمــا أعل ــن إرهابيــن يف البلدي يف تعي
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تبنــى الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، فــي مطلــع 2022، سياســات تهــدف إلــى اســتعادة الســيطرة 
علــى مدينــة إســطنبول مــن أكــرم إمــام أوغلــو، رئيــس البلديــة المنتمــي إلى حزب الشــعب الجمهــوري، فقد 
اتهمــه أردوغــان، بفصــل 15 ألفــًا مــن العامليــن بالبلديــة بدعــوى انتمائهــم إلــى الحــزب الحاكــم، وتعييــن 45 
ألفــًا مــن اإلرهابييــن، فضــًا عــن تحريــض أردوغــان وزارة الداخليــة التركيــة لتكويــن لجنــة للتفتيــش فــي ذلــك 

األمر.

اســتهداف المعارضــة: أبعــاد اتهــام »أردوغــان« رئيــس بلديــة إســطنبول »إمــام أوغلــو« بتعييــن إرهابييــن فــي البلديــة، تقديــرات 
المســتقبل, العــدد 1437، 9 ينايــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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استهداف املعارضة: 
أبعــاد اتهــام "أردوغــان" رئيــس بلديــة إســطنبول "إمــام أوغلــو" بتعيــن إرهابيــن 

يف البلديــة
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ــت بهجــي، املــوايل ألردوغــان،  ــة، دول ــة القومي حــزب الحرك
ــه، إذ  ــن منصب ــو م ــام أوغل ــزل إم ــه يجــب ع ــر بأن يف 5 يناي
ثبــت أنــه عــى صلــة باإلرهابيــن، وهــو مــا يعنــي أن إمكانيــة 
اإلطاحــة بأوغلــو ســوف تكــون واردة يف املرحلــة املقبلــة، أو 
هــي الخطــوة التاليــة بعــد اتهــام أوغلــو بتعيــن إرهابيــن يف 

بلديــة إســطنبول.

2- اســتعداد أردوغــان النتخابــات 2023: شــدد الرئيــس 
الــرتيك، يف 26 ديســمرب 2021، عــى أهميــة مدينــة إســطنبول 
ــا يف 2023،  ــرر عقده ــة، واملق ــات القادم ــة يف االنتخاب الرتكي
وذلــك يف حديثــه أمــام املجلــس االستشــاري اإلقليمي املوســع 
ــطنبول  ــان أن اس ــد أردوغ ــة، إذ أك ــة والتنمي ــزب العدال لح
ســتكون “قاطــرة” حــزب العدالــة والتنميــة يف انتخابــات 
ــات الســابقة، خاصــة أن أردوغــان  2023 عــى غــرار االنتخاب
هــو مــن ســبق، وأكــد “مــن يفــوز يف إســطنبول يفــوز برتكيا”.

وطالــب أردوغــان رؤســاء مقاطعــات حــزب العدالــة 
ــة، ســواء  ــن يف كل مقاطع ــة إىل التحــدث إىل املواطن والتنمي
ــن  ــدف م ــداً أن اله ــف، مؤك ــرب الهات ــخيص، أو ع ــكل ش بش
هــذا هــو كســب قلــوب كل مواطــن، وهــو مــا يكشــف أن 

ــة. ــات القادم ــتعداد لالنتخاب ــراً لالس ــدأ مبك ــان ب أردوغ

3- تنامــي شــعبية إمــام أوغلــو: ال يــزال أوغلــو يحظــى 
ــات الرئاســية  ــه ملنافســة أردوغــان يف االنتخاب بشــعبية تؤهل
القادمــة. ففــي اســتطالع رأي أجــراه مركــز أبحاث الــرأي العام 
يف أوراســيا يف الفــرتة مــا بــن 23 و27 ديســمرب املــايض، حصــل 
ــان،  ــة أردوغ ــت يف مواجه ــبة تصوي ــى نس ــى أع ــو ع أوغل
بنســبة 41.7% مــن األصــوات، بينــام حصــل أردوغــان عــى 
نســبة 34.1%. فيــام أشــار اســتطالع آخــر أجرتــه رشكــة 
بحــوث مرتوبــول )MetroPOLL( يف ديســمرب املــايض، أن 
االنتخابــات  نحــو 52% يعتقــدون أن أردوغــان ســيخرس 

ــيفوز.  ــه س ــدون أن ــل 44% يعتق ــة، مقاب ــية املقبل الرئاس

أهداف متعددة
يبــدو أن الهجــوم األخــر مــن أردوغــان عــى أوغلــو مــا هــي 
إال منــاورة يتطلــع مــن خاللهــا إىل تحقيــق مكاســب لــه 
وحزبــه، داخليــاً وخارجيــاً، وتظهــر دوافعــه مــن تلــك املعركــة 

فيــام يــي:

1- رصف االنتبــاه عــن األزمــة االقتصاديــة: أكــد مكتــب 
اإلحصــاءات الــرتيك ارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية بنســبة 
36.1% يف ديســمرب 2021 مقارنــة بالفــرتة نفســها مــن 2020، 
ــغ  ــا بل ــر 2002 عندم ــذ أكتوب ــى من ــو األع ــم ه ــذا الرق وه
التضخــم 33.45% قبــل وصــول حــزب الرئيــس رجــب طيــب 

ــن  ــرات م ــبع م ــى بس ــاً أع ــو أيض ــلطة، وه ــان للس أردوغ
ــة.  ــدف األســايس للحكوم اله

وبهــذا يبلــغ التضخــم بســبب انهيــار اللــرة الرتكيــة أمــام 
الــدوالر األمريــي مســتويات غــر مســبوقة منــذ األزمــة 
االقتصاديــة الخانقــة التــي شــهدتها تركيــا عــام 2001، والتــي 
مهــدت الطريــق أمــام صعــود حــزب العدالــة والتنميــة، 
وباملثــل يخــى أردوغــان أن تدفــع األزمــة االقتصاديــة الحالية 
إىل التأثــر عــى مســتقبله هــو وحزبــه، ولذلــك كان الهجــوم 
عــى املعارضــة وســيلة مــن أردوغــان إللهــاء املواطنــن عــن 

ــة.   تدهــور األوضــاع االقتصادي

2- قطــع الطريــق عــى طــرح أوغلــو كمرشــح توافقــي 
ــاً يف  ــة حظ ــحي املعارض ــر مرش ــو أك ــد أوغل ــة: يع للمعارض
مواجهــة أردوغــان، ومــن ثم يســعى أردوغــان لقطــع الطريق 
أمــام ترشــيحه مــن قبــل أحــزاب املعارضــة كمرشــح توافقــي 
يف مواجهتــه يف االنتخابــات الرئاســية املقبلــة بدعــوى دعمــه 
لإلرهــاب. وهــو األمــر الــذي قــد يضــع أحــزاب املعارضــة أمام 
معضلــة إذ قــد يتنافــس زعــامء أحــزاب املعارضــة عــى خوض 
ــخصية  ــى ش ــم ع ــق بينه ــاب التواف ــل غي ــات، يف ظ االنتخاب
ملنافــس أردوغــان، خاصــة أن كــامل كيليجــدار، زعيــم حــزب 
الشــعب الجمهــوري، يســعى لطــرح نفســه كمرشــح ملنافســة 
أردوغــان عــى الرئاســة، غــر أن اســتطالعات الــرأي تؤكــد أنــه 
ــاش،  ــو أو منصــور ياف ــام أوغل ــل شــعبية مــن إم ســيكون أق
رئيــس بلديــة أنقــرة، وهــو مــا سيســاهم يف نهايــة األمــر يف 
تفتيــت أصــوات الشــارع الــرتيك بــن مرشــحي املعارضــة عــى 

نحــو يصــب يف صالــح أردوغــان وحزبــه.

3- االســتفادة مــن تحييــد واشــنطن: عــى الرغــم مــن إعــالن 
ــاب  ــول اإلره ــنوي ح ــا الس ــة يف تقريره ــة األمريكي الخارجي
يف دول العــامل لعــام 2020، الصــادر يف 16 ديســمرب 2021، 
أن تركيــا لديهــا تعريــف واســع لإلرهــاب يســتخدم لتجريــم 
ــر  ــإن التقري ــلمي، ف ــع الس ــر والتجم ــة التعب ــة حري مامرس
ملكافحــة  الدوليــة  املنتديــات  يف  تركيــا  مبســاهمة  أشــاد 
ــي ملكافحــة اإلرهــاب  ــدى العامل ــك املنت ــا يف ذل اإلرهــاب، مب
ــف  ــن تحال ــك عــى الرغــم م ــف هزميــة داعــش، وذل وتحال
أنقــرة مــع اإلرهابيــن يف شــامل ســوريا. ويبــدو أن أردوغــان 
ــات  ــي سياس ــه، وتبن ــنطن ل ــة واش ــف مهادن ــعى لتوظي يس

ــة. ــاء املعارض إلقص

مشاهد مستقبلية محتملة
ــام  ــد اته ــان بع ــتقبلية ألردوغ ــوات املس ــاول الخط ــن تن ميك

ــايل: ــطنبول يف الت ــة إس ــن يف بلدي ــن إرهابي ــو بتعي أوغل
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أبعاد اتهام »أردوغان« رئيس بلدية إسطنبول »إمام أوغلو« بتعيين إرهابيين في البلدية

1- إقالــة محتملــة ألوغلــو: قــد تكــون أعــامل التفتيــش 
ــن  ــو، وتعي ــام أوغل ــة إم ــة إلقال ــطنبول مقدم ــة إس يف بلدي
ــا، كــام  ــة عليه ــة والتنمي ــاً مــن حــزب العدال ــة وصي الحكوم
ــا حــزب الشــعب  ــاز به ــي ف ــات الت ــة البلدي حــدث يف غالبي
ــة  ــزاب املعارض ــرب أح ــاين أك ــراد، ث ــد لألك ــي، املؤي الدميقراط

ــان. بالربمل

ــج  ــراءات لنتائ ــذه اإلج ــل ه ــؤدي مث ــد ت ــل، ق ويف املقاب
عكســية، مــن خــالل إظهــار مــدى تعســف أردوغــان تجــاه 
ــاره  ــه باعتب ــن صورت ــخ م ــوف ترس ــا س ــو، إذ إنه ــام أوغل إم
ــد شــعبيته يف  ــان بســبب تزاي ــاد مــن أردوغ يتعــرض الضطه
ــى  ــاف ع ــان لاللتف ــن أردوغ ــة م ــر، ومحاول ــة األخ مواجه

ــه. ــات ل ــه االتهام ــن خــالل توجي ــك م ذل

2- التصعيــد ضــد املعارضــة: يتبنــى أردوغــان سياســات 
ــم  ــة للتعتي ــة الرتكي ــى املعارض ــاق ع ــق الخن ــدف لتضيي ته
ــر يف  ــع كب ــي أدت إىل تراج ــة، الت ــه االقتصادي ــى إخفاقات ع
ــرتة  ــهد الف ــح أن تش ــا يرج ــو م ــه، وه ــو وحزب ــعبيته ه ش
ــة  ــد املعارض ــة ض ــات التصعيدي ــن السياس ــداً م ــة مزي املقبل
يف شــكل اعتقــاالت تعســفية واتهامــات وهميــة، خاصــة إذا 
ــم  ــن حس ــن م ــن يتمك ــه ل ــة أن ــان لقناع ــل أردوغ ــا توص م
االنتخابــات املقبلــة لصالحــه، يف ظــل تراجــع شــعبيته يف 

ــو.   ــام أوغل ــرز إم ــه األب ــم منافس ــود نج ــل صع مقاب

وتحــذر بعــض التقديــرات مــن احتامليــة متســك أردوغــان 
بالســلطة، حتــى حــال خســارته االنتخابــات، خاصــة إذا 

ــو  ــام أوغل ــع إم ــان م ــه أردوغ ــا فعل ــار م ــذ يف االعتب ــا أخ م
ــدث  ــا تح ــام 2019، عندم ــطنبول ع ــة إس ــات بلدي يف انتخاب
الرئيــس عــن وقــوع تزويــر وســعى إللغــاء نتائــج االنتخابــات 
ــرات  ــة هــذه التقدي ــو. ويعــزز مــن مصداقي بعــد فــوز أوغل
ــرب  ــذي ع ــدار، وال ــامل كيليج ــا ك ــي أدىل به ــات الت الترصيح
فيهــا عــن تخوفاتــه بشــأن صعوبــة قبــول أردوغــان التخــي 

بســهولة عــن الســلطة.

أعلنــت  انــدالع مزيــد مــن االحتجاجــات:  3- احتامليــة 
الحكومــة الرتكيــة يف مطلــع العــام الجــاري عــن رفــع أســعار 
الكهربــاء والغــاز بنســب كبــرة، فقــد كشــفت هيئــة تنظيــم 
ــبة %52  ــاء بنس ــعار الكهرب ــن أس ــة ع ــة الرتكي ــوق الطاق س
لالســتخدام املنــزيل و130% لالســتخدام الصناعــي، وهــي 
الزيــادة، التــي ســوف تــؤدي إىل مزيــد مــن تدهــور األوضــاع 
االقتصاديــة للمواطنــن، وقــد تنــذر بانــدالع مزيــد مــن 
مل  االقتصــاد  أن  الــرتيك، خاصــة  الشــارع  االحتجاجــات يف 

ــرة.  ــعر الل ــع س ــم وتراج ــة التضخ ــن أزم ــد م ــاف بع يتع

ويف الختــام، تكشــف املعطيــات الســابقة أن أردوغــان 
كافــة،  املحتملــة  الوســائل  توظيــف  إىل  يســعى  ســوف 
ــه  ــة، لضــامن اســتمراره هــو وحزب ــة وغــر املروع املروع
يف الســلطة، وقــد يركــز جهــوده، خــالل الفــرتة املقبلــة، عــى 
اإلطاحــة بأوغلــو عــى اعتبــار أنــه ميثــل، وفــق اســتطالعات 
ــوض  ــر خ ــرر األخ ــا ق ــة إذا م ــه، خاص ــٍد ل ــرب تح ــرأي، أك ال
ــة، كمرشــح توافقــي للمعارضــة. ــات الرئاســية املقبل االنتخاب
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