
 

             http://samstudies.com                      مركز سام للدراسات االستراتيجية                                          

 بعد االستفتاء الرئاسي.. تركيا إلى استقرار أم إلى أزمة؟!..؛؛

 

  

 مدخل تأسيسي:

قد يبدو للمتابعين، أن تركيا قد اجتازت بنجاح االختبار السياسي واألمني 
لالستفتاء على التعديالت الدستورية التي ألغت منصب رئيس الوزراء، ومنحت 

ل عليها صالحياته التنفيذية للرئيس التركي، وهي الصال حيات التي سوف يتحصَّ
م الرئاسية  2019الرئيس التركي المقبل، الذي سوف يأتي بعد انتخابات 

والتشريعية؛ حيث إنه، ووفق هذه التعديالت؛ فإن االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
 سوف تتم بشكل متزامن.

طويلة إال أن هناك الكثير من المؤشرات التي تقول بأن تركيا قد تدخل مرحلة 
من عدم االستقرار السياسي الذي ربما يتحول إلى عدم استقرار أمني، في ظل 
تطورات أوضاع بعينها على المستوى الداخلي، واإلقليمي، والسيما األزمات 
الضاربة بأطنابها في سوريا والعراق، والعالقات المتوترة مع أهم حلفاء تركيا في 

 الناتو"، باإلضافة إلى الواليات المتحدة.االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلنطي "

وفق تقارير مراقبين وأجهزة غربية تم تسريب بعضها في الفترة األخيرة  –ولعل 
أخطر مصادر هذه المهددات، هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذاته،  –

من المتوقع قبل االستفتاء، أن تزيد وتيرة  –وهو ما حدث بالفعل  –الذي كان 
 "االنفرادية" لتوطيد سلطاته ونفوذه، وتعزيز موقفه السياسي. قراراته
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ن كانت لهذه القرارات االنفرادية آثاًرا سياسية يمكن احتمالها على المستوى  وا 
الداخلي؛ فإن ثمنها سوف يكون باهًظا لو أخذها في المستوى الخارجي، فيما 

 ية المختلفة.يخص مجاالت العالقات والتفاعالت التركية اإلقليمية والدول

وفي هذا اإلطار، تتناول هذه الورقة مجموعة من القضايا المحيطة باالستفتاء 
الرئاسي الذي جرى في تركيا مؤخًرا، وتداعياته المحتملة على المستوَيْين الداخلي 
والخارجي، وهل سوف يحقق االستقرار واألمن لتركيا كما قالت دعايات أردوغان أم 

 ؟ال

  

 ث المباشر:بعض دالالت الحد

وقبل التطرق إلى تقييم الموقف الراهن في تركيا؛ فإننا يجب التأكيد على داللة 
مهمة لعدم تجاوز نتيجة االستفتاء بالموافقة على التعديالت الدستورية لنسبة 
النصف إال بواحد ونصف بالمائة تقريًبا، مع خسارة الرئيس التركي رجب طيب 

لمحافظات كبرى، من بينها  –األوحد باالستفتاء  المعني الرئيسي وربما –أردوغان 
 مسقط رأس رئيس حكومته السابق أحمد داوود أوغلو. –أنقرة وأضنة 

هذه التتائج، والسيما مع مقارنتها مع نتائج آخر انتخابات بلدية وتشريعية 
خاضها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تبرز أن هناك قواعد تصويتية 

 عن تصويتها التقليدي له. للحزب تخلت

وهو ما دعمته تقارير عدة بشأن وجود حالة من عدم الرضا داخل الحزب ذاته 
في هذا الصدد؛ حيث يرى بعض رموزه التاريخيين، ممن لهم جماهيرية قد ال تقل 
عن جماهيرية أردوغان، مثل أوغلو والرئيس السابق، عبد هللا جول، أن ما يجري 
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نجازه عبر أكثر من عقد ونصف حكم فيها البالد، منذ  ينتقص من تجربة الحزب وا 
 م.2002العام 

هذه الخلفية هي التي تفسر عدم إقدام أردوغان على الدعوة مباشرة النتخابات 
مبكرة إلمكان تطبيق بعض جوانب التعديالت الدستورية الجديدة التي يجب أن تتم 

ت المتعلقة بنقل صالحيات انتخابات لكي تكون سارية المفعول، وهي تلك التعديال
لغاء المنصب التنفيذي األهم في البالد.  رئيس الوزراء إليه، وا 

كما أنها تفسر بعض سلوكه في المجال الخارجي على وجه الخصوص؛ حيث 
عمد إلى سلسلة من القرارات العسكرية والتصريحات اإلعالمية الموجهة إلى 

إلعادة التعبئة الشعبية خلفه، والتي  األورويين والواليات المتحدة، في محاولة منه
 اهتزت في اآلونة األخيرة.

  

 سياسات مقلقة:

ال تتعلق المخاوف المحيطة باألوضاع في تركيا في الفترة المقبلة، بردة فعل 
المعارضة الجمهورية والشعبوية في هذا البلد؛ حيث إن يَدْيها مكبَّلة، وال تستطيع 

ك أبعد من األطر القضائي  ة والسياسية المعتادة.التحرُّ

وهذه اأُلطر ُأغلقت أمامها، بقرار المحكمة اإلدارية العليا في تركيا، برفض 
طعون المعارضة في نتائج االستفتاء، باإلضافة إلى حالة الطوارئ المعَلنة في 

م؛ حيث 2016البالد منذ االنقالب الفاشل الذي وقع في البالد، في منتصف يوليو 
م مسيرات شعبية واسعة ضد االستفتاء، عملية صعبة للغاية ُتعتبر عملية تنظي

 على المعارضة التركية.
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إال أن المعارضة التركية تملك ورقة مهمة، وهي ورقة األوروبيين؛ حيث القلق 
متزايد هناك منذ فترة بسبب سياسات أردوغان السلطوية "السلطانية"، وتصريحاته 

 .العدائية المتكررة ضد االتحاد األوروبي

وفي هذا الصدد، أكد حزب الشعب الجمهوري، وريث األتاتوركية العلمانية في 
تركيا، أنه سوف يرفع ملف االستفتاء إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

 للطعن في نتائجه.

اإلعالن جاء بعد يوم واحد من تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
مانات الدول األعضاء في المجلس، لصالح نائب من برل 300التي تضم أكثر من 

 بدء مراقبة ملف حقوق اإلنسان في تركيا.

وبشكل عام؛ فإن المخاوف األساسية تنطلق من سياسات أردوغان بعد إجازة 
االستفتاء في اتجاَهْين؛ األول، داخلي لمصلحة مخططه للهيمنة على مفاصل 

ا على المستوى اإلقليمي، صناعة القرار في تركيا، والثاني، الخارجي، والسيم
 وبالذات في الملف السوري، بمشتمالته، وخصوًصا الجانب المتعلق باألكراد.

فعلى المستوى الداخلي؛ فإننا نقف أمام مجموعة من القرارات التي أخذتها 
الحكومة التركية، من دون إذن قضائي بخالف السابق، مثل منع تصفُّح موقع 

 " في داخل تركيا.الموسوعة الحرة "الويكيبيديا

باإلضافة إلى ذلك، أخذت الحكومة التركية قرارات بإقالة وعزل أربعة آالف من 
الموظفين العسكريين والمدنيين، في أحدث موجة لإلقاالت التي تلت االنقالب 

 الفاشل.
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كما تم اعتقال المئات من المواطنين اتهمتهم الحكومة التركية بعضوية جماعة 
مها رجل الدين، فتح هللا كولن، الذي تتهمه السلطات التركية "الدعوة" التي يتزع

نة من عشرات اآلالف من الشخصيات داخل اإلدارات الحكومية  بأنه يقود شبكة ُمكوَّ
المختلفة، لزعزعة استقرار نظام أردوغان وحكومته، أو ما ُيعرف بالكيان الموازي، 

 وبأنه خلف االنقالب الفاشل.

صعيد الجديد في اإلجراءات األمنية داخل تركيا، ويرى البعض أن هذا الت
قد تراَجع  –كما تقدم  –يستهدف إعادة الحشد الجماهيري خلف أردوغان، والذي 

 كثيًرا.

وبدا ذلك بالفعل في اتجاهات أخرى، ومن بينها القصف األخير غير المبرر 
مال والمفاجئ في حقيقة األمر، للقوات الجوية التركية على مواقع لحزب الع

الكردستاني، في كل من العراق )جبل سنجار بالذات(، وسوريا؛ حيث طال القصف 
الذي قالت تركيا إنه استهدف حزب "االتحاد الديمقراطي الكردي" )بي. واي. دي(، 
الذي تعتبره تركيا إرهابيًّا، واالمتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في 

الشرقي للبالد؛ استهدف وحدات حماية الشعب  تركيا ويسعى لالنفصال بالجنوب
 الكردية، والتي تتلقى دعًما سياسيًّا وعسكريًّا أمريكيًّا بشكل مباشر.

حيث شنَّت الطائرات الحربية التركية هجوًما على مقر القيادة العامة لوحدات 
حماية الشعب الكردية؛ حيث مراكز اإلعالم واإلذاعة واالتصاالت وبعض 

 المؤسسات العسكرية، الواقعة في محافظة الحسكة.

كما طال القصف قوات البشمرجة الكردية العراقية، التابعة لحكومة إقليم 
العراق، ذات العالقات الجيدة مع أنقرة، وأدى إلى مقتل ستة عناصر كردستان 

 منها.
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أدى ذلك القصف إلى تطورات ليست في صالح تركيا؛ حيث وقعت اشتباكات 
وعمليات قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش التركي ووحدات الحماية، كما أدى 

دولة التركية في إلى رد فعل عسكري وسياسي أمريكي وروسي سلبي مسَّ هيبة ال
 الخارج.

فأمريكيًّا، قالت وزارتا الخارجية والدفاع إن القصف التركي هدد حياة الجنود 
والمستشارين األمريكيين العاملين إلى جوار القوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة 
"داعش" في مناطق شمال ووسط سوريا، وبالتالي؛ فقد نشرت القوات األمريكية 

بة تابعة لها عبر الحدود التركية السورية في مناطق التماس بين عناصر مراق
 القوات الكردية والقوات التركية، مما مثل تكريًسا لسيطرة األكراد في هذه المناطق.

كما دفع ذلك إلى تعزيز األمريكيين لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل 
ستعادت "الطبقة" كاملة من وحدات حماية الشعب الكردية جزًءا منها حالًيا، حتى ا

ك حتى وصلت إلى داخل "دير الزور" نفسها؛ الهدف  قبضة تنظيم "داعش"، والتحرُّ
األهم في سوريا بعد "الرقة"، التي من المفترض أنها عاصمة دولة الخالفة 

 الداعشية.

الروس من جانبهم، والذين أثارهم القصف اإلسرائيلي واألمريكي المتوالي على 
ية تابعة للجيش النظامي السوري، عبروا عن قلقهم من القصف أهداف عسكر 

 التركي، وبدأوا بالفعل في دعم الدفاعات الجوية السورية.

كل هذه التطورات تقول بأن أردوغان الفائز في معركة االستفتاء بأغلبية 
واهية؛ سوف يعمل على المزيد من التصعيد السياسي واإلعالمي، في مختلف 

ي ذلك الجبهة األمريكية في وقت حساس؛ قبل زيارة أردوغان إلى الجبهات، بما ف
 واشنطن بأيام قليلة.
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كما كان في مشهد دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى "دير الزور" بدعم 
أمريكي كامل، وبأعالم كردية وأمريكية؛ ما أثار حفيظة أردوغان؛ حيث أطلق الكثير 

ا تصريح أقل ما يوصف به بأنه "يائس" من التصريحات النارية كعادته، ومن بينه
ر أن تستجيب له الواليات المتحدة، ولكنه يؤشر إلى بعض  ألنه من غير المتصوَّ
ما يفكر به أردوغان في هذه المرحلة وبكل تأكيد سوف يكون له تبعات على األمن 

 الداخلي في تركيا.

الواليات التصريح المعني قال فيه أردوغان بالحرف: "إن تركيا قادرة مع 
المتحدة على تحويل "الرقة" السورية إلى مقبرة للجهاديين"، وقال كلمة "الجهاديين" 
وليس "داعش" كما حاولت بعض وسائل اإلعالم المقربة منه أن تغطي على 

 تصريحه.

هذا الموقف يشبه ما قام به أردوغان تحت وطأة ضغوط روسية على مصالح 
، بعد واقعة إسقاط السوخوي الروسية فوق تركيا االقتصادية الحيوية في روسيا

م؛ حيث كان لهذا الحدث وما تاله من 2015األجواء السورية، في نوفمبر 
شملت منع المنتجات الغذائية  –لم ُترَفع لآلن  –عقوبات روسية على تركيا 

والزراعية التركية من الدخول بحرية إلى األسواق الروسية، باإلضافة إلى منع 
 سية إلى تركيا.السياحة الرو 

وقتها تبنى أردوغان سلسلة من القرارات قادت إلى تفاعل نووي سياسي 
متسلسل انتهى بتسليم حلب بالكامل إلى القوات الروسية والسورية النظامية، مع 
دخول تركيا إلى شمال سوريا بريًّا، بتنسيق عملياتي كامل مع الجيش النظامي 

 بق" ومعركة "الباب".السوري من خالل الروس، في معركة "دا
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هذا كان وراء سلسلة من التفجيرات واألعمال األمنية التي شهدت تركيا ما 
م، بعضها تبنته 2016طيلة العام  –متفاوتة الشدة  –منها  130يزيد على 

 "داعش" وعناصر أخرى "جهادية" وليس األكراد، بسبب ما جرى في حلب.

غير مستقر بشكل نسبي ويمكن  وبطبيعة الحال؛ فإن الموقف الداخلي التركي
 أن تندلع فيه، في أي وقت احتجاجات غير محسوبة.

  

 المؤسسة العسكرية التركية وكلمتها المحتملة:

بجانب هذه األطراف كافة؛ فإن هناك طرًفا شديد األهمية يجب وضع موقفه 
 المستقبلي بمختلف التصورات، في الحسبان، وهو المؤسسة العسكرية.

ن الجيش التركي في أضعف حاالته اآلن على المستوى فبالرغم من أ
السياسي، بعد أن نزعت منه التعديالت الدستورية صفته التي منحها له دستور 

م، بقيادة كنعان إيفيرين، 1980م، والذي تم إقراره بعد انقالب العام 1982نوفمبر 
ف المؤسسة بأنه رقيب على النظام العلماني الجمهوري في البالد، فإنه يظل لموق

 العسكرية التركية مكانة مهمة في تحليالت المراقبين.

التعديالت الدستورية األخيرة كرَّست إجراءات أردوغان في حق المؤسسة 
م، عندما أقال وحاكم قيادات عدة من القوات 2016العسكرية بعد انقالب يوليو 

داخل المدن المسلحة، وعمل على تشتيت الوحدات العسكرية القريبة أو الواقعة 
 التركية، بحيث ال يمكنها االنتشار فيها بالسرعة الالزمة.

قالة الوزراء  فالتعديالت الدستورية منحت الرئيس التركي الحق في تعيين وا 
وكبار الموظفين الحكوميين، ومن بينهم القادة العسكريين، ضمن ما انتقل إليه من 
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ات التي لن يستفيد منها صالحيات من رئيس الوزراء، ولكنها من بين الصالحي
 م الرئاسية والتشريعية. 2019أردوغان قبل انتخابات 

البعض يرى في ذلك كله استفزاًزا للعسكريين من القيادات القديمة في الجيش 
التركي، والتي ال تزال تحتفظ بوالئها لألتاتوركية، والتي بالفعل نقض أردوغان 

أردوغان في استخدام صالحياته  غزلها بشكل شبه كامل، وبالتالي؛ فإن إيغال
االستثنائية سواء بموجب التعديالت الدستورية أو حالة الطوارئ، في التنكيل 

 بالمؤسسة العسكرية؛ سوف يقود إلى انقالب جديد.

وسواء فشل أو نجح االنقالب هذه المرة؛ فإنه سوف يعني انتهاء أردوغان 
 سياسيًّا.

....... 

أن الحالة األمنية، وحالة الشارع في تركيا وفي األخير؛ فإنه بالرغم من 
مستقرة في الوقت الراهن؛ إال أنه، ووفق تقارير مراقبين نافذين، من بينهم مراقبين 

 تابعين لوسائل إعالم بريطانية؛ فإن تركيا تسير إلى طريق من عدم االستقرار.

 والفيصل في ذلك، بحسب إجماع المراقبين والمحللين، سوف يكون للقرارات
التي سوف يتبناها أردوغان في المرحلة المقبلة؛ فإما أن تقود تركيا إلى تحقيق 
األهداف المعلنة من وراء توسيع صالحيات الرئيس، في صدد تحقيق االستقرار، 
ومنع العمليات اإلرهابية من استهداف تركياـ ووقف التدخالت األجنبية في سياسات 

م البرلماني، والقضاء على تهديد حزب "الحكومات الضعيفة" التي أفرزها النظا
 العمال الكردستاني، أو تقود إلى آثار عكسية في هذا كله، أو في بعضه.
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في حينه؛ سوف تتفكك تركيا، ولكن هذا غير متوقع بشكل كامل في ظل وجود 
الحزبي الحاكم حالًيا، والقادر على تقديم بديل ألردوغان الذي سوف يكون   الظهير

 ي الفترة المقبلة.هدف أي تحرك ف

*.*.*.*.*.*.* 

 تم الموضوع بحمد هللا تعالى..

 

 

 أحمد التالوي  -كتب

 اإلستراتيجية للدراسات سام مركز في أساسي وكاتب السياسية، التنمية شئون في مصري باحث


