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أردوغان يخوض غدًا «معركــ
ترجح تراجعه  %15وأخرى تقصره على %4
استطالعات رأي ّ
كثيرة هي
األمور العالقة على
نتائج االنتخابات
البلدية التركية
غدًا األحد .لعل
أهمها قرار باراك
أوباما في شأن حسم
مصير ومستقبل
دور أنقرة ،وقرار
الشعب التركي
في حسم مصير
ومستقبل رجب
طيب أردوغان الذي
إن خسر حزبه فيها
فسيجد نفسه
في وضع صعب
جدًا مع اقتراب
موعد انتخابات
رئاسة الجمهورية
في  ٨آب املقبل.
استحقاق انتظره
أردوغان طوال
السنوات الـ12
املاضية ليحقق
حلمه الكبير
ويصبح رئيسًا
للجمهورية بعد
التخلص من كل
ما تبقى من ّإرث
أتاتورك ،مؤسس
هذه الجمهورية
التي بات واضحًا
أنها مرشحة أليام
وأسابيع مثيرة
جدًا ،الى درجة
أنها تستحق من
«الطيب» كل
املغامرات الداخلية
والخارجية في
سوريا أو أي مكان
آخر

يدرك الجميع أن نتائج
االنتخابات ستحدد مصير
ومستقبل أردوغان
(أ ف ب)

إسطنبول ـ حسني محلي
انتخابات حاسمة تشهدها تركيا يوم
غ��د تحدد مصير رج��ب طيب أردوغ ��ان،
وتكتسي أهمية استثنائية ألنها تأتي
في أج��واء مشحونة بالتوتر السياسي
وال �ش �ع �ب��ي واإلع�ل�ام ��ي ب�س�ب��ب ف�ض��ائ��ح
الفساد التي طاولت رئيس الوزراء وابنه
بالل وعددًا من الوزراء وأوالده��م .فساد
ُي �ق��در ح�ج�م��ه ب�ن�ح��و  200م �ل �ي��ار دوالر
يضاف إلى تهم التآمر على سوريا التي
أثبتتها التسجيالت التي ُسربت أخيرًا.
 ٥٢,٧م� �ل� �ي ��ون ن ��اخ ��ب ت ��رك ��ي ي �ف �ت��رض
أن ي �ت��وج �ه��وا إل ��ى ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع،
وع ��دده ��ا ن �ح��و  ١٧٠أل �ف��ًا ف ��ي  ٨١والي ��ة
ت ��رك� �ي ��ة ،الن� �ت� �خ ��اب رؤس� � � ��اء ال �ب �ل��دي��ات
وأع �ض��اء امل �ج��ال��س امل�ح�ل�ي��ة وم�خ�ت��اري
األحياء يوم غد األحد .استحقاق يشارك
ف�ي��ه  ٢٢ح��زب��ًا س�ي��اس�ي��ًا ،أه�م�ه��ا ال�ع��دال��ة
والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري،
وهو أكبر أحزاب املعارضة ،ومعه حزب
الحركة القومية والسلم والديموقراطية
الكردي.
ك��ل استطالعات ال ��رأي تناقضت بشأن
ال �ن �ت��ائ��ج امل�ح�ت�م�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات ال�ت��ي
ستحدد ف��ي ال��وق��ت نفسه ماهية ردود
فعل امل��واط��ن التركي على كل ما سمعه
ع ��ن أردوغ � � ��ان وح ��زب ��ه وح �ك��وم �ت��ه على
صعيد السياسة الداخلية والخارجية.
وت��وق��ع ال�ب�ع��ض م��ن م��راك��ز األب �ح��اث أن
ال �ن��اخ��ب ال �ت��رك��ي س�ي�س�ت�م��ر ف ��ي دع�م��ه
لحزب العدالة والتنمية ،بعد أن أقنعهم
أردوغ ��ان ب��أن ك��ل التسريبات الصوتية
ك��اذب��ة ومفبركة وم��ن تخطيط الداعية
اإلسالمي فتح الله غولن وتنفيذه.
األزم � � ��ة ب �ي�ن أردوغ� � � � ��ان وغ� ��ول� ��ن ج� ��اءت
ملصلحة حزب الشعب الجمهوري الذي
اس �ت �ف��اد م ��ن اس �ت �ن �ف��ار أت� �ب ��اع ال��داع �ي��ة
اإلس�ل��ام� ��ي وأن� � �ص � ��اره ك� ��ل إم �ك��ان��ات �ه��م
ل�ض�م��ان امل��زي��د م��ن ال�ت��أي�ي��د وال��دع��م ل��ه.
في املقابل ،بعث حزب الشعب بإشارات
إي�ج��اب�ي��ة ل�ه��م ول �ك��ل ال �ت �ي��ارات القومية
وال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ،وج � ��رى ت��رش �ي��ح ال �ع��دي��د
م��ن ك��وادره��ا ف��ي االنتخابات .األوس��اط
ال� �ي� �س ��اري ��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ات� �ه� �م ��ت زع �ي��م
ال �ح��زب ك �م��ال ق�ي�ل�ش��دار أوغ �ل��و بالعمل
على التخلص م��ن ال�ه��وي��ة األتاتوركية

ال �ت �ق �ل �ي ��دي ��ة وت � �ح ��وي ��ل ح� � ��زب ال �ش �ع��ب
ال �ج �م �ه��وري إل� ��ى ح� ��زب ي� �س ��اري وس��ط
ب �م�لام��ح ل �ي �ب��رال �ي��ة م�ط�ع�م��ة ق��وم �ي��ًا ،بل
وحتى دينيًا أي�ض��ًا .وي��راه��ن الكثيرون
ه �ن��ا ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ه � ��ذا االن� �ف� �ت ��اح ع�ل��ى
ال� �ي� �م�ي�ن ب� �ع ��دم ��ا ف� �ش ��ل ح � � ��زب ال �ش �ع��ب
الجمهوري طوال السنوات املاضية في
ال��وص��ول إل��ى السلطة التي كانت دائمًا
ح �ك �رًا ع�ل��ى ال �ي �م�ين ،وي�م�ث�ل��ه اآلن ح��زب
العدالة والتنمية مع منافسة قد تكون
قومية ه��ذه امل��رة عبر ال�ح��رك��ة القومية

 %75من األتراك
مقتنعون بالتهم
الموجهة إلى
الحكومة ورئيسها

وح � � ��زب ال � �س � �ع ��ادة اإلس �ل��ام � ��ي امل ��وال ��ي
ل �ل��زع �ي��م ال� ��راح� ��ل ن �ج��م ال ��دي ��ن أرب� �ك ��ان.
ويشير املراقبون إلى أهمية االنتخابات
ف ��ي إس �ط �ن �ب��ول وأن� �ق ��رة ال �ت��ي يحكمها
أت � �ب� ��اع أردوغ� � � � ��ان م �ن ��ذ ع �ش ��ري ��ن ع ��ام ��ًا.
سيطرة ق��د تنتهي ف��ي انتخابات الغد
التي إن خلصت إلى فوز مرشحي حزب
الشعب الجمهوري في هاتني املدينتني،
فإن نهاية أردوغان ستكون سريعة جدًا.
اس� �ت� �ط�ل�اع ��ات ال � � � ��رأي ل � �ح� ��زب ال� �ع ��دال ��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة ت��وق �ع��ت أن ي�ح�ص��ل ال �ح��زب
ع �ل��ى ن �ح��و  ٪٣٥م ��ن م �ج �م��وع أص ��وات
الناخبني ،وهي نسبة أقل من األصوات
التي حصل عليها في انتخابات البرملان
ع ��ام  ،٢٠١١وك ��ان ��ت  .٪٥٠ف ��ي امل �ق��اب��ل،
اس�ت�ب�ع��دت م��راك��ز ال ��دراس ��ات أن يتأثر
بالحملة التي استهدفت
املواطن التركي
ً
أردوغ � � � ��ان ،م��رج �ح��ة أن ي �ح �ت �ف��ظ ح��زب
العدالة والتنمية بشعبيته بالحصول
ع �ل��ى م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  ٪٤٦م ��ن أص� ��وات
الناخبني.
في املقابل ،يراهن آخرون على معنويات

إسطنبول أم المعارك االنتخابية
إسطنبول ـ إيمي إبراهيم
دنت ساعة الفصل في معركة االنتخابات
البلدية ال�ت��رك�ي��ة .امل�ع��رك��ة ال�ت��ي تختلف
ظروفها هذا العام عن السنوات املاضية
والتي تجري على وقع فضائح الفساد
التي ط��اول��ت الحكومة ورئيسها رجب
ط�ي��ب أردوغ � ��ان ،وت�س��ري��ب التسجيالت
ال� �ص ��وت� �ي ��ة ال � �ت ��ي ك� � ��ان آخ� � ��ر ف �ص��ول �ه��ا
ت �س��ري��ب م �ك��امل��ة ألرب �ع��ة م��ن امل �س��ؤول�ين
األتراك يتناقشون في إمكانية شن عمل
عسكري على سوريا ،ستنتهي غدًا مع
ت��وج��ه ال�ن��اخ�ب�ين األت� ��راك إل��ى صناديق
االق �ت��راع ل�ل�إدالء ب��أص��وات�ه��م ف��ي عملية
اق� �ت ��راع س �ت �ك��ون م �م �ه��دة ل�لان �ت �خ��اب��ات
الرئاسية التي ستجري في  10آب املقبل
واالنتخابات البرملانية في  14حزيران
 .2015ط��رف��ا ال �ن��زاع ال��رئ�ي�س�ي��ان ،ح��زب
العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب
الجمهوري املعارض ،حشدا أنصارهما
طوال املدة املاضية ،مستعملني كل أنواع

الخطاب التحفيزي .أردوغ��ان رك��ز على
ش �ع��ارات م�ث��ل «ال�ن��اخ�ب��ون سيختارون
ب�ين ت��رك�ي��ا ال �ج��دي��دة وال �ق��دي �م��ة» و«ف��ي
سبيل تركيا ال يهمنا إال الله وشعبنا»،
ً
م �ح ��اوال اس�ت�م��ال��ة ال �ش �ب��اب للتصويت
لحزبه عبر مغازلتهم بأنهم ركيزة البالد
األساسية .أما زعيم الحزب الجمهوري
كمال قليتشدار أوغ�ل��و ،فشدد على أنه
«يجب أن تتخلص البالد من السياسة
ال�ق��ذرة» ،وتعهد تشكيل حكومة نزيهة
«ب�ع��د إس�ق��اط الفاسدين عبر صناديق
االق�ت��راع» ،واع �دًا األت��راك بحياة رفاهية
عندما يكون حزبه في السلطة.
امل �ع��رك��ة األه� ��م ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال�ح��زب�ين
ت �ت��رك��ز ف ��ي م��دي �ن��ة إس �ط �ن �ب��ول ،مل ��ا لها
م ��ن ث �ق��ل ف ��ي ت �ح��دي��د ه��وي��ة ال �ف��ائ��ز في
املقبلة.
االنتخابات البرملانية
ّ
ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة رش� ��ح رئ�ي��س
ال�ب�ل��دي��ة املنتهية والي �ت��ه ق ��ادر ت��وب��اش
ل��والي��ة ثالثة ،فيما رش��ح ح��زب الشعب
ال � �ج � �م � �ه� ��وري م �ص �ط �ف ��ى س � � � ��اري غ ��ول

لرئاسة البلدية .هذا في الشكل ،أما في
الجوهر ،ف��إن املعركة ه��ي ب�ين أردوغ��ان
ال��ذي يعتبر «الحاكم الفعلي» للمدينة
وب �ي�ن م�ص�ط�ف��ى س � ��اري غ � ��ول .وإدراك� � ��ًا
م �ن��ه ل �ه��ذه ال �ت �ح��دي��ات ،ك �ث��ف أردوغ � ��ان
ال��زي��ارات ل�ـ«م��دي�ن�ت��ه» ال�ت��ي أط�ل��ق منها
مسيرته السياسية ح�ين ان�ت�خ��ب فيها
رئيسًا للبلدية ف��ي ع��ام  .1994وف��ي كل
مناسبة ،كرر مهاجمة «الخونة» الذين
يريدون إسقاطه .مصطفى ساري غول
( 58عامًا) ال��ذي يحظى بشعبية كبيرة
وس��ط أب �ن��اء م��دي�ن��ة إس�ط�ن�ب��ول ،ق��ال إن
«كل الناس يعرفون هذا األمر :أن رئيس
بلدية إسطنبول الفعلي هو أردوغ��ان».
وع �ل ��ى ع �ك��س ت ��وب ��اش ،ال � ��ذي ال ي�ظ�ه��ر
كثيرًا في شوارع املدينة وال في وسائل
اإلع�لام ،ج��اب س��اري غ��ول املدينة طوال
ال �ح �م �ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ع �ل��ى م�ت�ن ح��اف�ل��ة
حمراء وشعاره «التغيير ،اآلن» ،وتصدر
اسمه الصحف واألخبار التركية.
ح �ظ��وظ س ��اري غ ��ول ف��ي ال��وص��ول إل��ى

رئاسة بلدية إسطنبول ت��زداد باطراد،
وهو ما بينته استطالعات رأي خلصت
ّ
إل��ى أن نسبة املؤيدين ل��ه ت�ق��ارب نسبة
مؤيدي خصمه قادر توباش.
ال�ت�ق��دم امل�ل�ح��وظ ال ��ذي ح�ظ��ي ب��ه س��اري
غول يعود إلى الدعم الذي يتلقاه من قبل
جماعة فتح الله غولن ،في ظل التصادم
والخالفات الكبيرة بني الجماعة وحزب
ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة وت� �ب ��ادل االت �ه��ام��ات
ال �ت��ي أدت إل ��ى خ��وض�ه�م��ا االن�ت�خ��اب��ات
كخصمني ألول مرة منذ عام  ،٢٠٠٢وهو
م��ا ي ��راه امل��راق �ب��ون سببًا رئ�ي�س�ي��ًا لفوز
ح ��زب ال�ش�ع��ب ال �ج �م �ه��وري ب �ع��دد كبير
ّ
من البلديات ،وهو ما يذكر بالفوز الذي
حققه ح��زب العدالة والتنمية ،مدعومًا
م � ��ن ج� �م ��اع ��ة غ� ��ول� ��ن ف � ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات
املاضية في .2009
ح � ��زب ال �ش �ع��ب ال� �ج� �م� �ه ��وري امل� �ع ��ارض
ي ��رى أن ف ��وز س� ��اري غ ��ول ف ��ي م�ت�ن��اول
اليد ،وخاصة أن هذه االنتخابات تأتي
ف��ي وق ��ت ي�ش�ه��د س�ل�س�ل��ة م��ن امل�ش�ك�لات

