العدد

Countries targeted, and not targeted, by travel ban

4

فبراير 2017

العالم في فبراير 2017
Provisions of the Turkish presidential referendum
President will have criminal liability
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Parliament will lose its right to
interpellation
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President will get to keep ties to a
political party
Presidential and parliamentary polls will occur concurrently,
every five years
President will become head of the executive branch and be
allowed to issue decrees
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Abolishment of prime minister’s office and cabinet
President will have wide-reaching authority over the high
council of judges and prosecutors
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ستتسبب زيادة حدة التوترات التجارية بين الواليات
المتحدة والصين بالضرر لكال الطرفين

لن يؤدي «حظر دخول المسلمين» إلى زعزعة العالقات
بين الواليات المتحدة والشرق األوسط

حــدة التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات
المرجــح أن تــزداد
مــن
ّ
ّ
المتحــدة والصيــن ،وقــد تتســبب النزاعــات الناشــئة عنهــا باإلضــرار
نهجــا أول ًيــا يتلخــص بالــرد علــى
بالنمــو العالمــي .وســتتبع الصيــن
ً
إجــراءات تتخذهــا الواليــات المتحــدة بمــا يتناســب مــع حجمهــا ،إال
دوامــة مــن التبعــات.
عــددا مــن المحفّ ــزات قــد
أن
تــؤدي إلــى ّ
ّ
ً
ونتيجــة لذلــك ،ســتتضرر دول الشــرق األوســط التــي تســتفيد مــن
العالقــات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة وآســيا أو آســيا وأوروبــا
الــدول المنتجــة للنفــط ،والتــي
مــن ضعــف النمــو .وســتكون ّ
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصــادرات النفطيــة لتوليــد العائــدات
وتلبيــة احتياجــات موازناتهــا ،األكثــر تأثــ ًرا فــي المنطقــة.

لــن يكــون لحظــر ســفر مواطنــي عــدد مــن الــدول ذات األغلبيــة
المســلمة إلــى الواليــات المتّحــدة تأثيــر كبيــر علــى عالقــات الواليــات
المتّحــدة ومصالحهــا التجاريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط علــى
التحوليــة
المــدى القريــب .إال أن سياســات الرئيــس دونالــد ترمــب
ّ
وقوم ّيتــه االقتصاديــة والنهــج الموســع الــذي يتبعــه فــي مواجهــة
اإلســام المتطــرف ،ســتعمل علــى تشــجيع القــوى اإلقليميــة
لتعزيــز عالقاتهــا مــع أهــم الــدول اآلســيوية واألوروبيــة علــى المــدى
البعيــد.

سيفوز السيسي مرة أخرى في انتخابات عام  2018رغم
ازدياد صعوبة السباق الرئاسي الذي يواجهه

المرجح نجاح استفتاء الرئيس إردوغان حول
من
ّ
تغيير النظام الرئاسي

ســيتغلب الرئيــس عبدالف ّتــاح السيســي علــى الفئــات الثالثــة مــن
ّ
المرشــحين ،الذيــن قــد يواجههــم فــي انتخابــات العــام القــادم،
إال أن مواجهــة بعــض هــذه الفئــات ســتكون أصعــب مــن غيرهــا.
وســيم ّثل أحمــد شــفيق ،وهــو رئيــس الــوزراء األســبق وأحــد أركان
النظــام ســابقً ا ،والــذي خســر الســباق الرئاســي فــي عــام 2012
ـد للسيســي ،وذلــك نظ ـ ًرا الشــتهار اســمه
بفــارق قليــل ،أكبــر تحـ ٍ
وشــعب ّيته والدعــم الــذي يحظــى بــه مــن النظــام .وبغــض النّظــر
ّ
المرجــح أن يواجــه
بالترشــح لالنتخابــات ،فمــن
عــن قــرار شــفيق
ّ
السيســي ســبا ًقا رئاسـ ًيا أصعــب مــن ســباق عــام  ،2013عندمــا حــاز
علــى  %97مــن األصــوات.

مــن المتوقــع طــرح إصالحــات الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان
للنظــام الرئاســي لالســتفتاء الشــعبي فــي الســادس عشــر
المرجــح
مــن شــهر أبريــل بعــد إقــرار البرلمــان لهــا مؤخــ ًرا .ومــن
ّ
أن تــؤدي المزايــا الهيكليــة التــي يتمتــع بهــا المعســكر المؤ ّيــد
لإلصالحــات إلــى الموافقــة عليهــا فــي االســتفتاء ،إلّا أن النتيجــة
ســتكون متقاربــة لــكال المعســكرين .ومــع ذلــك ،فح ّتــى مــع نجــاح
المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى عمليــة صنــع
االســتفتاء ،مــن غيــر
ّ
قــرارات أكثــر منطقيــة ،فــي حيــن قــد ينطــوي فشــل االســتفتاء
علــى احتمــال إجــراء انتخابــات مبكــرة.
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ستتسبب زيادة حدة التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين
بالضرر لكال الطرفين
االحتمالية %60 :األثر%70:
المرجــح أن تعمــل إدارة الرئيــس دونالــد ترمــب علــى زيــادة وتيــرة ومبــررات رفــع قضايــا تجاريــة واتّخــاذ إجــراءات قاســية للــرد
مــن
ّ
ً
علــى الصيــن ،إال أنهــا لــن تصــل إلــى اتخــاذ إجــراءات واســعة وشــاملة تســتهدف االقتصــاد الصينــي .وبــدلا مــن ذلــك ،ســتُ بنى
مبــررات إجــراء تحقيقــات خاصــة بمكافحــة اإلغــراق والتدابيــر التعويضيــة والرســوم الجمركيــة بموجــب المــادة  301علــى نطــاق
أوســع ،بمــا فــي ذلــك ،انخــراط الحكومــة الصينيــة الكبيــر فــي االقتصــاد ،مــن وجــود الشــركات المملوكــة للدولــة واســتخدام
الدعــم المباشــر أو غيــر المباشــر واســع االنتشــار لتعزيــز الصــادرات ودعــم وإعــداد الشــركات الوطنيــة الكبــرى .وســيعتمد ذلــك
أمــا
علــى نهــج اتبعتــه إدارة بــاراك أوبامــا وأدى إلــى زيــادة عــدد القضايــا التــي تواجههــا الصيــن فــي منظمــة التجــارة العالميــةّ .
فيمــا يتع ّلــق بالعملــة ،فقــد تراجــع فريــق ترمــب عــن وعــوده ،التــي أطلقهــا أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ،بتصنيــف الصيــن كدولــة
تتالعــب بالعملــة فــي اليــوم األول مــن توليــه الحكــم ،وهــو مــا يعكــس ضعــف التحليــل ،نظـ ًرا لتدخّ ــل الصيــن بشــكل كبيــر
فــي أســواق العمــات األجنبيــة خــال العــام الســابق لتحــول دون مزيــد مــن انخفــاض العملــة.
وســتعتمد بكيــن علــى عــدد كبيــر مــن الوســائل لفــرض النفقــات والتأثيــر علــى قــرارات ترمــب ،وتشــجيع الوصــول إلــى حــل
تفاوضــي .يمتلــك صنــاع السياســات الصينييــن وســائل رســمية وغيــر رســمية لتحقيــق ذلــك .ولكــن الوســائل غيــر الرســمية
ـد يواجــه ص ّنــاع السياســات فــي الواليــات المتحــدة .وتضــم الخطــوات الرســم ّية التــي قــد تتخذهــا
أكثــر شــمو ًلا ،وتم ّثــل أكبــر تحـ ٍ
الصيــن للــرد علــى الواليــات المتّحــدة فتــح تحقيقــات مكافحــة اإلغــراق والدعــم ،وفــرض الرســوم الجمركيــة علــى المنتجــات
األمريكيــة ،إال أن الوســائل غيــر الرســمية التــي تتم ّتــع بهــا بكيــن تشـ ّ
ـدا مماث ـ ًلا .ومــن هــذه الــردود غيــر الرســمية
ـكل تهديـ ً
المحتملــة اإلجــراءات القانونيــة و/أو التنظيميــة ،التــي تق ّيــد الوصــول إلــى الســوق أو تعيــق أعمــال الشــركات األمريكيــة فــي
الصيــن .ولــن يكــون بإمــكان الصيــن عــدم منــح الرخّ ــص الالزمــة للتصديــر أو العمــل فــي الصيــن فحســب ،بــل عــدم الموافقــة
علــى اتفاقيــة اندمــاج واســتحواذ دوليــة كذلــك .وكخطــوة أولــى ،ستســتهدف الصيــن القطاعــات التــي تــرى أنــه ســيكون لهــا
انعــكاس سياســي علــى فريــق ترمــب ،بمــا فــي ذلــك القطاعــات المرتبطــة بقاعدتــه السياســية .وســترغم اســتراتيجية بكيــن
رجــال األعمــال فــي الحــزب الجمهــوري علــى الضغــط علــى البيــت األبيــض للتراجــع عــن هــذه اإلجــراءات العنيفــة تجــاه الصيــن.
وفــي اإلطــار الحالــي ،ســيكمن هــدف الصيــن األساســي فــي الــرد بشــكل مناســب لتشــجيع الوصــول إلــى حــل تفاوضــي .ومــع
يتوســع نطــاق اإلجــراءات التجاريــة مــن كال الطرفيــن فــي حــال تدهــور العالقــات الثنائيــة فيمــا يتع ّلــق بقضايــا تايــوان
ذلــك ،قــد
ّ
وبحــر الصيــن الجنوبــي.
ـدة التو ّتــرات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن النظــام العالمي واالقتصادي الســائد ،وســتؤثر
ســتقوض أي زيــادة فــي حـ ّ
بشــكل ســلبي علــى التدفقــات التجاريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ إذ تســتفيد المنطقــة بشــكل واســع مــن التدفقــات
التجاريــة بيــن آســيا وأوروبــا مــن جهــة وبيــن الواليــات المتحــدة وآســيا مــن جهــة أخرى .وقــد أدت الموانــئ اإلقليمية دو ًرا أساسـ ًيا
مهمــا للمســتقبل
فــي إعــادة التصديــر واألعمــال اللوجســتية .وزيــادة علــى ذلــكُ ،يعــد ازديــاد عــدد الــدول اآلســيوية الغنيــة
ً
االســتثماري فــي المنطقــة علــى المــدى البعيــد؛ إذ أصبــح المســتثمرون اآلســيويون مشــاركين رئيســين فــي عمليــة االســتثمار.
ولكــن األهــم مــن ذلــك أن الــدول المصــدرة للنفــط فــي الشــرق األوســط تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصــادرات النفطيــة لتوليــد
العائــدات وتوفيــر األمــوال الالزمــة لموازناتهــا .ومــن المؤكــد أن ظهــور توقعــات اقتصاديــة عالميــة أكثــر تحد ًيــا ،نتيجــة لزيــادة
ـد التوتــرات إلــى
حــدة التوتــرات ،ســيؤثر علــى النمــو ،وعلــى الطلــب علــى النفــط ،كنتيجــة لذلــك .وفــي هــذا الســياق ،قــد ُ
تحـ ّ
حــد مــا مــن األثــر اإليجابــي التفاقيــة خفــض اإلنتــاج التــي توصلــت لهــا منظمــة أوبــك مؤخـ ًرا.
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الواليات المتحدة والشرق األوسط
االحتمالية %70 :األثر%80:
ســيثير قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب التنفيذي بحظر الســفر إلى الواليات المتّحدة من ســبع دول ذات أغلبية مســلمة
قلــق القــوى الرئيســية فــي المنطقــة ،إال أنهــا لــن تــؤدي إلــى نشــوب أزمــة فــي العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة ومنطقــة الشــرق
األوســط؛ إذ أن الــدول المســتهدفة غيــر قــادرة علــى شــن حملــة دبلوماســية أو الخــروج باســتراتيجية منطقيــة للحصــول علــى
اهتمــام إدارة ترمــب بالقضيــة .وباســتثناء إيــران ،تتم ّتــع كافــة الــدول المعنيــة بالقــرار بحكومــة ضعيفــة أو تخــوض حر ًبــا أهليــة.
وزيــادة علــى ذلــك ،فقــد اكتفــت ثالثــة مــن الــدول القويــة غيــر المشــمولة بالقــرار ،وهــي مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة بالصمــت أو ع ّبــرت عــن دعمهــا لقــرار الحظــر .ويســتهدف الحظــر إيــران وحلفاءهــا ،وهو مــا يثير قلق
الجهــات المســؤولة فــي الريــاض مــن أن تــؤدي مواجهــة ترمــب فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة إلــى تو ّتــر فــي العالقــات الثنائيــة .أما
بالنســبة لمصــر وتركيــا ،فستســتمر مصــر بالتركيــز علــى االســتفادة مــن ترمــب إلضعــاف حــزب اإلخــوان المســلمين ،فــي حيــن
ســتتجنب تركيــا أي احتــكاك ،علــى أمــل أن يقــوم ترمــب بســحب الدعــم عــن األكــراد فــي ســوريا.
ومــع ذلــك ،فسـ ُـيضفي خطــاب ترمــب الشــرعية علــى الخطــاب اإلعالمــي للجماعــات الجهاديــة ،كمــا سيشــجع التطــرف فــي
فئــات صغيــرة مــن المجتمعــات المســلمة .وعــادة مــا ُتــوازن اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب بيــن اســتخدام القــوة العســكرية
أيضــا أن سياســة الواليــات المتحــدة الحاليــة تركّ ــز بشــكل أكبــر علــى
والسياســات التــي تواجــه أســباب التطــرف .ومــن الواضــح ً
ـتعدادا لالنخــراط فــي تقييــم شــامل للعوامــل المختلفــة التــي تســاهم فــي التطــرف اإلســامي.
القــوة ،وهــي أقــل اسـ
ً
ـددا مــن إيــران ،وكذلــك فــي حــال
وعلــى المــدى القريــب ،ســتكون دول الخليــج راضيــة عــن ترمــب إذا مــا تبنــى موقفً ــا متشـ ً
حصولهــا علــى تأكيــدات مــن وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس ببقــاء الضمانــات األمنيــة األمريكيــة .ولكنهــا ســتكون
ـى عــن التقــارب بيــن الواليــات المتحــدة وروســيا ،وهــو مــا قــد ُيمكــن الكريملــن مــن تعزيــز دوره فــي القضايــا األمنيــة
أقــل رضـ ً
فــي الشــرق األوســط.
أمــا علــى المــدى المتوســط والبعيــد ،ستتســبب الخطــوط العريضــة لسياســات ترمــب بحــدوث مشــاكل فــي العالقــات بيــن
الواليــات المتحــدة ومنطقــة الشــرق األوســط .ومــن الظاهــر أن الرئيــس وأعوانــه المقربيــن ،بمــن فيهــم ســتيف بانــون والجنــرال
مايــكل فليــن ،بــدأوا بترجمــة نظرتهــم لإلســام بأنــه مصــدر تهديــد أساســي لمصالــح الواليــات المتحــدة إلــى سياســات .وفــي
حيــن ركّ ــزت كافــة اإلدارات منــذ أحــداث التاســع مــن نوفمبــر علــى التطــرف اإلســامي ،يتعامــل ترمــب مــع األمــر بشــكل أوســع؛
تهديــدا كعائــق أمــام حكومــات
إذ ستشــكل اإلجــراءات اإلضافيــة التــي ســتتخذها الواليــات المتحــدة ،والتــي َت ُعــد اإلســام
ً
المنطقــة ،وســتؤدي بذلــك إلــى إيجــاد تحديــات للتعــاون مــع واشــنطن.
حديــن بالنســبة لــدول الخليــج .فالقــادة
وممــا ســيزيد مــن تعقيــد األمــور أن السياســات التحوليــة لترمــب ســتكون ســيفً ا ذو ّ
فــي الخليــج يشــعرون بالراحــة لعــدم تعهــد الرئيــس الجديــد بنشــر القيــم الليبراليــة والضغــط عليهــم الحتــرام حقــوق
اإلنســان .ومــع ذلــك ،فمــن غيــر الواضــح إن كان ترمــب ســيطالب بمســاهمات ماليــة أو عســكرية إضافيــة وواضحــة مــن دول
الخليــج .وأخيـ ًرا ،مــن المحتمــل أن يســتبعد صانعــو القــرار فــي البيــت األبيــض استشــارة حلفائهــم فــي الخليــج؛ وهــي قضيــة
مهمــة بالنســبة لــدول الخليــج ،التــي شــعرت بالتهميــش مــن قبــل إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا.
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سيفوز السيسي مرة أخرى في انتخابات عام  2018رغم ازدياد
صعوبة السباق الرئاسي الذي يواجهه
االحتمالية %90 :األثر%60:
ّ
تبقــى عــام علــى االنتخابــات الرئاســية المصريــة ،والتــي ســيفوز فيهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بفتــرة رئاســية ثانيــة.
ولكــن فــي حــال تنفيــذ مصــر إلصالحــات اقتصاديــة قاســية ،فمــن المرجــح أن يواجــه السيســي تحد ًيــا أكبــر مــن رحلتــه الســهلة
للرئاســة عــام  2014عندمــا فــاز بحوالــي  %97مــن األصــوات .وستشــكل فئتــان مــن المرشــحين تحد ًيــا لــه ولنظامــه .أولــى هاتيــن
ّ
ـد
المرشــح أحــد أركان النظــام الســابق
الفئتيــن هــي أن يكــون
ومدعومــا مــن النظــام ،وهــي الفئــة التــي ستشــكل أكبــر تحـ ٍ
ً
انتخابــي للسيســي .و ُيمثــل هــذه الفئــة أحمــد شــفيق ،آخــر رئيــس وزراء فــي عهــد الرئيــس األســبق حســني مبــارك .وكان
شــفيق قــد ّ
ترشــح لالنتخابــات الرئاســية ضــد مرشــح حــزب اإلخــوان المســلمين محمــد مرســي ،وخســر االنتخابــات بفــارق طفيــف
فــي األصــوات .وبعــد خســارته ،غــادر شــفيق إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،لتجنــب سلســلة مــن القضايــا القانونيــة ،وألنــه
يتمتــع بعالقــات جيــدة مــع القــادة اإلماراتييــن والخليجييــن.
ولــم يشــر شــفيق إلــى نيتــه الترشــح لالنتخابــات ،إال أن القضايــا القانونيــة التــي تواجهــه قــد ســو ّيت فــي ديســمبر مــن عــام .2016
ومــع ذلــك فسيخســر شــفيق مقابــل السيســي ،إال أن الســباق الرئاســي لــن يكــون ســه ًلا علــى الرئيــس الحالــي .كمــا يتمتــع
شــفيق بصيــت ذائــع ودعــم قــوي مــن بعــض أركان النظــام .وهــو عســكري ســابق ومعــروف بكفاءتــه فــي اإلدارة .كمــا يتمتــع
بقاعــدة انتخابيــة شــعبية؛ حيــث ســتميل الطبقــة الوســطى مــن الشــعب المصــري غيــر المنتميــة لإلخــوان المســلمين إلــى
رســالة شــفيق ،نظـ ًرا لعــدم اختالفهــا فكر ًيــا بشــكل كبيــر عــن رســالة السيســي.
وفــي حــال عــدم ّ
المرجــح أن يواجــه السيســي تحد ًيــا مــن أحــد الشــخصيات المعارضــة الليبراليــة ذات
ترشــح شــفيق ،فمــن
ّ
التوجــه اليســاري ،والــذي ســيركّ ز رســالته علــى المشــاكل االقتصاديــة التــي ســببتها اإلصالحــات التــي فرضهــا صنــدوق النقــد
ّ
ّ
المرشــح بوضــوح عــن معارضتــه لحــزب اإلخوان
الدولــي والقمــع الــذي يواجهــه الليبراليــون المنتقــدون للنظــام .وســيص ّرح هــذا
ّ
نوعــا
المســلمين وترشــحه المبنــي علــى دعــم ثورتــي ينايــر  2011ويونيــو  .2013ومــع ذلــك ،مــن المرجــح أن يلقــى هــذا
المرشــح ً
مــن الدعــم اإلســامي بشــكل غيــر مباشــر .ورغــم كــره اإلســاميين لليبرالييــن ،إال أنهــم يكرهــون السيســي بشــكل أكبــر.
ّ
المرشــح نفــس القــدر مــن الدعــم الشــعبي الــذي ســيلقاه شــفيق .ومــع ذلــك ،فسيشـ ّ
ـكل تحد ًيــا للسيســي
ولــن يلقــى هــذا
ـودا منــذ عــام
ـ
موج
ـن
ـ
يك
ـم
ـ
ل
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـات،
ـ
االنتخاب
ـد
ـ
بع
ـا
ـ
ت
وثبا
ـتدامة
ـ
اس
ـر
ـ
أكث
ـة
ـ
معارض
ـة
ـ
حرك
ـم
ـ
تزع
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
نجاح
نظـ ًرا الحتمــال
ً
ّ
ً
ـدا للنظــام ،إال أنــه ســيؤدي إلــى إخافــة
 .2013ورغــم أن وجــود حركــة معارضــة قويــة تنخــرط فــي المظاهــرات لــن يشــكل تهديـ ً
الســلطات مــن خــال إبطــاء اإلصالحــات االقتصاديــة.
أيضــا ،رغــم عــدم رجــوح هــذا االحتمــال علــى االحتماليــن المذكوريــن أعــاه ،أال يشــكل منافــس السيســي أي
ومــن المحتمــل ً
ـد حقيقــي .ولتحقيــق هــذا الســيناريو ،ســتعمل الدولــة علــى التحقــق مــن عــدم ّ
ترشــح أي اســم معــروف أو ذي مصداقيــة.
تحـ ٍ
ولــن َي ُ
ّ
المرشــح غيــر المعــروف أي دعــم شــعبي حقيقــي ،بــل سيشـ ّ
ـكل مجـ ّرد اســم مرافــق الســم السيســي علــى
حشــد هــذا
ّ
يترشــح السيســي دون منافــس .وسيشــير ّ
ّ
المرشــحين إلــى إحــكام ســيطرة
ترشــح هــذا النــوع مــن
ورقــة االقتــراع حتــى ال
السيســي علــى مفاصــل الدولــة ،وهــو مــا يعطيــه صالحيــة تنفيــذ المزيــد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة.
USD-EGP exchange rates since July 2013 overthrow of Morsi
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االحتمالية %60 :األثر%60:
بعــد إقــرار البرلمــان التركــي لإلصالحــات الدســتورية فــي الواحــد والعشــرين مــن شــهر ينايــر ،تعمــل الحكومــة اآلن علــى إعــداد
ـيروج كل مــن حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم
حملتهــا لالســتفتاء الشــعبي المرتقــب حــول إصالحــات النظــام الرئاســي .وسـ ّ
وحــزب الحركــة القوميــة المعــارض للتصويــت بالموافقــة فــي االســتفتاء ،وذلــك بعــد دعمهمــا لهــذه اإلصالحــات فــي البرلمــان.
معــا إلــى بنــاء جبهــة شــعبية واســعة لدعــم إردوغــان ،وذلــك بحجــة أن تمكيــن الرئاســة فــي تركيــا يمثــل
ويســعى الحزبــان ً
أفضــل خيــار لضمــان االســتقرار السياســي ،والتصــدي للتهديــدات األمنيــة العديــدة ،بمــا فيهــا حــزب العمــال الكردســتاني
وداعــش وحركــة غولــن ،والعديــد مــن القــوى األجنبيــة .وســتؤدي قــدرة زعيــم حــزب الحركــة القوميــة دولــت بهجلــي علــى
تقديــم جــزء مــن أصــوات حزبــه فقــط إلــى تمكيــن إردوغــان مــن بنــاء أوســع تحالــف لمؤيديــه حتــى اآلن ،إذ ّ
معــا
تمكــن الحزبــان ً
مــن الحصــول علــى  62بالمائــة مــن األصــوات فــي انتخابــات شــهر نوفمبــر مــن عــام .2015
وســيتمتع المعســكر المؤيــد لإلصالحــات بثــاث ميــزات هيكليــة رئيســية .أولهــا أن الخطــاب القومــي سيســتقطب المجتمــع
لصالــح إردوغــان ،مــن خــال توســيع جاذبيــة الحملــة المؤيــدة ،والتــي تركّ ــز علــى التصدي للتهديــدات األمنية ،في حين ســتؤدي
إلــى تقســيم المعســكر المعــارض .وبشــكل خــاص ،فمــن خــال ربــط المعســكر المعــارض بحــزب الشــعوب الديمقراطــي
المؤيــد لألكــراد ،وبالتالــي حــزب العمــال الكردســتاني ،ســتجعل الحكومــة مــن الصعــب علــى حــزب الشــعب الجمهــوري جــذب
ناخبــي حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة القوميــة .وثان ًيــا ،ســتتمكن الحكومــة مــن خــال اســتخدام ســيطرتها علــى
وســائل البــث اإلعالمــي مــن دعــم المعســكر المؤيــد مــن خــال تضييــق نطــاق المناظــرة بيــن الطرفيــن.
أمــا ثال ًثــا ،ستســتغل الحكومــة ســلطاتها الواســعة بموجــب حالــة الطــوارئ باإلضافــة إلــى آليــة حــزب العدالــة والتنميــة إليجــاد
الدعــم وتخويــف المعســكر المعــارض علــى حــد ســواء .وســتتمكن الحكومــة مــن االســتفادة مــن األمــوال العامــة لتمويــل
الحملــة المؤيــدة ،ناهيــك عــن تنظيــم المســيرات فــي  40مدينــة فــي الدولــة ،وإمكانيــة توزيــع المنشــورات.
ومــع ذلــك ،فمــا يــزال احتمــال عــدم اقتنــاع فئــات رئيســية مــن ناخبــي حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة القوميــة بدعــم
االســتفتاء كبيـ ًرا .وقــد يــؤدي تباطــؤ النمــو ،وضعــف الليــرة التركيــة ،وتزايــد نســبة البطالــة ،والتضخــم ،والتعــرض للهجمــات
اإلرهابيــة ،واالضطــراب االجتماعــي ،وعمليــات التصفيــة واالعتقــاالت بموجــب حالــة الطــوارئ ،باإلضافــة إلــى التوتــرات فــي
السياســة الخارجيــة مجتمعــة إلــى أزمــة تقــوض الثقــة فــي الحكومــة.
وفــي حــال إقــرار اإلصالحــات ،لــن تدخــل معظــم أحــكام اإلصالحات الرئاســية حيــز التنفيذ إال بعــد االنتخابات الرئاســية والبرلمانية
المقــرر انعقادهــا فــي نوفمبــر مــن عــام  ،2019وســتعمل علــى إضعــاف نظــام ضوابــط تركيــا وموازينهــا والمؤسســات
الديمقراطيــة وحكــم القانــون.
أمــا فــي حــال فشــل االســتفتاء ،فســتجد الحكومــة صعوبــة أكبــر فــي إدارة الملفــات االقتصاديــة ،وإنهــاء حالــة الطــوارئ الحاليــة،
أو تخفيــف حــدة المخاطــر األمنيــة ،والصــراع مــع حــزب العمــال الكردســتاني وغولــن؛ إذ ســيؤدي ذلــك إلــى إتاحــة المجــال أمــام
مهم ً
شــا.
االنتقــادات الشــديدة وتقويــة شــخصيات المعارضــة .ورغــم إمكانيــة إعادة تشــكيل الحكومــة ،إال أن إردوغان لن يكون
ّ
المرجــح أن يتطلــع إلــى انتخابــات عــام  2019لضمــان عــدد أكبــر مــن المقاعــد البرلمانيــة.
بــل مــن
ّ

العدد

المرجح نجاح استفتاء الرئيس إردوغان حول تغيير النظام الرئاسي
من
ّ
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العالم في فبراير 2017

