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أوكتاي يلماز

*

قراءة في نتائج االنتخابات البرلمانية التركية

أن معظم اســتطالعات الــرأي التي أجريت
فاجــأت االنتخابــات التركية األخيرة المراقبين .فمع ّ
فإن معظمها
قبل االنتخابات توقعت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشــكل ملحوظّ ،
مقعــدا ،ومواصلة تحقيق
كان يشــير إلى حصوله ،في أســوأ التقديــرات ،على نحو 290 - 280
ً
ولكن نتائــج االنتخابات خالفــت التوقعات،
األغلبيــة المطلقــة لتشــكيل الحكومة بمفــرده.
ّ
وأبــرزت مفاجأتيــن :األولــى ،تراجــع أصوات حــزب العدالة والتنمية بشــكل ملحوظ ،وخســارته
مقعدا
األغلبية المطلقة على الرغم من حصوله على  %41من إجمالي األصوات ،وعلى 258
ً
مــن مقاعــد البرلمــان .والثانية ،تجــاوز حزب الشــعوب الديمقراطي "الكردي" عتبة  ،%10بنســبة
مقعدا في البرلمان .وقد شارك األخير ،ألول
مريحة؛ إذ حصل على  %13من األصوات ،وعلى 80
ً
مرة ،في االنتخابات البرلمانية بقائمة حزبية بخالف الدورات السابقة؛ إذ كان يدفع بمرشحين
مستقلين بسبب اقتناعه بعدم قدرته على تخطي عتبة الـ  .%10وبذلك ،تكون تركيا قد انتقلت
عاما.
إلى حال ٍة من عدم الوضوح السياسي بعد استقرار ٍ دام نحو ثالثة عشر ً
تناقش وتحلل ورقة تقييم الحالة هذهاالنتخابات التركية األخيرة وتستخلص دالالتها.
* كاتب وباحث تريك متخصص يف العالقات الرتكية  -العربية.
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قراءة في نتائج االنتخابات البرلمانية التركية

أنهت االنتخابات النيابية الرتكية ،التي جرت يف السابع من
حزيران /يونيو  ،2015حقبة األغلبية الربملانية املطلقة لحزب
العدالة والتنمية ،ووضعت الحياة السياسية يف تركيا أمام هواجس
وتساؤالت حول احتاملية عودة الحكومات االئتالفية التي ارتبطت
يف الذاكرة الرتكية بحال ٍة من عدم االستقرار السيايس واالرتباك
االقتصادي؛ والتي كان أحد أسبابها املسافات األيديولوجية الكبرية
نسبيًا بني األحزاب الرتكية الرئيسة.
تدرس هذه الورقة البحثية أهم أسباب تراجع حزب العدالة والتنمية
الذي تص ّدر املشهد ألعوام طويلة ،وتلقي الضوء عىل تطورات املشهد
السيايس خالل العامني األخريين ،ومدى تأثريها يف نتائج االنتخابات،
وتستعرض أهم السيناريوهات املستقبلية التي ينتظرها املشهد
السيايس الرتيك يف ضوء نتائج االنتخابات األخرية.

السياسية ،وبعض األخطاء املرتاكمة ،واملامرسة الخاطئة أثناء
الحملة االنتخابية.

ً
أوال :عوامل موضوعية
 .1العامل الكردي

كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب
يف املايض كان ٌ
الدميقراطي يتقاسامن أصوات األكراد؛ إذ يص ّوت األكراد املحافظون
ملصلحة حزب العدالة والتنمية يف حني يختار القوميون واليساريون
مرشحي حزب الشعوب الدميقراطي .ولك ّن هناك تغ ًريا كب ًريا حدث يف
تصويت األكراد يف االنتخابات األخرية عرب انتقال جزء كبري من أصوات
العدالة والتنمية إىل حزب الشعوب الدميقراطي.

أسبابتراجعحزبالعدالةوالتنمية
مع أ ّن معظم استطالعات الرأي التي أجريت قبل االنتخابات
توقعت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ،
فإ ّن معظمها كان يشري إىل حصوله ،يف أسوأ التقديرات ،عىل نحو
 290 - 280مقع ًدا ،ومواصلة تحقيق األغلبية املطلقة لتشكيل
الحكومة مبفرده .ولك ّن نتائج االنتخابات خالفت التوقعات،
وأبرزت مفاجأتني :األوىل ،تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية
بشكل ملحوظ ،وخسارته األغلبية املطلقة عىل الرغم من حصوله
عىل  %41من إجاميل األصوات ،وعىل  258مقع ًدا من مقاعد الربملان.
والثانية ،تجاوز حزب الشعوب الدميقراطي "الكردي" عتبة ،%10
بنسبة مريحة؛ إذ حصل عىل  %13من األصوات ،وعىل  80مقع ًدا
يف الربملان((( .وقد شارك األخري ،ألول مرة ،يف االنتخابات الربملانية
بقامئة حزبية بخالف الدورات السابقة؛ إذ كان يدفع مبرشحني
مستقلني بسبب اقتناعه بعدم قدرته عىل تخطي عتبة الـ .%10
وبذلك ،تكون تركيا قد انتقلت إىل حال ٍة من عدم الوضوح السيايس
بعد استقرا ٍر دام نحو ثالثة عرش عا ًما.
يعزى تراجع حزب العدالة والتنمية إىل أسباب عدة ميكن تقسيمها
إىل مجموعتني؛ تتضمن األوىل عوامل موضوعية داخلية ولخارجية
ال عالقة لها بالحزب ،بعكس الثانية املرتبطة بالحزب ومامرساته
1 https://sonuc.ysk.gov.tr/module/ssps.jsf

لقد عمل مناوئو العدالة والتنمية (داخليًا وخارجيًا) عىل تلميع
صورة حزب الشعوب الدميقراطي ،والدفع باتجاه تجاوزه عتبة دخول
الربملان؛ ألنه كان السبيل الوحيد ملنع العدالة والتنمية من الحصول
عىل األغلبية املطلقة ،خاصة أ ّن األخري يعد املنافس الوحيد لحزب
الشعوب الدميقراطي عىل األصوات الكردية(((؛ لذلك شجعوا الحزب
بدل من املرشحني
الكردي عىل خوض االنتخابات بالقامئة الحزبية ً
دعم
املستقلني ،وقدموا له ولزعيمه الشاب صالح الدين دمريتاش ً
إعالم ًيا كب ًريا((( .لك ّن نجاح حزب الشعوب الدميقراطي يف دخول
الربملان مل يقترص عىل دعم خصوم العدالة والتنمية يف الداخل
والخارج له فحسب ،فقد اتبع الحزب إسرتاتيجية ناجحة ج ًدا خالل
حملته االنتخابية؛ فخالل هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام "داعش" عىل مدينة عني العرب (كوباين) يف السنة املاضية،
أجج الحزب وأفرعه األخرى مشاعر األكراد القومية يف البالد وتوجههم
2 http://www.haber7.com/dis-politika/haber/1383208-hdpye-ermenilobisinden-sasirtici-destek
3 http://www.sde.org.tr/tr/authordetail/turkiye-secimleri-dunya-icinneden-onemli/4309
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ضد الحزب الحاكم ،ونجح يف استثامر املوجة القومية الكردية انتخاب ًيا
ملصلحته(((.
من جهة أخرى ،ات ّبع الحزب سياسة االنفتاح عىل رشائح أخرى مل
تص ّوت له سابقًا مثل اإلسالميني األكراد واليساريني األتراك والعلويني
والجالية الكردية يف أوروبا واملثليني ،وق ّدم مرشحني من هذه الفئات
نجح عدد منهم يف االنتخابات ،ودخلوا الربملان عىل قامئة الحزب(((.
دعم إعالميًا كب ًريا له ،عىل
كذلك قدمت جامعة "فتح الله كولن" ً
الرغم من العداء األيديولوجي بينهام ،وذلك بعد دخول الجامعة
ٍ
شديد مع الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغــان وحكومة
يف رصا ٍع
العدالة والتنمية ،وقد اعرتف قادة حزب الشعوب الدميقراطي بأ ّن
جز ًءا كب ًريا من األصوات قد جاءت من خارج قواعدهم الشعبية .كام
أ ّن تحامل حزب العدالة والتنمية عىل الشعوب الدميقراطي وزعيمه
الشاب "صالح الدين دمريتاش" أىت بنتائج عكسية ملا كان يريده
العدالة والتنمية ،وساهم يف التفاف املعارضني ألردوغان حول الحزب
وزعيمه .عدا عن ذلك ،فإ ّن نهج العدالة والتنمية يف ما يتعلق بعملية
السالم مع األكراد والقائم عىل إرشاك حزب الشعوب الدميقراطي
يف تلك العملية عززا من دور هذا الحزب ،وأظهره يف موقع أقوى
مام كان عليه .وقد استغل حزب العامل الكردستاين ( )PKKاملصنف
كمنظمة إرهابية ،وحزب الشعوب الدميقراطي الذي يعمل كذراع
سيايس له ،عملية السالم يف تقوية دورهام يف منطقة جنوب رشق
البالد ونرش أيديولوجيتهام القومية((( .ليس هذا فحسب ،بل أدى
تعزيز األكراد لدورهم السيايس عرب عملية السالم الداخيل إىل ابتعاد
القوميني األتراك من حزب العدالة والتنمية وتوجههم إىل حزب
الحركة القومية ذي التوجه القومي الرتيك((( .كام أدت أعامل العنف
والرتهيب التي قام بها حزب العامل الكردستاين ضد مرشحي حزب
العدالة والتنمية يف املناطق ذات األغلبية الكردية ،ومامرسته ضغوطًا
شديدة عىل الناخبني يف جنوب رشق تركيا إىل انزياح التصويت ضد
العدالة والتنمية ،وقد اعرتفت الحكومة الرتكية بحصول خللٍ يف تأمني
4 http://setav.org/tr/6-7-ekim-olaylari-ve-cozum-sureci/perspektif/1764
5 http://www.timeturk.com/dindar-kurtler-neden-ak-parti-den-koptu/
haber-12681
6 http://akhbarturkiya.com/?p=63573
7 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1088623-hangi-partininsecmeni-hangi-partiye-oy-verdi
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صناديق االقرتاع وحرية االختيار يف بعض مناطق جنوب رشق البالد(((.
وهنا ،ال ميكن تجاهل دور القنبلة التي انفجرت قبل يومني من موعد
االنتخابات يف تجمع حزب الشعوب الدميقراطي االنتخايب يف مدينة
معقل لحزب الشعوب الدميقراطي .فالتفجري الذي
ديار بكر التي تع ّد ً
أدى إىل مقتل عدة أشخاص وإصابة عرشات آخرين ساهم يف إظهار
حزب الشعوب الدميقراطي مبظهر املظلوم والضحية ،وأثار مشاعر
الغضب لدى األكراد ضد الدولة وحزب العدالة والتنمية بوصفه
الحزب الحاكم .وبحسب ترصيحات وزراء من العدالة والتنمية،
فإ ّن حادث االنفجار أثر يف نتائج االنتخابات بشكل ملحوظ ،وذهب
نحو  %2من أصوات الحزب إىل حزب الشعوب الدميقراطي ،يف أقل
التقديرات .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن دالئل عدة تشري إىل ارتباط منفذ
العملية ،والذي عرث عليه بعد االنتخابات ،مبخابرات أجنبية وهو ما
يشري إىل وجود عوامل دولية ساهمت يف التأثري يف نتائج االنتخابات(((.

 .2العامل االقتصادي

تراجعت وترية االقتصاد الرتيك يف السنتني األخريتني ،إذ سجلت تركيا يف
العام املنرصم نسبة منو تقدر بـ  %2.9فقط ،وهذه النسبة منخفضة
مقارن ًة بنسبة النمو املرتفعة التي عرفتها البالد منذ عام  2002من
حكم العدالة والتنمية ،وبنسبة املعدل العام للبالد وهي .((1(%5.5
كام أثرت أحداث "حديقة غزي" والتي اندلعت منتصف عام 2013
لالحتجاج عىل خطة اإلدارة املحلية لتحديث ميدان تقسيم (أشهر
معامل مدينة إسطنبول) ،وإعــادة بناء ثكنة عسكرية تاريخية يف
8 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/05/25/hdp-guneydoguda-birbaski-ve-korku-rejimi-kurmus
9 http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/03/31/2014-buyumerakamlari-aciklandi
10 http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/03/31/2014-buyumerakamlari-aciklandi
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الحديقة املجاورة له ،يف االقتصاد الرتيك ،وأدت إىل أرضار بالغة تقدر
مبئة مليار دوالر( .((1وجدير بالذكر أ ّن هذه االحتجاجات انطلقت
سلمية وألسباب بيئية ،لكن رسعان ما تحولت إىل احتجاجات واسعة
ضد الحكومة وإىل أحداث عنف وتخريب ضد املمتلكات العامة
والخاصة بتدخل منظامت يسارية متطرفة وأطراف مؤثرة أخرى
داخل ًيا وخارج ًيا ،واتسعت إىل أنحاء البالد واستمرت شه ًرا.

الحكومة ملنع إغالق هذه الدورات التي تعترب املصدر املادي والبرشي
للجامعة .ثم أخذ الرصاع بني الطرفني أبعا ًدا متعددة ،وتح ّول إىل
حرب إقصائية .ومنذ تلك الفرتة ،متارس الجامعة حملة إعالمية رشسة
ضد الحكومة .ومع أ ّن تأثري هذه الحملة بقي محدو ًدا يف االنتخابات
الثالثة املتتالية املحلية والرئاسية والربملانية ولكنها استطاعت تغيري
آراء بعض الناخبني(.((1

كام شهدت تركيا يف السنة األخرية ارتفا ًعا ملحوظًا يف أسعار املواد
األساسية وانخفاضً ا يف سعر رصف اللرية الرتكية نتيجة الجفاف الذي
علم
رضب البالد يف السنة املاضية ،والتحوالت يف االقتصاد العامليً ،
بأ ّن االقتصاد هو من بني أهم العوامل التي تؤثر يف قرار الناخبني
يف تركيا ،كام حصل ذلك يف االنتخابات املحلية عام 2009؛ إذ أثرت
األزمة االقتصادية العاملية يف تلك الفرتة يف االقتصاد الرتيك سلبيًا،
وشاهدنا آثارها يف تلك االنتخابات ،حيث تراجعت أصوات حزب
العدالة والتنمية إىل  %38يف تلك االنتخابات.

كام أرضت أحداث  17و 25كانون األول /ديسمرب  2013املتعلقة
بـ "قضايا فساد" ،وتوجيه التهم ملسؤولني وأبنائهم ورجال أعامل
بارزين بصورة الحكومة واالستقرار السيايس واالقتصادي للبالد؛ إذ
نفذت جامعة "فتح الله كولن" تلك العملية بواسطة عنارصها داخل
جهازي القضاء والرشطة إلحراج الحكومة وتشويه صورتها.

 .3الصراع مع جماعة "فتح اهلل كولن"

دفع نجاح حزب العدالة والتنمية يف جميع االنتخابات التي خاضها
منذ عام  2002وحكمه البالد لفرتة طويلة مبفرده األحزاب السياسية
املعارضة إىل تبني نهج متشدد ملعارضة حزب العدالة التنمية وإىل
التحالف يف ما بينها ضده ،وانضمت إىل هذا التحالف جامعة فتح
الله كولن التي كانت تتمتع بنفوذ قوي ج ًدا يف مؤسسات الدولة
ومتتلك منظومة إعالمية قوية ومؤثرة.
وقد أدى الخالف يف الرؤى بني الحكومة والجامعة  -التي تتهمها
الحكومة بتشكيل كيان موا ٍز يف الدولة لتوجيه سياساتها  -بشأن
عد ٍد من القضايا الخارجية والداخلية إىل تحوله إىل خصومة وعداء؛
إذ كانت الجامعة تريد تبني سياسات خارجية ترى الحكومة أنها
متوافقة مع الغرب بشكل عام ،ومع الواليات املتحدة وإرسائيل
بشكل خاص ،بينام تتوجه الحكومة إىل نهج سياسات أكرث استقاللية.
وقد انتقل الخالف بني الطرفني إىل العلن مع عزم الحكومة عىل
اإلصالح التعليمي وإلغاء الدورات التحضريية التي أصبحت نظا ًما
تعليميًا موازيًا لنظام التعليم الوطني يف البالد؛ إذ كانت الجامعة
متتلك معظم هذه الدورات التحضريية وأعلنت حربًا إعالمية عىل
11 http://haber.star.com.tr/guncel/gezi-olaylari-ve-agir-bilancosu/
haber-1032404

 .4السياسة الخارجية والالجئون

عىل الرغم من محدودية تأثري السياسة الخارجية يف ترجيحات الناخبني
يف تركيا ،فإ ّن التداعيات السلبية لألزمة السورية والالجئني السوريني ألقت
بظاللها عىل نتائج االنتخابات ولو بشكل محدود .فرتكيا تستضيف منذ
أكرث من أربع سنوات نحو مليوين الجئ سوري عىل أراضيها ،وأنفقت
عليهم حتى اآلن أكرث من ستة مليارات دوالر من خزانتها من دون أن
تكون هناك مساعدة دولية تذكر .وينظر الشعب الرتيك بشكل عام إىل
موضوع الالجئني من جانبه اإلنساين ،ولك ّن هذا ال ينفي التداعيات
السلبية عىل الصعد السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،خاصة يف املدن
الحدودية ويف مدينة إسطنبول(.((1

ثان ًيا :عوامل مرتبطة بأداء
حزب العدالة والتنمية
 .1تغيرات جذرية داخل الحزب

شهد حزب العدالة والتنمية تغريات جذرية بعد انتخاب زعيم الحزب
رئيسا للجمهورية يف  10آب /أغسطس
التاريخي رجب طيب أردوغان ً
رئيسا جدي ًدا للحزب .ومع أ ّن
 ،2014ثم انتخاب أحمد داود أوغلو ً
األخري يع ّد من أهم قادة الحزب واملنظّر الفكري له ،فإنه يفتقد الخربة
والكاريزما السياسية الكافية ،لذلك بقي يف ظل أردوغان ومل يظهر
12 http://www.alzaytouna.net/permalink/63157.htm
13 http://setav.org/tr/siyasi-partilerin-multeci-politikalari/
perspektif/22942
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مبظهر القائد القوي منذ توليه رئاسة الحكومة وحتى موعد إجراء
االنتخابات .كام انعكس خروج نحو سبعني نائ ًبا من قادة الحزب
الكبار سلبيًا عىل األداء االنتخايب للحزب ،وذلك مبوجب قاعدة عدم
الرتشّ ح ملن يكمل ثالث دورات يف الربملان ،ومن بني هؤالء بولنت
أرينتش نائب رئيس الــوزراء ،وعيل باباجان نائب رئيس الوزراء،
وجميل جيجيك رئيس الربملان ومحمد عيل شاهني وزير العدل
السابق ،وهم قادة مؤسسون للحزب .لقد وضع الحزب القاعدة
السابقة ليضمن التحديث الدائم ،ومينع احتكار بعض األشخاص ملواقع
القيادة وتحديث الكوادر وإعطاء الشباب فرصة إلثبات أنفسهم يف
املواقع القيادية .ولك ّن خروج القيادات السابقة دفعة واحدة أدى إىل
بعض الضعف يف الحملة االنتخابية للحزب .كام أثرت عوامل أخرى يف
صورة الحزب أمام الناخبني ،مثل عودة الرئيس السابق عبد الله غول
إىل صفوف الحزب والشائعات حول عدم رضاه عن أداء حزبه ،وبعض
الخالفات بني بعض األعضاء الكبار للحزب ،واالتهامات املتبادلة عرب
وسائل اإلعالم قبل االنتخابات بشكل سلبي(.((1
 .2ضعف الحملة االنتخابية

اتسمت الحملة االنتخابية للحزب بالضعف ،وعدم طرح مرشوع
كبري يجذب الناخبني؛ ففي االنتخابات السابقة كان الحزب يعطي
مثال للحملة االنتخابية الناجحة ،ويقدم األغاين واألفالم الدعائية
دامئًا ً
االنتخابية بشكل مبهر جذاب ،ولكن يف هذه االنتخابات كان أداؤه
ضعيفًا ج ًدا ومل يق ّدم جدي ًدا أو دعاي ًة قوي ًة مؤثرة .كام أ ّن الحزب
مل يطرح مرشو ًعا تنمويًا ،حتى إنه مل يطرح صوغ دستور جديد أو
تعديل نظام اإلدارة من الربملاين إىل الرئايس بشكل قوي ،بل إ ّن رئيس
الجمهورية رجب طيب أردوغان هو من نزل إىل امليادين وق ّدم هذا
الطرح بشكل قوي ،بينام ركز أحمد داود أوغلو يف خطاباته االنتخابية
عىل إنجازات الحزب السابقة.
من جهة أخرى ،كان هناك عدم توافق عىل اختيار مرشحي الحزب
املناسبني ،وقد وجهت انتقادات واسعة من داخل الحزب لقيادته
فبدل من املرشحني ذوي القاعدة الشعبية ،اختار
بهذا الخصوصً ،
الحزب مرشحني غري معروفني لدى الشعب .ومع أ ّن جل هؤالء من
حملة الدكتواره والخرباء يف اختصاصاتهم ،فإنهم يفتقدون التواصل
مع الشعب والناخبني ،األمر الذي أثر يف تصويت بعض الناخبني.
14 http://www.aljazeera.com.tr/haber/arinc-gokcek-kavgasi

ويرجع بعض الخرباء هذا الخطأ إىل عدم امتالك داود أوغلو الخربة
الكافية يف العمل الحزيب مقارنة بعملة كوزير خارجية .ويف سياق
متصل ،اتسم سلوك بعض مرشحي العدالة والتنمية بالتعايل والكرب
والغرور ،لتقديرهم أ ّن الشعب سينتخبهم يف أي ظرف ،وهو ما تبني
أنه غري صحيح .وع ّزز من هذا االنطباع اليسء شعبيًا عدم قيام حزب
العدالة والتنمية بالتحقيق الج ّدي يف قضايا الفساد األخرية التي
شغلت الشارع الرتيك ،وعدم تقديم املتهمني إىل املحاكمة ،ونزوعه
لتحدي خصومه بالقول "إ ّن التصويت الربملاين هو من سيحاكمهم".
وعىل الرغم من أ ّن اتهامات الفساد السابقة جاءت ضمن رصاع
سيايس بني الحكومة وجامعة فتح الله كولن ،فإ ّن طريقة إدارة األزمة
أثرت بشكل سلبي يف صورته لدى الشعب ال سيام أ ّن مكافحة الفساد
تعد من أهم مبادئه(.((1
 .3نزول رئيس الجمهورية إلى الميادين

أثار نزول رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطرح مسألة تعديل
بدل من النظام الربملاين انتقادات حول
الدستور وإقامة النظام الرئايس ً
حياد رئيس الجمهورية ،كام تبني أ ّن أغلبية الشعب الرتيك ال ترى يف
تغيري شكل النظام أولوية بالنسبة إليه ،عىل األقل يف الوقت الراهن،
بل إنه يفضل دوام االستقرار السيايس واالقتصادي عىل مناقشة
التعديالت الدستورية(.((1
من جهة أخرى تعد تركيا بل ًدا دميقراط ًيا ونظام الحكم فيها برملاين
ورئيس الوزراء هو رأس اإلدارة والتنفيذ يف البالد ،وقد أرض ظهور
الرئيس أردوغان يف امليادين يف وقت االنتخابات بصورة أحمد داود
أوغلو رئيس الوزراء ،وأظهره يف صورة الضعيف والظل ،وبدا املشهد
كام أنّه مثة قيادتان عىل رأس السلطة التنفيذية ،ما أثر بشكل سلبي
يف اختيارات بعض الناخبني.
وباملحصلة ،أدت األسباب السابقة إىل تراجع أصوات حزب العدالة
يعب عن
والتنمية بشكل ملحوظ ،لك ّن اعتبار هذا الرتاجع هزمية كربى ّ
قصور يف الفهم والتحليل ،فقد حصل تراجع مشابه يف أصوات الحزب
يف انتخابات  2009املحلية ،ولكن الحزب رسعان ما تالفاه يف االنتخابات
الربملانية التي أجريت يف عام  ،2011والتي حصل فيها عىل نحو %50
15 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/01/05/yuce-divan-karariaciklaniyor-canli
16 http://www.haber3.com/erdoganin-sahaya-inmesi-ak-partiyi-yakti3423877h.htm
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من أصوات الناخبني .وبإمكان الحزب تدارك هذا الرتاجع يف انتخابات
مقبلة ،برشط أن يدرس أخطاءه وأن يدرك معنى الرسالة التي وجهت
إليه من خالل نتائج االنتخابات بشكل جيد ويتحرك مبوجبها.

احتماالت تشكيل حكومة ائتالفية
بعد اكتامل مرحلة انتخاب رئيس الربملان وتشكيل ديوان الرئاسة
كلّف رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود
أوغلو تشكيل الحكومة خالل  45يو ًما ،وهي املدة التي حددها
الدستور ،وإال فسيقرر رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الربملان
الذهاب إىل االنتخابات املبكرة.
وقد أثبتت مرحلة انتخاب رئيس الربملان أ ّن هناك أحزابًا ثالثة
ممثلة يف الربملان تجمعها معارضة حزب العدالة والتنمية ،ولك ّن
هذه األحزاب عاجزة عن التوافق واالتفاق عىل تنفيذ أي مرشوع
ب َّناء آخر ،لهذا السبب متكّن حزب العدالة والتنمية من انتخاب
مرشحه عصمت يلامز لرئاسة الربملان عىل الرغم من تفوق مجموع
مقاعد األحزاب الثالثة عىل كتلة العدالة والتنمية .وتبني خالل الفرتة
التي أعقبت إعالن نتائج االنتخابات عجز األحزاب املعارضة الثالثة
 وهي حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزبالشعوب الدميقراطي  -عن التوافق يف ما بينها لتشكيل الحكومة
بسبب املواقف املتعارضة لحزب الحركة القومية وحزب الشعوب
الدميقراطي .أما مقولة رئيس حزب الشعب الجمهوري كامل كليجدار
أوغلو عن كتلة معارضة موحدة متثل ستني يف املئة مقابل األربعني
يف املئة لحزب العدالة والتنمية فال تبدو واقعية؛ إذ ال ميكن الحديث
عن كتلة متوافقة منسجمة ،فليس بالرضورة أ ّن كل خصم لحزب
العدالة والتنمية يدعم تشكيل كتلة موحدة ضده(.((1
كام يتضح عدم إمكانية تشكيل العدالة والتنمية حكومة ائتالفية مع
حزب الشعوب الدميقراطي بسبب رفض األخري لهذا التحالف ،وهكذا
يبقى أمام العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتالف إما مع حزب
الشعب الجمهوري أو مع حزب الحركة القومية.
17 http://www.haberler.com/kilicdaroglu-yuzde-60-lik-blok-hala-ilktercih-7477698-haberi/
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أوال :االئتالف مع حزب الشعب الجمهوري
تطمح أطراف دولية غربية ،وبعض كبار رجال األعامل ،ووسائل إعالم
قريبة من الحزب الحاكم إىل تشكيل حكومة ائتالفية بني كل من
حزب العدالة والتنمية املحافظ ،وحزب الشعب الجمهوري اليساري
العلامين .ولكن تباعد مواقف الحزبني حول بعض القضايا الداخلية
والخارجية املهمة مثل املوقف املتناقض من األزمة السورية ،وكذلك
رشوط حزب الشعب الجمهوري التعجيزية للدخول يف الحكومة
االئتالفية مثل توزيع الحقائب الوزارية بشكل متسا ٍو يعوق حصول
مثل هذا التحالف(.((1

ثان ًيا :االئتالف مع حزب الحركة القومية
تتقارب طبيعة القاعدة الشعبية بني حزيب العدالة والتنمية والحركة
القومية ،فكالهام يرتبط بقاعدة شعبية محافظة والقومية الرتكية،
ويخاطب الناخب اليميني بشكل عام .وتطالب القاعدة الشعبية لكلٍ
من الحزبني بتشكيل الحكومة بينهام ،ما يجعل هذا الخيار أقرب إىل
الواقع ،إال أ ّن موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشيل من
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ومن حزب العدالة والتنمية
وعدم رغبته يف الدخول يف التحالف معه يصعبان هذا الخيار(.((1
ً
ثالثا :الذهاب إلى انتخابات مبكرة
يبدو أ ّن احتامل تشكيل حكومة ائتالفية والذهاب إىل االنتخابات
املبكرة ،أو إىل االنتخابات املكررة كام سامها أردوغان ،متساويان
حتى اآلن ،ويقال إ ّن الرئيس الرتيك يرجح الذهاب إىل االنتخابات
املبكرة ،بينام يرجح رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو
18 http://t24.com.tr/haber/iste-14-maddede-chpnin-koalisyonilkeleri,299721
19 http://www.yeniakit.com.tr/haber/mhp-tabani-ak-parti-diyor-74197.
html
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تشكيل حكومة ائتالف أو عىل األقل تجريب تحقيق هذا الخيار
بشكل جاد وب ّناء ،أل ّن الناخب الرتيك قد يعاقب من يحاول االلتفاف
عىل إرادته وخياره ،ولكن يف حال دخول مفاوضات تشكيل الحكومة
يف طريق مسدود مل يبق غري خيار الذهاب إىل انتخابات مبكرة.
ويسود اقتناع لدى كثري من مسؤويل حزب العدالة والتنمية أنه
حال الذهاب إىل االنتخابات املبكرة فسيحصل الحزب عىل األغلبية
املطلقة من جديد ما سيمكنه من تشكيل الحكومة مبفرده ،وتشري
استطالعات الرأي التي أجريت وما زالت تُجرى بعد االنتخابات إىل
هذا االحتامل ،ولك ّن بعض قادة الحزب يرون أنه ال بد من خوض
تجربة "ترجمة" نتائج انتخابات السابع من حزيران /يونيو إىل الواقع
احرتا ًما لإلرادة الوطنية(.((2
ميكن القول إ ّن األحزاب الثالثة املمثلة للمعارضة تبدو متخ ّوفة من
الدخول يف حكومة ائتالفية ،فهي بالنسبة إليها مغامرة غري محسوبة
العواقب ،يف حني يبدو األمر أكرث مرونة بالنسبة إىل حزب العدالة
والتنمية ،كام أ ّن إفشال املعارضة تشكيل الحكومة االئتالفية قد
تنعكس إيجاب ًيا عليه ال سيام أ ّن جميع االستطالعات تشري إىل ارتفاع
شعبية حزب العدالة والتنمية يف ظل تزايد االستياء يف صفوف
الناخبني من حالة الغموض وعدم االستقرار السيايس التي تنتظر البالد
يف هذه األجواء السياسية(.((2

تداعيات نتائج االنتخابات على
السياستين الداخلية والخارجية
أراد الشعب الرتيك يف االنتخابات األخرية معاقبة حكومة العدالة
والتنمية عىل بعض إخفاقاتها يف مجال السياسة الداخلية ،وتأكيد
حقيقة أنه هو صاحب القرار يف بقائها أو رحيلها .كام يبدو أ ّن هناك
رغبة شعبية جرت ترجمتها عرب صناديق االقرتاع يف تخفيف حدة
االستقطاب السيايس الذي ازدادت وتريته يف اآلونة األخرية عرب الدفع
باتجاه تشكيل حكومة ائتالفية والتحول نحو سياسات أكرث توافقية
بدل من سياسات املواجهة واملامحكة لتواصل الحكومة املقبلة
ً
20 http://www.kanalahaber.com/haber/siyaset/iste-ak-partinin-son-oyorani-243275/
21 http://m.yenisafak.com/gundem/kapilar-kapanirsa-secimegideriz-2164199

تموز  /يوليو 2015

العمل عىل تنفيذ املشاريع التنموية الضخمة .كام اعتربت نتيجة
االنتخابات مبنزلة استفتاء عىل عدم رغبة الشعب الرتيك يف التحول
من النظام الربملاين إىل النظام الرئايس وإعطاء صالحيات أكرب لدور
رئيس الجمهورية .ولذلك يتوقع يف املدى املنظور أن يبقى دور رئيس
الجمهورية يف ما يتعلق بتحديد السياسات الداخلية ورسمها يف اإلطار
كل من حزيب الشعب الجمهوري والحركة
الذي يحدده الدستور أل ّن ً
القومية يرصان عىل تراجع دور رئيس الجمهورية إىل موقعه الذي
يرسمه الدستور حسب رؤيتهام.

عىل املستوى الخارجي ،يرجح يف حال تشكيل حكومة ائتالفية ،تبني
سياسات أكرث توافقية يف مجال السياسة الخارجية .كام أ ّن تأثري رئيس
الجمهورية يف تحديد سياسات البالد سيكون أقل مام كان عليه قبل
االنتخابات.
التغي الذي قد تشهده السياسية الخارجية الرتكية لن
ومع ذلك ،فإ ّن ّ
يكون جذريًّا؛ فحزب العدالة والتنمية إن عجز عن تشكيل الحكومة
منفر ًدا ،فإنه يبقى صاحب الحصة األكرب يف الحكومة ،ومع ذلك تبقى
املعضلة يف عدم متكّن الحزب من اتخاذ قرارات مصريية تجاه قضايا
السياسة الخارجية تحدي ًدا ،بسبب املعارضة التي يواجهها الحزب
فضل عن القيود التي سوف يضعها أي حزب مشارك يف
يف الربملانً ،
(((2
الحكومة االئتالفية بهذا االتجاه .

خاتمة
دخلت تركيا بعد انتخابات السابع من حزيران /يونيو  ،2015فرتة من
عدم االستقرار السيايس واالقتصادي التي قد متتد شهو ًرا معدودة أو
تطول لسنوات ،وذلك بعد أن كانت قد شهدت فرت ًة من االستقرار يف
22 http://setav.org/tr/7-haziran-sonrasi-turk-dis-politikasi/yorum/22885

دراسات وأوراق تحليليّة
قراءة في نتائج االنتخابات البرلمانية التركية

ظل حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام  ،2002وقد سجلت البالد
غيت وجه
خالل هذه الفرتة طفر ًة يف التنمية السياسية واالقتصاديةّ ،
تركيا من بلد غري مستقر إىل بلد مستقر ومتطور وانعكست عىل
الحياة املعيشية للمواطنني بشكل مبارش.
وعىل الرغم من مالمح عدم االستقرار ،ومــؤرشات عدم الوضوح
السيايس للمرحلة التي تلت االنتخابات ،تبقى هناك العديد من
الدالالت التي ميكن قراءتها والتي أفرزتها نتائج االنتخابات الربملانية
األخرية ،خاصة ما يتعلق منها بأسباب تراجع حزب العدالة والتنمية
والسيناريوهات املحتملة .ويف ما ييل بعض الدالالت املهمة التي
تجدر اإلشارة إليها:
أكدت نتائج االنتخابات أ ّن الدميقراطية راسخة يف تركيا ،فقد شارك
أكرث من  47مليون ناخب يف االنتخابات بنسبة بلغت  ،%85وأكدت
الترصيحات الصادرة عن جميع األحزاب السياسية احرتام النتائج التي
عبت عن رأي الشعب الرتيك وتوجهاته ،وهو مؤرش صحي يشري إىل
ّ
تق ّدم التجربة الدميقراطية الرتكية .كام أ ّن استيعاب األكراد يف النظام
السيايس كمواطنني أتراك لهم الحقوق نفسها وعليهم االلتزامات
نفسها يعترب مكس ًبا لرتكيا.
ظهرت مسألة الهوية واأليديولوجية القومية بوضوح يف التصويت،
فقد ص ّوت معظم األكراد لحزب الشعوب الدميقراطي ،حتى إ ّن
بعض اإلسالميني األكراد ،قدموا الهوية الكردية كأساس للتصويت .كام
تو ّجهت معظم أصوات القوميني األتراك إىل حزب الحركة القومية
الرتكية؛ إذ مثة تصاعد يف التوجهني القوميني الرتيك والكردي م ًعا .وجاء
تصاعد القومية الكردية نتيجة التطورات الراهنة يف املنطقة وتنامت
يف ظل أجواء الحرية والدميقراطية وعملية السالم الداخيل .أما
تصاعد النزعة القومية الرتكية فجاء كرد فعل عىل بروز دور األكراد يف
السياسة الرتكية وعىل عملية السالم ،إذ يشرتط حزب الحركة القومية
للدخول يف االئتالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية إنهاء تلك
العملية وتبني النهج األمني حيال مشكلة اإلرهاب.
اتضحت الخريطة الحزبية الرتكية من خالل املشهد السيايس الذي
أظهرته االنتخابات الربملانية؛ إذ تسيطر أربعة تيارات رئيسة عىل
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املشهد ممثلة يف األح ـزاب األربعة التي نجحت يف الوصول إىل
الربملان ،وهي العدالة والتنمية مبا ميثله من اتجاه محافظ ،والشعب
الجمهوري الذي ميثل اليسار الوسطي والقومي والعلامين ،والحركة
القومية املعربة عن القوميني األتراك ،وحزب الشعوب الدميقراطي
الذي يعترب نسخة كردية لحزب الشعب الرتيك إذ يتبنى أفكا ًرا قومية
كردية ويسارية وعلامنية.
مل يكن النظام الرئايس أولوية ملعظم الناخبني يف تركيا ،عىل األقل يف
املرحلة الحالية ،بل ما يهم الشعب هو مواصلة االستقرار والتنمية
رشا عىل أي
االقتصادية .كام أ ّن نتائج االنتخابات شكلت ر ًدا مبا ً
محاولة إلعادة إنتاج نظام سيايس مطلق السلطات ،فأعادت بذلك
توضيح الحدود الدميقراطية التي يجب عىل أي سيايس مهام عال شأنه
أن يلتزمها ويخضع لها.
يف حال تشكل حكومة ائتالفية ،هناك تخوف عىل املستوى االقتصادي
من سيادة فرتة من التقلبات السياسية واالقتصادية الناجمة عن
اضطالع حكومة ذات ائتالف ضعيف يف شؤون البالد ،ما قد يؤثر يف
االستقرار ويزيد من مخاوف تكرار التجربة التاريخية السابقة لرتكيا،
إذ مل تكن تستمر الحكومات االئتالفية فرتات طويلة ،وهو ما أدى إىل
زعزعة االستقرار السيايس وإىل تقلبات اقتصادية حادة.
كان أثر السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية محدو ًدا مقارنة
بالسياسة الداخلية يف قرار الناخب الرتيك ،إذ مل متثل السياسية
حاسم يف نتائج االنتخابات ،عىل عكس قضايا
عامل
الخارجية ً
ً
السياسة الداخلية واالقتصادية واالجتامعية يف الداخل الرتيك .وليس
من املتوقع أن تشهد السياسة الخارجية الرتكية تغ ًريا جذريًا يف املرحلة
الحالية ،إذ يستلزم التغيري مدى زمن ًيا كب ًريا ،خاصة يف حالة دولة
إقليمية مثل تركيا ،ورمبا تشهد تغ ًريا يف الشكل واألسلوب؛ إذ قد
تصبح أكرث هدو ًء وأقل حدة يف مواجهة بعض األطراف الخارجية ،يف
حال تشكل الحكومة االئتالفية.
تعد نتائج االنتخابات الربملانية فرصة لحزب العدالة والتنمية ملراجعة
سياسات الحزب ،وإعادة ترتيب أوراقه ،يف ضوء قراءة التطورات
املختلفة التي طرأت عىل املشهد السيايس الرتيك.

صـدر حديـ ًثا

تأليف :مايكل إدواردز
تـرجمة :عبد الرحمن عبد القادر شاهين

المجتمع المدني :النظرية والممارسة

أصد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان التي تشرف عليها وحدة
ترجمة الكتب في المركز ،ترجمة عبد الرحمن عبد القادر شاهين لكتاب المجتمع المدني :النظرية
والممارسة ،للكاتب مايكل إدواردز .ويقع الكتاب الذي صدر في نسخته األصلية  Civil societyأول
مرّة في  ،2004في  224صفحة من القطع الكبير ،وهذا الكتاب ليس كتا ًبا نظر ًيا ،وال هو عن نظرية
تشوش النظرية وسوء التطبيق
المجتمع المدني ،ولكن هو محاولة لتوضيح السبل التي أ ّدت إلى
ّ
في الممارسة ،عن طريق جولة سريعة في النظرية نفسها.
يقدم الكتاب مزيد من الوضوح حول األفكار المتعلقة بالمجتمع المدني في إطار نقدي صارم،
ّ
ّ
المعدة
يدعو إلى التخلي عن األحكام التعميمية الخادعة ،والحلول السحرية ،واألدوية الناجعة
ّ
لعالج جميع األمراض .وهذا الكتاب ال ينشد اإلجماع في الرأي (وهو أمر من المستحيل أص ًلا تحقيقه
في النقاش حول المجتمع المدني) ،بل يرمي إلى مزيد من الوضوح ،ويحدو المؤ ّلف األمل في أن
أساسا لمداولة أفضل في المستقبل.
تكون هذه الدرجة العالية
ً

