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أوكتاي يلماز

*

االنتخابات البرلمانية التركية:
النتائج والتداعيات

تعــرض هــذه الورقــة ألهم األحداث الســابقة لالنتخابات األخيــرة ،منذ انتخابات حزيــران /يونيو،
أهم النتائج التي أســفرت عنها االنتخابات،
حتى
إجراء انتخابات اإلعادة األخيرة ،مع اســتعراض ّ
الملخص
والعوامــل التــي أ ّدت إلى هــذه النتيجة ،وتداعيات ذلك على الصعيديــن الداخلي والخارجي
للسياسة التركية
* باحث وصحايف تريك مهتم بالعالقات الرتكية العربية.

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البرلمانية التركية :النتائج والتداعيات (تشرين الثاني /نوفمبر )2015

مقدمة
أخ ًريا ،وصلت األزمة السياسية الربملانية الرتكية إىل محطة الوصول؛ إذ
أُجريت يف األول من ترشين الثاين /نوفمرب  2015انتخابات اإلعادة،
بعد إخفاق مفاوضات تشكيل حكومة ائتالفية بني الحزب الرئيس
الناجح يف انتخابات  7حزيران /يونيو ( 2015حزب العدالة والتنمية)
وسائر أحزاب املعارضة ،فكان القرار النهايئ االحتكام إىل الشعب من
جديد ،بعد خمسة أشهر أسفرت عن العديد من التطورات التي أث ّرت
يف قرار الناخب الرتيك ،بخاصة يف ما يتعلق باألمن واالقتصاد.

ما بعد انتخابات السابع من
حزيران /يونيو 2015
سادت تركيا ما بعد انتخابات السابع من حزيران /يونيو فرتة من عدم
الوضوح واالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي؛ بسبب عدم
إفراز نتائج االنتخابات حكومة حزب واحد مستقرة وإخفاق األحزاب
السياسية يف تشكيل حكومة ائتالفية بينها.
ومنذ أن ظهرت نتائج االنتخابات ،أعلن حزبَا الحركة القومية
أي حكومة يشكّلها
والشعوب الدميقراطي أنهام لن يكونَا جز ًءا من ّ
حزب العدالة والتنمية ،كام أعلن الشعب الجمهوري أنه يفضل
تشكيل الحكومة مع األحزاب املعارضة ،ومل ّا تبني استحالة تشكيل
أي حكومة من دون مشاركة حزب العدالة والتنمية ،اشرتطت هذه
ّ
ً
أي حكومة ائتالفية مع حزب
األحزاب رشوطًا تعجيزية للدخول يف ّ
العدالة والتنمية.
وعىل الرغم من انتقادات أحزاب املعارضة الشديدة لحزب العدالة
والتنمية ،ولرئيس الجمهورية الذي ميثّل وحدة البالد وسيادتها ،حافظ
حزب العدالة والتنمية عىل توازنه وأطلق محادثات ِج ّدي ًة مع األحزاب
املمثَّلَة يف الربملان ،للبحث عن إمكان تشكيل حكومة ائتالفية .ولكن
كل هذا الجهد بالفشل بسبب تع ّنت أحزاب املعارضة يف مواقفها،
باء ّ
والرشوط التعجيزية التي اشرتطتها للدخول يف التحالف الحكومي مع
حزب العدالة والتنمية.
م ّرت خمسة وأربعون يو ًما من دون تشكيل الحكومة ،وهي املدة
التي يحددها الدستور الرتيك لتشكيل الحكومة بعد تكليف رئيس
الجمهورية لرئيس الحزب األول يف الربملان .وبعد املدة املح ّددة ،أعاد
مهمت تشكيل الحكومة إىل
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الرتيك ّ
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رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان .ويف إثر املشاورة مع رئيس
الربملان ،ق ّرر الرئيس أردوغان إعادة االنتخابات الربملانية مبوجب
النص الدستوري املتعلّق بإجراء انتخابات عا َّمة يف البالد؛ إذ تنص
املادة  116من الدستور عىل أنه ميكن للرئيس اتخاذ قرار إجراء
انتخابات جديدة بعد التشاور مع رئيس الربملان ،يف حال إخفاق
الحزب املكلّف بتشكيل حكومة خالل  45يو ًما من إجراء االنتخابات
تنص عىل أ ّن إعادة االنتخابات تجرى بعد مرور  90يو ًما
الربملانية ،كام ّ
عىل صدور القرار((( .وبنا ًء عىل ذلك ،كلّف رئيس الجمهورية زعيم
الحزب األكرب يف الربملان أحمد داود أوغلو بتشكيل حكومة انتخابات
من جميع األحزاب املمثّلة يف الربملان لتتوىل شؤون البالد إىل حني
إجراء انتخابات جديدة أ ّول مرة يف تاريخ البالد.
كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية املشاركة
رفَض ّ
بوزراء من حزبيهام ،يف حني وافق حزب الشعوب الدميقراطي عىل
أن يشارك يف تلك الحكومة االنتخابية املوقّتة ،وجرى تعيني مستقلني
بدلً من الحصة املخصصة للمعارضة ،وشُ كّلت الحكومة املوقّتة.
وبعد قرار الرئاسة إعادة االنتخابات ،انتقلت املهمة إىل الهيئة العليا
لالنتخابات التي تك ّونت من قضاة مستقلني لإلرشاف عىل جميع
شؤون االنتخابات .وقررت الهيئة إجراء انتخابات اإلعادة يف األول من
ترشين الثاين /نوفمرب.

دخلت تركيا االنتخابات يف أجواء صعبة عىل الصعيدين الداخيل
والخارجي .وتعرضت لهجامت إرهابية انتحارية من تنظيم "داعش"،
بخاصة عندما ف ّجر انتحاري نفسه وسط تج ّمع بالقرب من حزب
الشعوب الدميقراطي يف بلدة رسوج ،ما أ َّدى إىل مقتل أكرث من
ثالثني مواط ًنا(((.
1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, at:
www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
2 "Şanlıurfa Suruç'ta büyük patlama," Hürriyet, 20/7/ 2015, at:
http://www.hurriyet.com.tr/sanliurfa-suructa-buyuk-patlama-29591017
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بعد ذلك ،أعلن تنظيم العامل الكردستاين إنهاء اتفاق وقف إطالق
النار الذي كان معمولً به منذ بدء عملية السالم الداخيل ،وقام بقتل
رشطيني يف منزليهام ،عا ًّدا ذلك ر ًّدا عىل العملية اإلرهابية التي قام
بها تنظيم داعش ،كام ص ّعد تنظيم "جبهة الشعب الثوري" اليساري
املتطرف عملياته اإلرهابية ض ّد عنارص األمن(((.
ظل هذه التطورات دخلت تركيا يف مواجهة املنظامت اإلرهابية،
يف ّ
وأطلقت حمل ًة أمني ًة ض ّد عنارص هذه املنظامت داخل ًيا وخارج ًيا.
وقصفت قوات الجيش الرتكية مواقع لتنظيم داعش وحزب العامل
الكردستاين "يب كا كا" يف شامل سورية والعراق بالتوازي مع الحمالت
األمنية داخل البالد .وواصل تنظيم يب كا كا عملياته اإلرهابية ض ّد
عنارص األمن والجيش؛ إذ جاوز عدد الشهداء يف صفوف رجال األمن
الفرتة126  شخصا(((.
والجيش خالل هذه
ً
كام واصل تنظيم داعش عملياته اإلرهابية ،وفقَد أكرث من  100مواطن
حياتهم يف عملية انتحارية قامت بها عنارص هذا التنظيم يف العاصمة
الرتكية أنقرة يف العارش من شهر ترشين األول /أكتوبر .(((2015
ودخلت البالد يف فرتة ركود اقتصادي ،ما أ َّدى إىل تراجع يف النمو
االقتصادي ،وتراجع يف سعر اللرية الرتكية أمام الدوالر األمرييك .وزادت
هذه التطورات مؤرشات عدم االستقرار السيايس ،والتوتر املجتمعي
يف البالد.
ث ّم إ ّن التدخل العسكري الرويس يف سورية ،وانتهاكات الطائرات
الروسية لألجواء الرتكية ،وفتور العالقات مع روسيا ،شكّل بأجمعه
تحديات كربى أمام مخطط تركيا يف إقامة مناطق آمنة يف ريف حلب
لحامية حدودها وحامية املدنيني السوريني يف تلك املناطق ،وقد
وضعت هذه التحديات السياسة الخارجية للبالد عىل ّ
املحك.
3 "PKK ve HDP Çözüm Süreci'ni böyle bitirdi," karar, 18/8/2015, at:
http://www.karar.com/gundem-haberleri/pkk-ve-hdp-cozum-sureciniboyle-bitirdi
4 "80 günde kaç PKK'lı öldürüldü kaç şehit verdik?, Haber, 24/9/2015, at:
http://www.internethaber.com/80-gunde-kac-pkkli-olduruldu-kac-sehitverdik-815666h.htm
"5 "Son Dakika Haberi: Ankara'da patlamada son rakam açıklandı!,
Milliyet, 10/10/2015, at:
http://www.milliyet.com.tr/ankara-da-patlama-95-kisi-oldugundem-2129787/
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نتائج االنتخابات
حقّق حزب العدالة والتنمية يف انتخابات األول من ترشين الثاين/
نوفمرب انتصا ًرا من أكرب انتصاراته االنتخابية منذ عام  .2002فقد
حصل عىل  ،٪٤٩.٥و 317مقع ًدا من إجام ّيل  550من مقاعد الربملان
الرتيك ،وحصل عىل  23.7مليون صوت من إجاميل  48مليون صوت،
وهي أعىل نسبة يحصل عليها الحزب يف تاريخ الجمهورية الرتكية.
كل صوتني من األصوات؛ وذلك
وهكذا ،حصل الحزب عىل صوت من ّ
وفقًا لنتائج االنتخابات غري الرسمية.

هذه هي االنتخابات الربملانية الرابعة التي يفوز بها الحزب عىل نح ٍو
متتا ٍل .وعىل الرغم من هذا النجاح الباهر والنسبة العالية من األصوات،
فإ ّن الحزب مل يحصل عىل النسبة الكافية لتعديل الدستور مبفرده من
دون اللجوء إىل استفتاء شعبي ،وهي  367مقع ًدا( ،أي الحصول عىل
ثلثي املقاعد) ،كام أنّه مل يحصل عىل النسبة التي متكّنه من طرح
تعديالت دستورية ،وهي  330مقع ًدا ،وهو ما يقتيض البحث عن توافق
أي تعديالت دستورية إلقامة النظام الرئايس بدلً من النظام
سيايس لطرح ّ
الربملاين .وبهذه النتائج ،عاد حزب العدالة والتنمية إىل عهد تف ّرده بحكم
البالد من جديد.
كان الخارس األكرب يف انتخابات األول من ترشين الثاين /نوفمرب ،األحزاب
القومية بشقّيها الرتيك والكردي ،أي حزب الحركة القومية (بزعامة دولت
باهتشيل)؛ إذ تراجعت أصواته من  %١٦.٣إىل  ،٪١١.٩وفقد نصف مقاعده
ليتحول إىل املرتبة الرابعة التي هي املرتبة األخرية يف املقاعد الربملانية.
أ ّما الخارس الثاين ،فهو حزب الشعوب الدميقراطي "الكردي"؛ إذ تراجعت
أصواته من  ١٣.٣إىل  ، ٪١٠.٧وتراجعت عدد مقاعده الربملانية من  80إىل
 59نائبًا ،متجاوزًا عتبة الـ  10%املطلوبة لدخوله الربملان بنسبة  ٪٠.٧فقط.
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الجدول ()1نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية عام 2015  بالنسبة إىل حزب العدالة والتنمية

تاريخ االنتخابات

نسبة األصوات

عدد األصوات

عدد املقاعد يف الربملان

 7حزيران /يونيو 2015

٪٤٠.٨٧

18,864,864

258

 1ترشين الثاين /نوفمرب2015

٪٤٩.٤٩

23,673,541

317

املصدر" :مقارنة بني نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية يف  1نوفمرب و 7حزيران" ،دييل صباح ،2015/4/11 ،انظر:
http://www .dailysabah .com/arabic/politics/2015/11/04/results-of-the-turkish-elections-in-7-jun-and-1-nov-2015
الجدول ()2نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية عام  2015بالنسبة إىل حزب الحركة القومية

تاريخ االنتخابات

نسبة األصوات

عدد األصوات

عدد املقاعد يف الربملان

 7حزيران /يونيو 2015

٪١٦.٢٩

7,519,168

80

 1ترشين الثاين /نوفمرب 2015

٪١١.٩

5,691,737

40

املصدر" :مقارنة بني نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية . ". .
الجدول ()3نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية عام  2015بالنسبة إىل حزب الشعوب الدميقراطي

تاريخ االنتخابات

نسبة األصوات

عدد األصوات

عدد املقاعد يف الربملان

 7حزيران /يونيو 2015

٪١٣.١٢

6,057,506

80

 1ترشين الثاين /نوفمرب 2015

٪١٠.٧٦

5,145,688

59

املصدر" :مقارنة بني نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية . ". .

الجدول ()3نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية عام  2015بالنسبة إىل حزب الشعب الجمهوري

تاريخ االنتخابات

نسبة األصوات

عدد األصوات

عدد املقاعد يف الربملان

 7حزيران /يونيو 2015

٪٢٤.٩٥

11,518,070

132

 1ترشين الثاين /نوفمرب 2015

٪٢٥.٣١

12,109,985

134

املصدر" :مقارنة بني نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية . ". .
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عوامل نجاح حزب العدالة
والتنمية في انتخابات تشرين
الثاني /نوفمبر 2015
بعد انتخابات السابع من حزيران /يونيو ،حرص حزب العدالة
والتنمية عىل دراسة أسباب تراجعه يف هذه االنتخابات دراس ًة جِديةً.
فقد عقد اجتامعات كثري ًة عىل جميع املستويات ،وشكّل لجانًا،
وقام بإجراء بحوث ودراسات واستطالعات متعلّقة بأسباب تراجعه
انتخاب ًيا ،وبتصورات الناخبني عن الحزب ،وعمل الحزب عىل اجتناب
هذه األخطاء ،وعىل تحسني صورته لدى الشعب والناخب .ومن
أه ّم األسباب التي أدت إىل نجاح حزب العدالة والتنمية يف انتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب:
•إظهار أحمد داود أوغلو قيادة قوية خالل الخمسة أشهر
التي أعقبت انتخابات حزيران /يونيو؛ إذ مل يرتك هو وحزبه
فراغًا حكوميًا .ث ّم إ ّن أوغلو قام باتخاذ قرارات صارمة ملكافحة
اإلرهاب ،كام قام بتسيري شؤون البالد ،وباتخاذ التدابري الالزمة
تجاه التطورات الخارجية ،وبثّ أجوا ًء من الثقة واالطمئنان
لدى املواطن.
•تأكيد األمن واالستقرار ،وإقناع الناخب بأ ّن حكومة حزب
العدالة والتنمية القوية ،هي وحدها القادرة عىل تأمني
االستقرار ومواصلة التنمية الشاملة للبالد.
•إخفاق أحزاب املعارضة يف إظهار تح ّمل مسؤولية إدارة البالد،
فقد دفع تق ّدم بعض هذه األحزاب يف االنتخابات ،وإحراز بعض
املقاعد الربملانية إىل الترصف بنوع من الغرور ،والالمباالة ،واتباع
مواقف متطرفة أحيانًا.
فعىل سبيل املثال ،أعلن حزب الشعوب الدميقراطي رفضه
املطلق للدخول يف الحكومة االئتالفية مع حزب العدالة
والتنمية ،ومل يقطع ذلك الحزب صلته بتنظيم العامل الكردستاين
ومل ين ّدد باألعامل اإلرهابية التي قام بها التنظيم اإلرهايب .فدفع
ذلك بعض من صوتوا له من رشائح املجتمع إىل التباعد عنه،
واالقرتاب من حزب العدالة والتنمية.
أ ّما حزب الحركة القومية  -وبخاصة رئيسه دولت باهتشيل -
فقد اعتمد مواقف سلبيةً ،ومل ينطق سوى كلمة "ال"؛ إذ قال:
تحالف مع العدالة والتنمية" و"ال تعاو َن مع املعارضة"
"ال
َ
َ
دخول حتى يف حكومة انتخابية" .فدفع ذلك رشيح ًة
و"ال

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

اجتامعي ًة واسع ًة من مؤيّدي هذا الحزب إىل امليل مر ًة أخرى
إىل حزب العدالة والتنمية ،ر ًدا عىل "الءات" هذا الحزب ،التي
مل يق ّدم سواها.
وأ ّما حزب الشعب الجمهوري ،أكرب األحزاب املعارضة ،فقد حاول
يف بداية األمر إقامة تحالف مضاد لحزب العدالة والتنمية ،ولكن
اعتدال،
ً
بعد إخفاقه يف إقامة هذا التحالف اعتمد مواقف أكرث
وحرص عىل التحاور مع حزب العدالة والتنمية ،فانعكس ذلك
عليه إيجاب ًّيا ،وحافظ عىل أصواته االنتخابية.

•لدى الشعب الرتيك ذاكرة سلبية بشأن الحكومات االئتالفية ،فقد
فضل عن أنها كانت أحد مصادر عدم
كانت دامئًا قصرية العمرً ،
االستقرار يف البالد .إضاف ًة إىل أ ّن ظهور بوادر الفوىض وعدم
االستقرار أث ّر يف قرار الناخب الرتيك ،فص ّوت من أجل استقراره
ومواصلة التنمية.
•أظهر حزب العدالة والتنمية مرون ًة ومواقف إيجابي ًة وتوافقي ًة
تجاه املعارضة لتشكيل الحكومة ،وإجراء محادثات جا ّدة من
أجل ذلك .فقد شكّل لجانًا مختص ًة يك يتباحث مع أحزاب
املعارضة لتشكيل الحكومة.
•أعاد حزب العدالة والتنمية النظر يف قاعدة عدم ترشيح من
يكمل ثالث فرتات يف الربملان ،فمكّن ذلك من إعادة قيادات
الحزب من جديد إىل قوائم املرشّ حني ،وقد كان عدم ترشحهم
من أه ّم أسباب تراجع أصوات الحزب يف االنتخابات السابقة.
•أعاد حزب العدالة والتنمية النظر يف قوائم املرشّ حني وتعديل
نحو نصف القوائم السابقة للحزب وترشيح مرشّ حني أقرب إىل
القواعد الشعبية ولديهم قبول شعبي.

دراسات وأوراق تحليليّة
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•اعتامد حزب العدالة والتنمية إسرتاتيجي ًة عاقل ًة ذكي ًة يف حملته
الدعائية التي ارتكزت عىل أهمية األمن واالستقرار ،وتقديم
متس حياة املواطن عىل نح ٍو مبارش ،بدلً من
وعود اقتصادية ّ
الرتكيز عىل إنجازات الحزب السابقة واملشاريع العمالقة للدولة
الرتكية التي مازالت قَ ْي َد اإلنشاء ،مثل إنشاء أكرب مطار يف العامل
بإسطنبول ،وبناء الجرس املعلق الثالث عىل البوسفور ،وبناء
فضل عن
محطات ذرية للطاقة ،والطرق الرسيعة الجديدةً ،
القطارات الجديدة وغريها ..إلخ.
عالو ًة عىل ذلك ،وعد الحزب بتحسني أوضاع العامل واملوظفني،
وأصحاب الدخل املحدود ،وزيادة الحد األدىن لألجور ،وزيادة رواتب
املتقاعدين ،واملنح الطالبية ،وما إىل ذلك من الوعود االقتصادية
رشا ،والفئات املتوسطة التي تشكّل
متس حياة املواطن ًّ
التي ّ
مسا مبا ً
القاعدة الشعبية العريضة من املجتمع الرتيك.
وعىل الرغم من أ ّن املعارضة أعطت وعو ًدا اقتصادية أكرث جاذبيةً؛
إذ وعد حزب الشعب الجمهوري ،عىل سبيل املثال ،برفع الحد األدىن
لألجور إىل  1500لرية تركية (نحو  500دوالر أمرييك) ،وتقديم رواتب
إضافية إىل جميع املتقاعدين ،فقد وعد ،حزب العدالة والتنمية ،يف
املقابل برفع الحد األدىن لألجور إىل  1300لرية تركية ،ورفع رواتب
املتقاعدين .وقد ص ّدق الناخب الرتيك وعود حزب العدالة والتنمية،
بدل من وعود األحزاب املعارضة األكرث جاذبيةً .فالناخب الرتيك
ً
عاش إنجازات حزب العدالة والتنمية االقتصادية ،وما قدمه فعل ًّيا
هذا الحزب طوال فرتة حكمه التي امتدت ثالثة عرش عا ًما .كام أ ّن
الحزب كان أقرب إىل تشكيل الحكومة ،إ ّما مبفرده وإ ّما بالتحالف
مع أحد األحزاب املعارضة .إضاف ًة إىل أنه هو وحده من ميلك خط ًة
فكل هذه العوامل جعلت الناخب الرتيك
وإسرتاتيجي ًة ملستقبل البالدّ .
يص ّدق وعود حزب العدالة والتنمية ويفضله عىل األحزاب املعارضة.
توجد أسباب أخــرى أ ّدت إىل نجاح حزب العدالة والتنمية يف
االنتخابات األخرية .فقد أجرت رشكة أديل جور  AGاستطال ًعا حول
أسباب التصويت لحزب العدالة والتنمية وكانت النتائج كام ييل:
• ٪٧٠.٣من نسبة املشاركني يف االستطالع أرجعت ذلك إىل نجاحه
يف تقديم الخدمات.
• ٪٣٧.٣صوتوا من أجل الرئيس أردوغان.
• ٪٣٧رأوا فيه ضامنًا لتحقيق االستقرار.

• ٪٢٥.٦صوتوا من أجل املبادئ الفكرية للحزب.

• ٪١٨دعموا الحزب الحتضانه الشعب مبختلف أطيافه(((.

وبذلك تكون الخدمات التي يقدمها الحزب منذ تولّيه الحكم
عــام  ،2002والرئيس رجب طيب أردوغــان ،والرغبة يف استمرار
االستقرار ،هي العوامل الرئيسة لنجاح حزب العدالة والتنمية يف
العودة إىل س ّدة الحكم منفر ًدا.

التداعيات الداخلية والخارجية
لالنتخابات
إ ّن السؤال املطروح حال ًّيا ،هو :ما مدى تأثري نتيجة االنتخابات يف
السياستني الداخلية والخارجية بالنسبة إىل تركيا؟

التداعيات على الصعيد الداخلي
بعد فرتة من عدم االستقرار دامت خمسة أشهر ،رسعان ما أث ّرت النتائج
الربملانية األخرية إيجاب ًّيا يف الوضع السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
كام أ ّن املعارضة أق ّرت بنتائج االنتخابات واعرتفت بهزميتها وبفوز
حزب العدالة والتنمية ،وبدأت تناقش أسباب خسارتها.
ستسفر نتائج االنتخابات عن حكومة حزب واحد قوية ومستقرة
لديها خربة ونشاط ،ولديها خطط وإسرتاتيجية ملستقبل البالد ،وخلفها
اإلرادة الشعبية القوية ملواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وستُشكّل الحكومة خالل األيام القريبة املقبلة ،وتنطلق بربنامج
قصري املدى للمئة يوم املقبلة ،وبرامج متوسطة املدى للخمسمئة
يوم املقبلة ،ملواجهة التحديات األمنية ،والركود االقتصادي ،وإلطالق
إصالحات جديدة تشمل اإلصالحات السياسية واالقتصادية واستكامل
املصالحة الداخلية .ويف ما ييل أه ّم مالمح السياسة الداخلية لحزب
العدالة والتنمية بعد نجاحه يف االنتخابات التي متّت يف الفرتة األخرية:
•إجراء حملة ِج ّدية لإلرساع يف وترية التنمية االقتصادية :لدى
الحزب خطة لحزمة إصالحات اقتصادية ،وإلطالق ثورة يف اإلنتاج،
ونقلة يف نوعية اإلنتاج ،واالنتقال إىل اإلنتاج التكنولوجي .كام أ ّن
وعود الحزب االقتصادية تهدف إىل تأمني العدالة االجتامعية
وتحقيق رفاهية الرشائح املجتمعية الواسعة.
6 "Adil Gür başarının sırrını açıklayarak noktayı koydu: 'Erdoğan olmazsa
AK Parti ANAP ve DYP gibi olur' VİDEO," Superhaber.tv, 5/11/2015, at:
http://superhaber.tv/adil-gur-basarinin-sirrini-aciklayarak-noktayi-koyduerdogan-olmazsa-ak-parti-anap-dyp-gibi-olur
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•استكامل املصالحة الداخلية :أطلقت حكومة حزب العدالة
والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان قبل سنتني عملية إحالل
السالم الداخيل ،وكان أه ّم بند من بنود هذه العملية وقف
إطالق النار ،وانسحاب عنارص تنظيم العامل الكردستاين من
والتخل عن العمل املسلح ،مقابل إصالحات
ّ
األرايض الرتكية،
سياسية وثقافية تلغي جميع القيود عىل املواطنني األكراد،
ومتكّنهم من مبارشة جميع حقوقهم .إضاف ًة إىل العفو العا ّم
عن عنارص التنظيم م ّمن مل ت ُلطّخ أيديهم بدماء الشعب الرتيك.
يف هذا اإلطار أطلقت الحكومة الرتكية حزم إصالحات كثرية
رفعت املستوى الدميقراطي يف البالد بصفة عا ّمة استفاد منها
األك ـراد ،وألغت جميع السياسات التي كانت تُنكر الهوية
الكردية ،ولكن يف املقابل مل يسحب التنظيم اإلرهايب عنارصه
من داخل البالد وعاد من جديد إىل نهجه اإلرهايب ،بذريعة
قيام تنظيم داعش بعمليات إرهابية داخل البالد ض ّد أنصاره.
ويحرص حزب العدالة والتنمية عىل التفريق بني مشكالت
املواطنني األكراد ومطالبهم من جهة ،واإلرهاب الذي يقوم به
تنظيم العامل الكردستاين اإلرهايب من جهة أخرى ،مؤك ًدا إرصاره
كل ما يتعلق بأمن البالد
عىل مكافحة اإلرهاب والحفاظ عىل ّ
لحل مشكالت
واملواطن؛ وذلك ضمن استمرار الجهد الساعي ّ
املواطنني األكراد ،يف إطار عملية السالم ويف إطار دميقراطي.
•التعديل الدستوري والنظام الرئايس :أعرب الحزب عن نيته
َص ْوغ دستور جديد للبالد يتواءم مع وضعها الحا ّيل ورؤيتها
املستقبلية ،مبا يف ذلك تعديل النظام اإلداري من الربملاين إىل
الرئايس ،ولكنه مل يطرح هذا املوضوع يف ميادين االنتخابات
بق َّوة ،أل ّن تعديل الدستور يحتاج إىل التوافق ،ويف الفرتة املقبلة
سيبحث الحزب عن توافق من أجل َص ْوغ دستور جديد؛ ذلك
أ ّن التوافق رضوري لتخفيف االستقطاب السيايس ،وتعزيز
الوحدة الوطنية ،وترسيخ مبادئ الدميقراطية.

التداعيات على الصعيد الخارجي
مم كانت
ال شك يف أ ّن تركيا أضحت بعد االنتخابات أقوى كث ًريا ّ
قبل ،نظ ًرا إىل الفرتة التي سبقت االنتخابات .فهي تستطيع
عليه من ُ
اآلن البحث يف املزيد من الخيارات ،وسيكون لديها املجال للمناورة
وللتحدي مدعوم ًة برشع ّية داخلية .ومن املتوقع أن يؤ ِّدي ذلك إىل
مزيد من التعاون اإلقليمي مع عدد من الدول يف طليعتها اململكة
العربية السعودية وقطر ،وال شك يف أ ّن موقع هذه الدول سيكون
أفضل يف األزمة السورية بعد هذه النتائج.
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وتواجه حكومة حزب العدالة والتنمية يف الفرتة املقبلة عد ًدا من
القضايا امله ّمة عىل مستوى السياسة الخارجية ،منها :األزمة السورية،
والتحديات التي تشكّلها املنظامت اإلرهابية عىل حدودها الجنوبية،
واالنضامم إىل االتحاد األورويب.
ففي ما يتعلق باألزمة السورية ،سيستم ّر املوقف الرتيك تجاه القضية
السورية املتمثّل باملطالبة برحيل األسد ،ودعم تنظيامت املعارضة.
ويف ما يتعلق مبسألة التحديات األمنية تجاه املنظامت اإلرهابية
عىل حدود تركيا الجنوبية مع سورية والعراق ،فإ ّن تركيا عازمة
عىل إنهاء هذا الخطر ومنع قيام كيان كردي تابع لحزب االتحاد
الدميقراطي"البي يي دي" يف سورية ،فرع العامل الكردستاين اإلرهايب
يف تركيا .كام أ ّن تركيا ستقوم بعملية عسكرية الستبعاد خطر داعش
عن حدودها ،وستسعى إلقامة مناطق آمنة يف ريف حلب من
أجل حامية حياة املدنيني السوريني واستقبال الالجئني ال ُجدد .وأ ّما
بخصوص انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب ،فإنّها ستجدد طلبها يف
هذا الشأن ،ومن املنتظر أن تشهد الفرتة املقبلة تطورات إيجابي ًة
يف هذا الصدد ،وال سيام بعد االتفاق مع الجانب األورويب حول
أزمة الالجئني.

خاتمة
تجدر اإلشارة إىل ع ّدة مالحظات بشأن هذه االنتخابات الربملانية التي
أُجريت مؤخ ًرا ،هي:
•املشاركة العالية يف االنتخابات التي وصلت إىل نسبة  ،88%وهي
عالمة مؤكِّدة لحيويّة الدميقراطية الرتكية ورسوخها.
عبت االنتخابات عن أهمية قرار الناخب يف العملية االنتخابية،
• ّ
ومدى ق ّوته وتأثريه يف حكم البالد.
•أكّدت االنتخابات الحنكة السياسية للناخب الرتيك الذي أعىل
أي رصاعات حزبية.
من قيمة استقرار البالد ،بعي ًدا من ّ
•عكست هذه االنتخابات أهمية االحتكام إىل صناديق إنهاء
الرصاع السيايس.
درسا للجميع بشأن أهمية احرتام إرادة الشعب من
•أعطت تركيا ً
خالل صناديق االقرتاع ،بعي ًدا من العنف والتخريب واالنقالبات.
•يف النهاية ،الرابح األكرب يف هذه االنتخابات هو الشعب الرتيك
كام أكّد ذلك أحمد داود أوغلو رئيس الحزب الفائز.

