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2018 حزيران/يونيو24 انتخابات
ال�سيا�سة التركية
ّ ِ ومدلولها في
**نبي ميش* وهزال دوران

،* جامعة سكاريا
تركيا
،** مركز سيتا
تركيا

ِّ  يتناول هذا ال َّتقرير أ:ملخص
حزيران/ يونيو24 والرئاسية يف
الربملانية
مه َّية االنتخابات
َّ
َّ
ِّ  إذ،السياسة الرتكية
تارخيي ًة فاصل ًة يف حياة تركيا
تشكل االنتخابات نقط ًة
ِّ  يف2018
َّ
ّ أن هذه االنتخابات
َّ  األوىل هي:والسيام يف ال َّناحيتني اآلتيتني
تشكل
،ياسية عمو ًما
ِّ
َّ
َّ الس
َّ االنتقال الفع
نيسان/ أبريل16 ئايس الذي اع ُت ِمد دستور ًّيا يف استفتاء
ِّ الر
ِّ يل إىل النِّظام
ُ حزيران متيزت من االنتخابات/ يونيو24 أن انتخابات
َّ  والثَّانية هي،2017
األخرى
َّ
االنتخابية الذي سمح بتشكيل ال َّتحالفات
بمامرسة ال َّتجربة األوىل لقانون ال َّتحالفات
َّ
ِّ إن هذا ال َّتقرير يتناول أ
ّ .أرضي ٍة دستور َّي ٍة
مه َّية انتخابات
ياسية عىل
ِّ بني األحزاب
َّ
َّ الس
 كام،االنتخابية
يايس وقانون ال َّتحالفات
ِّ الس
ُّ حزيران من حيث/ يونيو24
ِّ حتو ُل النِّظام
َّ
 يتو َّقف عند،ريا
ئايس ونظام ال َّتحالفات
َّ ٍاالنتخابية بشكل
ِّ الر
ً  وأخ، ٍمفصل
ِّ يتناول النِّظام
َّ
.الرئيسة التي تأيت يف طليعة مرحلة ما بعد االنتخابات
َّ املسائل
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ABSTRACT This article explores the June 24 presidential and parliamentary elections
and its importance in Turkish political life. The June 24 election is the turning point in
Turkish politics because of two reasons. Firstly. Turkey de facto switched to presidential
system approved in April 16 referendum after these elections. Secondly. pre-electoral
coalition system enabling political parties to form legal alliances was implemented for
the first time in these elections. Thus. this study analyzes the importance of June 24
elections with regard to presidential system and pre-electoral coalitions. In accordance
with this purpose. both presidential system and pre-electoral coalitions are analyzed in
detail. Lastly. ongoing issues after the elections are examined.
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المدخل:
انتص�ارا متتال ًيا يف
الرئيس أردوغ�ان وحزب العدالة وال َّتنمي�ة  AKما جمموعه 14
ً
ح َّق�ق َّ
ئاس�ية واالستفتاءات ،إذ حصل رجب ط ِّيب أردوغان عىل  % 52.59من
االنتخابات َّ
العامة ِّ
والر َّ
ٍ
ئايس ،بينام
رئيس للجمهور َّية يف النِّظ�ام
مع�دَّ ل األص�وات ،وأصبح بذلك َّأول
ِّ
الر ِّ
اجلمهوري ِّ
حصل حتالف اجلمهور الذي َّ
القومية MHP
ش�كله حزب العدالة وال َّتنمية مع حزب احلركة
َّ
الربملانية ،وحصل ح�زب العدال�ة وال َّتنمية عىل
بأغلبي�ة املقاع�د
على مع�دَّ ل  % 53.66فف�از
َّ
َّ
القومية الشرَّ يك يف حتالف
 % 42.56من األصوات وعىل  295مقعدً ا ،وحصل حزب احلركة
َّ
اجلمهور عىل  49مقعدً ا فبلغ جمموع مقاعد ال َّتحالف يف الربملان  344مقعدً ا ،إىل جانب ذلك،
ٍ
ٍ
والية،
والية ،وفاز حزب�ه يف 64
االنتخابية يف 63
الصنادي�ق
ف�از أردوغ�ان باملرتب�ة األوىل يف َّ
َّ
ٍ
جديد َّ
�يايس الوحيد الذي حيمل
الس
وبذل�ك ظه�ر من
ُّ
أن ح�زب العدالة وال َّتنمية ه�و الفاعل ِّ
هو َّية "حزب تركيا".
ف�از حتال�ف الش�عب الذي َّ
ش�كله ح�زب َّ
(اجليد)
الش�عب
ُّ
اجلمه�وري  CHPواحل�زب ّ
الس�عادة  SPبنسبة  % 33.94من األصوات ،وحصل هذا ال َّتحالف عىل  189مقعدً ا
وحزب َّ
األغلبية يف الربملان مقابل حتالف
يف الربملان ،وبقي بعيدً ا جدًّ ا عن حتقيق هدفه يف احلصول عىل
َّ
الش�عب يف االنتخابات ،وهو الذي َّ
اجلمه�ور ،وهك�ذا أخفق حتالف َّ
تش�ك َل على حاف ٍز جيعل
حتال�ف اجلمهور أق ِّل َّي ً�ة يف الربملان ،وحصل حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراطي - HDPالذي كان
ّ
َّ
الش ُّك س ِّيد املوقف حول قدرته عىل جتاوز العتبة -يف املقابل عىل  % 11.7من األصوات و67
مقعدً ا يف الربملان.
وال َّب�د هن�ا ْ
مفص ٍ�ل من أجل اإلدراك
اآلليات ِّ
املوجهة هلذه االنتخابات بش�كلٍ َّ
أن نتناول َّ
وأهم هذه العنارص عنرصان
السياسة الرتكية،
َّ
الصحيح ملعنى انتخابات  24يونيو/حزيران يف ِّ
ُّ
ُّ
ئايس الذي اعتمد يف اس�تفتاءات  16أبريل/
األول؛ ه�و االنتقال
الر ِّ
اثن�انَّ :
الفعلي إىل النِّظام ِّ
مهد َّ
الطريق لتش�كيل ال َّتحالفات
يب الذي َّ
نيس�ان  ،2017والثَّ�اين؛ هو قرار ال َّتحال�ف االنتخا ِّ
س�مية بين األحزاب ،وإدراك تأثري َ
العنرصين يف نتائ�ج االنتخابات له أ ِّ
مه َّي ٌة كبري ٌة يف
هذين
َ
الر َّ
َّ
عمليات ال َّتصويت املحتملة يف االنتخابات القادمة.
حتليل سلوك
َّ
ٍ
يايس يف تركيا ،ومناورات
بلغت املناقشات التي دارت
الس ِّ
سنوات طويل ًة حول ُّ
حتو ِل النِّظام ِّ
ئايس يف استفتاءات
البحث عن النِّظام املثا ِّيل -غا َيتَها باالنتقال دستور ًّيا إىل النِّظام
ِّ
الر ِّ
اجلمهوري ِّ
ياسية التي شهدهتا البالد
 16أبريل/نيسان  ،2017وقد ُص ِّمم هذا النِّظام لتاليف األزمات ِّ
الس َّ
رشيعية
الس�لطات ال َّت
الس�ابق ،إذ ُص ِّم َ�م وفق نموذج احلكومة ِّ
يف َّ
ئاس�ية" من حيث تنظيم ُّ
َّ
"الر َّ
االنتخابية ٍّ
لكل من حزب َّ
اجلمهوري وحزب
الشعب
والقضائية .1قامت احلمالت
وال َّتنفيذ َّية
ِّ
َّ
َّ
القومية عىل الوعد بالع�ودة إىل النِّظام الربملا ِّ
ين رغم
(اجليد) وحزب احلركة
َّ
َّ
الس�عادة واحل�زب ّ
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ئايس بال َّتصويت عليه من قبل َّ
الش�عب يف  16أبريل/نيس�ان  ،2017فقد كان
الر ِّ
إقرار النِّظام ِّ
األحزاب الثالثة :حزب َّ
السعادة بشكلٍ
خاص
الش�عب
ِّ
ٍّ
(اجليد) وحزب َّ
اجلمهوري واحلزب ّ
حمسن ،وتزعم َّ
الرجوع إىل هذا َّ
الشكل من النِّظام الربملا ِّ
تدعو إىل االنتقال إىل نظا ٍم برملا ٍّ
ين
ين َّ
أن ُّ
ٍ2
لكن هذه األحزاب مل تضع خريطة
يتس�بب بعودة األزمات
لن
احلكومية القديمة من جديد َّ ،
َّ
َّ
ٍ
ٍ
ملموسة يف هذا املوضوع ،ناهيك عن َّ
أن انتخابات  24يونيو/حزيران  2018أظهرت
طريق
3
ُ
تأييد َّ
أقره بنفسه يف  16أبريل/نيسان .
الر ِّ
مر ًة أخرى لالنتقال إىل النِّظام ِّ
ئايس الذي َّ
الشعب َّ
القومية
االنتخابية الذي قدّ مه حزب العدال�ة وال َّتنمية وحزب احلركة
وقان�ون ال َّتحالفات
َّ
َّ
مع�ا ُ
ٍ
معا
وأ ِق َّر يف ش�هر فرباير/ش�باط  2018-يس�مح بقي�ام
حتالف بني األحزاب لالشتراك ً
ً
ٍ
واح�دة ،وكان هلذا القانون تأثريه املب�ارش يف نتائج انتخابات
خل�وض االنتخاب�ات حتت ِمن ََّص ٍة
 24يونيو/حزيران من عدَّ ة زوايا.
االنتخابية إقبال ال َّناخبني ،فارتفع معدَّ ل املشاركة يف ال َّتصويت،4
ش�جعت ال َّتحالفات
فقد َّ
َّ
ٌ
طبيعي ٌة لنظام ال َّتحالف ،ونرى َّ
أن ال َّتحالفات
نتيجة
وهذا االرتفاع امللحوظ يف معدَّ ل املشاركة
َّ
االنتخابية ح َّققت يف تركيا زياد ًة ممُ اثل ًة يف معدَّ ل املشاركة بمقدار  % 1.5تقري ًبا كام هو احلال يف
َّ
يب كذلك بمعدَّ ٍل كب ٍ
ري بفضل نظام ال َّتحالف.
العامل .5وارتفع ال َّتمثيل النِّيا ُّ

يب تأثري حدِّ العتبة ،وس�مح املجال لألحزاب التي مل
وكذل�ك جتاوز نظام ال َّتحالف االنتخا ِّ
تكن َّ
تتمكن من الدُّ خول إىل الربملان بس�بب ِّ
ح�د العتبة -بالدُّ خول إىل الربملان ،وبفضل ذلك،
(اجليد) الذي ح َّقق نس�بة ( % 9.96دون حدِّ العتبة  )% 10من دخول الربملان
اس�تطاع حزب ّ
بـ  43مقعدً ا يف الربملان.
يب على ت�وزُّ ع األح�زاب املنضوي�ة يف ال َّتحالفات
كما ظه�ر تأثري نظ�ام ال َّتحال�ف االنتخا ِّ
االنتخابي�ة ،فتحالف َّ
كبري ح َّتى يف ع�دد َّنواب حزب
تأثير ٌ
الش�عب عىل س�بيل املث�ال كان له ٌ
َّ
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َّ
الرئيس يف ال َّتحالف ،فبفضل ال َّتحالف استطاع احلصول
الش�عب
ِّ
اجلمهوري  CHPالشرَّ يك َّ
ٍ
يب أو
عىل نس�بة متثيلٍ أكرب يف الربملان يف 11
والية ،وذلك وف ًقا لتطبيق قانون ال َّتحالف االنتخا ِّ
ٍ
س�واءْ ،
ِّس�بي القائ�م عىل أصول هون�ت  D’Hondtيف تركيا عىل حدٍّ
فإن مل
نظ�ام ال َّتمثيل الن ِّ
ٍ
َّ
مقعد برملا ٍّ
ين بنسبة األصوات التي
يتمكن أحدُ األحزاب الدَّ اخلة يف ال َّتحالف من احلصول عىل
فإن هذه النِّسبة تُضاف إىل األحزاب ُ
يب؛ َّ
األخرى يف ال َّتحالف،6
حصل عليها يف اإلطار االنتخا ِّ
ياس�ية
وهذا الوضع يعتمد عىل حكم القانون االنتخا ِّ
يب يف "حس�اب عدد مقاعد األحزاب ِّ
الس َّ
الش�كل َّ
املتحالف�ة عىل أس�اس جمم�وع األصوات الت�ي حصل عليه�ا ال َّتحالف" .وهبذا َّ
متكن
حزب َّ
اجلمهوري  CHPخاص ًة من احلصول عىل مقاعد يف الربملان يف الواليات التي
الشعب
ِّ
مل َّ
السعادة املتحالفان معه من احلصول عىل مقاعد هلام.
(اجليد) وحزب َّ
يتمكن فيها احلزب ّ
صوتوا هلذا ال َّتحالف أو ذاك قد َّ
وعىل العموم ،لوحظ َّ
تشكل وف ًقا
أن سلوك ال َّناخبني الذين َّ
كتيكي ،إذ
اإلسرتاتيجي وال َّت
يب
السلوك االنتخا ِّ
للنِّظام اجلديد ،وهذا الوضع هو كذلك نتيج َة ُّ
ِّ
ِّ
أن ِّ
كان يمك�ن يف ِّ
ئايس وقانون ال َّتحالفات ْ
تش�ك َل األحزاب ذات القواعد
الر ِّ
ظل نظام احلكم ِّ
حتمية التحالف�ات التي تفرضها
لكن
السياس�ة الرتكية حتال ًف�ا
انتخابياَّ ،
القريب�ة من بعضها يف ِّ
َّ
ًّ
وأدت إىل
االنتخاب�ات كش�فت عن ال َّنتائ�ج املتو َّقع حدوثها
اعتب�ارا من  24يونيو/حزي�رانَّ ،
ً
7
اندماج ال َّتحالفات
فأهم نتيجة يف  24يونيو/حزيران
الس
ِّ
ُ
ظهور ميل النِّظام ِّ
�يايس إىل كتلتَني ّ .
تنق ٍ
لات يف األص�وات ضم�ن الكتلة أكثر م�ن حصوهلا بين ُ
وح�دوث ُّ
ُ
الكتَل،
ضم�ن ُك َت�لٍ ،
انتق�االت يف ال َّتصويت من حزب
اإلستراتيجي لل َّناخبنيَ  ،حدثت
يب
ٌ
للس�لوك االنتخا ِّ
فنتيج ًة ُّ
ِّ
القومية ،ومن حزب َّ
اجلمهوري إىل حزب ُّ
الشعوب
الشعب
العدالة وال َّتنمية إىل حزب احلركة
ِّ
َّ
االسرتاتيجي قد َّ
(اجليد) ،8وهذا ُّ
يدل عىل َّ
الدِّ
تشكل من
أن سلوك ال َّناخب
يمقراطي واحلزب ّ
ِّ
ِّ
خالل ُ
الكتَل.
لقد س�عت األحزاب املنضوية حتت حتالف َّ
الش�عب إىل إحراز الف�وز لل َّتحالف من خالل
ٍ
ٍ
السعادة
بعيدة عن
تكتيكي ٍة واضحة املالمح
انتخابي ٍة
محلة
اإلسرتاتيجية ،فاحلزب اجل ِّيد وحزب َّ
َّ
َّ
َّ
عملية ال َّتحالف مع حزب َّ
اجلمهوري وسيل ًة من أجل مستقبلهام،
الشعب
خصوصا استخدما
ِّ
ً
َّ
ترصف هذان احلزبان يف ظل ثقتهام بحاجة حزب َّ
اجلمهوري إليهام ،وعمال عىل
الش�عب
ِّ
وقد َّ
(اجليد) وزعيمته أقش�نار
الس
ِّ
بق�اء حز َبيهام يف الوس�ط ِّ
�يايس ،ويف هذه املرحلة ح�اول احلزب ّ
دورا فاعًل�اً  ،وح�اول حزب الس�عادة إقناع ناخب�ي األحزاب ُ
ِّ
يش�كل
األخرى بأنه
أن يكس�با ً
َّ
9
حزب املفتاح  ،وكان ُّ
حل حتالف َّ
حركات
الش�عب ُب َع ْيدَ االنتخابات مبارش ًة مثالاً عىل هذه ال َّت ُّ
كتيكية.
ال َّت
َّ
مر ًة ُأخرى َّ
أن رئيس اجلمهور َّية أردوغان هو
وه�ذه املعطيات ،ونتائ�ج االنتخابات َّأكدت َّ
السياس�ة الرتكية ،وتشير ال َّنتائج إىل َّ
أن
القائ�د الوحي�د ال�ذي نجح يف تعزي�ز دور اجلامهري يف ِّ
أن جيد احللول ملش�كالت تركياِّ ،
اجلامهير ت�رى يف أردوغان القائد الوحيد الذي يمكنه ْ
ويؤكد
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ريا يف احلصول على أصوات ال َّناخبين .10كام َّ
أن حصول
ذل�ك بقاء منافس�يه متخ ِّلفين عنه كث ً
املع�دل الذي حصل علي�ه حزبه يف
مع�د ٍل أعلى من َّ
ئاس�ية على َّ
أردوغ�ان يف االنتخاب�ات ِّ
الر َّ
الربملانية ،يبينِّ َّ
ياس�ية ألردوغان ال يقتصر تقديرها من ِق َبلِ مجاهري
االنتخاب�ات
أن القيادة ِّ
الس َّ
َّ
ُ
حزب العدالة وال َّتنمية فحسب ،بل يمتدُّ إىل مجاهري األحزاب األخرى ً
أيضا.

� ِّ
ال�سيا�سة التركية:
أهم َيّة انتخابات  24يونيو/حزيران  2018من زاوية ِ ّ

جت�ري االنتخاب�ات الدِّ
يمقراطية يف تركيا منذ  14مايو/أ َّي�ار  ،1950واتَّصف العديد من
َّ
ٍ
و"احلساس�ة" و"امليالد َّية" ،ووصف العديد
ارخيية"
هذه االنتخابات بمفاهيم
َّ
خمتلفة ،مثل" :ال َّت َّ
ٌ
من االنتخابات بمث�ل هذه ِّ
الصفات هو يف الواقع نتيجة �سعت الأح � ��زاب المن�ضوية تح � ��ت تحالف ّ َ
ال�شعب
مل�ا واجهته تركيا عىل الدَّ وام م�ن االنقالبات واألزمات
َ
ّ
حملة
الوصائية؛ فقد كان ُيفَت�رَ َ ض يف ِّ
انتخاب �إل � ��ى �إح � ��راز الف � ��وز للتحال � ��ف من خ �ل ��ال ٍ
ٍ
كل
والكيان�ات
َّ
يت�م إجراؤه ْ
ياس�ية انتخاب ّ َي � � ٍ�ة تكتيك ّ َي ٍة وا�ضحة المالم � ��ح بعيدةٍ عن
الس�احة ِّ
ُّ
الراحة إىل َّ
الس َّ
أن جيلب معه َّ
واالجتامعي�ة ،واحلقيق�ة أن ً
كثيرا من األزمات َّ
َّ
الس�ابقة الإ�ستراتيج ّ َي � ��ة فالح � ��زب ِ ّ
الجيد وح � ��زب ّ َ
ال�سعادة
َّ
لالنتخابات وجدت حلها بعد االنتخابات.
َّ

ً
خ�صو�ص � ��ا ا�ستخدم � ��ا عمل ّ َي � ��ة التحالف مع حزب
مل يتغَّي�رَّ وصف االنتخابات بال َّت َّ
ارخيية يف عهد حزب ّ َ
الجمهوري ً
ِّ
و�سيلة من �أجل م�ستقبلهما
ال�شعب

العدالة وال َّتنمية ً
أيضا ،فقد أجريت انتخابات  2002عىل
أمل ِّ
ياسية واالقتصاد َّية ،وإعادة إنشاء
حل األزمات ِّ
الس َّ
السياسة ُّ
بالطرق الدِّ
يمقراطية،
العالقات بني َّ
الساحة ِّ
املؤسس�ات ِّ
ياسية واملجتمع وتوسيع َّ
َّ
الس َّ
ِّسعينيات
املجزأة يف سنوات الت
ياس�ية
َّ
وهكذا كانت انتخابات ُي َراد منها ال َّتخ ُّلص من البن َي ِة ِّ
َّ
الس َّ
�يايس ،وقد بينَّ ح�زب العدالة وال َّتنمي�ة أ ِّ
مه َّية هذه
الس
ِّ
م�ن الق�رن املايض ،وحتقيق االس�تقرار ِّ
االنتخابات ِّ
مؤكدً ا هذه املسائل.11
ً
االنتخابية هلذه
اإلستراتيجية
رشس�ة لوضع العقب�ات ،ومل تكن
فق�اد النِّظ�ام القديم محل ًة
َّ
َّ
األط�راف وال ت�زال من أجل الفوز يف االنتخابات ،بل ملن�ع وصول حزب العدالة وال َّتنمية إىل
قوي ،وبعد ه�ذه االنتخابات مل َّ
يتمكن من الدُّ خول إىل الربملان س�وى
الس�لطة وحده بش�كلٍ ٍّ
ُّ
َّ
باألغلبية
نمية
ت
وال
العدال�ة
حزب
وف�از
،
اجلمهوري
�عب
الش
وحزب
نمية
ت
وال
العدالة
ح�زب
ِّ
َّ
َّ
َّ
تؤهله لتعديل الدُّ ستور.
الربملانية التي ِّ
َّ

ارخيية؛ ألنهَّ ا س�تكون اجلواب يف وجه ال َّت ُّ
الوصائية
دخالت
َّ
ووصف انتخابات  2007بال َّت َّ
ُ
منس ٍق َّ
ياسية
ومنظ ٍم ضدَّ حزب العدالة وال َّتنمية
َّ
واملؤسسات وا ُمل َمث ّّليات ِّ
التي أ ِديرت بشكلٍ َّ
الس َّ
ياس�يون يف حزب العدالة وال َّتنمية يرون يف ّ
الدِّ
مر ًة
السلطة َّ
يمقراطية ،وكان ِّ
تس�لمهم ُّ
َّ
الس ُّ
بقو ٍة َّ
الوصائية ،وتعزيزً ا لس�لطة الشرَّ ائح الواس�عة من َّ
الش�عب ،وتعزيز
تراجع�ا للكيانات
ُأخ�رى
ً
َّ
ال ِّثقة بأنفس�هم ،12ويف هذه احلالة ،س�ترتاجع كذلك سياس�ة املقاومة التي تبدهيا الشرَّ ائح التي
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ٍ
بس�هولة ،وإذا ما ساد االستقرار
الس�لطة ،وتفقد س�احات هيمنتها
س�تفقد بن َيتها ال َّتقليد َّية يف ُّ
بعد االنتخابات؛ سُي�رُ َّكز عىل تعميق الدِّ
الرعاية
يمقراطية مع اإلصالحات البن َيو َّية ،وس�تُ َّ
عزز ِّ
َّ
ياسية.
االجتامعية من خالل اإلجراءات ِّ
الس َّ
َّ

ٍ
صيغة متنع حزب
بن�ا ًء علي�ه؛ كان الدَّ اف�ع األهم للمعارضة يف ه�ذه االنتخابات هو إجي�اد
بالسلطة
بقو ٍة ،ومل تكن للمعارضة
العدالة وال َّتنمية من دخول الربملان َّ
اسرتاتيجي ٌة كأولو َّية الفوز ُّ
َّ
ٍ
معارضة قو َّي ٍة يف مواجهة حزب العدالة
يف هذه االنتخابات يف األساس ،بل الغاية هي تشكيل
وال َّتنمية ،فقد است ِ
السيناريوهات ُق َب َ
ُخد َم ُّ
يل االنتخابات ،فعىل سبيل املثال؛ ُغيرِّ َ اسم
كل أنواع ِّ
حزب َّ
الطريق القويم ُ DYPق َب َ
يل االنتخابات إىل احلزب الدِّ
يمقراطي ،و ُب ِذل اجلهد لالتحِّ اد مع
ِّ
األم االنتخابات
األم َّ ،ANAP
لكن االحتاد مل يتح َّقق ،ومل خيض حزب الوطن ِّ
ح�زب الوطن ِّ
يف األساس .13ومو ِرست ضغوط كبرية لتشكيل اتحِّ ٍ
اد بني احلزب الدِّ
اليساري DSP
يمقراطي
ِّ
ِّ
وحزب َّ
اجلمهوري  ،CHPودخل احلزب الدِّ
اليس�اري الربملان من خالل
يمقراطي
الش�عب
ِّ
ِّ
ِّ
اجلمهوري ال من قائمته ،ومل حيصل حزب َّ
عضوا من قائمة حزب َّ
الشعب
الشعب
ثالثة عرش
ِّ
ً
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اجلمهوري إلاَّ عىل  % 20من األصوات من خالل هذا ال َّتحالف ،وزاد حزب العدالة وال َّتنمية
ِّ
ٍ
العامة التي سبقتها.
أصواته بمعدَّ ل 12
نقطة عن االنتخابات َّ

ٍ
وعدَّ حزب العدالة وال َّتنمية انتخابات  2011بش�كلٍ
انتخابات حاس�م ًة يف س�ياق
خاص
َ
ٍّ
ٍ
جدي�د بع�د االنتخاب�ات وال َّتحضريات لع�ام ِّ 2023
الذك�رى املئو َّي�ة لقيام
الوع�د بدس�تو ٍر
اجلمهور َّي�ة هب�دف بناء تركيا اجلديدة ،حيث خ�اض حزب العدالة وال َّتنمي�ة هذه االنتخابات
بوعد االستمرار يف تنفيذ اإلصالحات البن َيو َّية واملكاسب الدِّ
يمقراطية ح َّتى األجل املذكور.
َّ

وبع�د ع�ام  2012ن ّف�ذت مراكز الوصاية مؤام�رة ال مثيل هلا ضدَّ حكوم�ة حزب العدالة
ٍ
ٍ
منحرفة
ألغراض
مؤسس�ات الدَّ ولة
وال َّتنمية القائمة ،فقام تنظيم غولن الذي تغلغل إىل مجيع َّ
ٍ
عملية -17
انقالبي ٍة
بمحاولة
خلال أكثر من أربعين عا ًما-
قضائي ٍة ض�د احلكومة من خالل َّ
َّ
َّ
ٍ
األول  2013بال َّتعاون مع َّ
ومتيزت االنتخابات املح ِّل َّية
25
ديسمرب/كانون َّ
وليةَّ ،
الشبكات الدَّ َّ

وانتخاب�ات رئاس�ة اجلمهور َّي�ة التي ج�رت يف  2014بصف�ة امليالد ،ويرجع ذل�ك إىل إجراء
ئاس�ية من ِق َبلِ َّ
�يايس الرتكي وإىل الصرِّ اع مع
الس
ِّ
الش�عب َّ
مر ٍة يف ال َّتاريخ ِّ
االنتخابات ِّ
الر َّ
ألول َّ
تنظيم غولن.14
وقررت دعم أكمل الدِّ ين إحسان أوغلو عىل أنّه َّ
مرشح مشرتك يف مواجهة
اجتمع  13حز ًبا ّ
وت�م تلمي�ع صالح الدِّ ي�ن دمريتاش بخط�اب "املواطنة
أردوغ�ان يف االنتخاب�ات ِّ
ئاس�يةَّ ،
الر َّ
توجه األصوات الكرد َّية إىل أردوغان ،وأرادت املعارضة حتقيق ال َّتوازن مع
الرتكية" للحدِّ من ُّ
القوي يف الربملان من خالل موقع رئاسة اجلمهور َّية ،وكان خطاهبا هو:
حزب العدالة وال َّتنمية
ِّ
ٍ
َّ
بحاجة إىل رئيس مجهور َّي ٍة يتوازن معه".
السلطة بالفعل ،ونحن
"إن حزب العدالة وال َّتنمية يف ُّ
األول من االنتخابات.
فلم تفلح املعارضة يف حماوالهتا ،وفاز أردوغان يف الدَّ ور َّ

واكتس�بت انتخاب�ات  24يونيو/حزي�ران  2018أ ِّ
مه َّيته�ا من حي�ث االنتخابات يف عهد
ٍ
س�واء؛ َّ
ح�زب العدال�ة وال َّتنمية ،ومن حي�ث تاريخ النِّظام الربملا ِّ
ين يف تركيا عىل حدٍّ
ألن تركيا
بع�د هذه االنتخابات س�تنتقل م�ن النِّظام الربملا ِّ
الس�ائد يف نظام احلكم منذ دس�تور 1976
ين َّ
ٍ
رئاس�ي ٍة مجهور َّي ٍة ،كان االنتق�ال الكامل إىل النِّظام
حكومة
رغ�م بعض االنقطاع�ات إىل نظام
َّ
س�يتم بعد االنتخابات األوىل التي س�تجري عقب االس�تفتاء عىل
اجلمهوري اجلديد
ئايس
ِّ
الر ِّ
ِّ
ُّ
ئايس بعد
الر ِّ
الدُّ ستور اجلديد يف تاريخ  16أبريل/نيسان  .2017وهكذا انت ُِقل إىل نظام احلكم ِّ
االنتخابات املذكورة.

َ
أوائل كثرية يف تاريخ االنتخابات
وق�د محلت انتخابات  24يونيو/حزيران  2018كذلك
مر ٍة يف اليوم
يف تركي�ا ،حيث جرت انتخابات رئاس�ة اجلمهور َّية واالنتخابات
الربملاني�ة َّ
َّ
ألول َّ
ٍ
نفسهّ ،
وقانوني ٍة
سي ٍة
السياسة الرتكية
حتالفات َّ
للمرة األوىل يف ِّ
وشكلت األحزاب ِّ
َّ
مؤس َّ
الس َّ
ياسية َّ
والربملانية ،وكان نتيجة ذلك ْ
ياس�ية إىل
ئاس�ية
أن ذهبت األحزاب ِّ
خل�وض االنتخابات ِّ
الس َّ
َّ
الر َّ
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ٍ
االنتخابات عىل شكل ُك َتلٍ
متحالفة ،إضافة إىل ذلك ،مل تواجه األطراف املتحالفة مشكلة عتبة
االنتخابات بفضل قانون ال َّتحالفات ،وهبذا َّ
السياسة
الش�كل أصبحت االنتقادات
املتكررة يف ِّ
َّ
ٍ
ٍ
طويلة َّ
بأن اإلرادة َّ
الصناديق وعىل الربملان بس�بب
لس�نوات
الرتكي�ة
�عبية ل�ن تنعكس عىل َّ
الش َّ
مهم ٍة
حتو ٍل َّ
الس�ياق ،أصب�ح  24يونيو/حزيران نقطة ُّ
عتبة االنتخابات -دون معنًى ،ويف هذا ِّ
يب
ئايس ،أم من حيث تغيري نظام ال َّتحالف االنتخا ِّ
الر ِّ
س�واء من حيث االنتقال إىل نظام احلكم ِّ
االنتخابية عىل املدى الطويل والقصري.
ياسية
إسرتاتيجي َة األحزاب ِّ
َّ
الس َّ
َّ

تحوّل ِ ّ
ُ
يا�سي في تركيا وانتخابات  24يونيو/حزيران :2018
النظام ِ ّ
ال�س ِ ّ

ٍ
الزمن ،فاملناقش�ات
اليومية ملدَّ ٍة
�يايس أجندة املناقش�ات
الس
طويلة من َّ
ِّ
ش�غل ُّ
حتول النِّظام ِّ
َّ
يايس" و"العدالة يف ال َّتمثيل"-
الس ِّ
التي دارت حول البحث عن "اإلدارة َّ
الفعالة" و"االستقرار ِّ
َّ
السياق،
تركزت حول تغيري النِّظام االنتخا ِّ
يب أولاً ؛ لكونه أس�هل يف ال َّتنظيم وال َّتنفيذ ،ويف هذا ِّ
مر ٍ
ات حتى عام  2000يف ال َّتاريخ الدِّ
لكن هذه
ُج�دِّ َد النِّظام
يمقراطي الرتكيَّ ،
ُّ
االنتخايب عدَّ َة َّ
ِّ
أي ٍ
س�يايس
أي اس�تقرا ٍر
يب مل يتو َّلد عنها يف ِّ
وقت ُّ
ال َّتغييرات الت�ي ُأج ِر َي�ت عىل النِّظام االنتخا ِّ
ٍّ
ٍ
ٍ
السياسة الرتكية.
مديد
وثابت يف ِّ

ياس�ية احلاجة إىل تغي ٍ
جذري يف موضوع النِّظام
ري
ٍّ
ويف ه�ذه احلالة ،طرحت اجلهات ِّ
الس َّ
ئايس إىل حمور املناقشات
الر ِّ
الر ِّ
ئايس ،وكان تورغوت أوزال َّ
أول من نقل احلاجة إىل النِّظام ِّ
ِّ
ٍ
لاَّ
ياس�ية ،إ َّ
تتوص�ل إىل نتيجة ،وكان رجب
أن املناقش�ات التي ج�رت يف تلك الفرتة مل
َّ
ِّ
الس َّ
احلقيقي الذي نقل هذه املس�ألة ومناقش�تها إىل جدول أعامل تركيا،
ط ِّي�ب أردوغ�ان املم ِّثل
َّ
السابقة ،وبعد انتخابات  2002نقل
وأوجد هلا احللول ،وعىل خالف املناقش�ات ِّ
ئاس�ية َّ
الر َّ
ئايس إىل جدول
الر ِّ
رئي�س حزب العدالة وال َّتنمية رج�ب ط ِّيب أردوغان احلاجة إىل النِّظام ِّ
ً
والس�يام يف فترة حكومة حزب العدال�ة وال َّتنمي�ة القو َّية
روي�دا رويدً ا،
األعمال يف تركي�ا
َّ
15
عق�ب انتخاب�ات . 2011

�يايس الرتك�ي يف املرحلة التي
الس
ِّ
اتخُّ ِ َ�ذت اخلطوات امللموس�ة يف طريق ال َّت ُّ
حو ِل يف النِّظام ِّ
ُ
حماول�ة انقالب  15يوليوُّ /متوز
االنقالبية يف  15يوليوُّ /متوز  ،2016كانت
أعقب�ت املحاول�ة
َّ
ٍ
�يايس إىل ج�دول األعامل من
الس
بمثاب�ة نقط�ة
ِّ
انعط�اف يف عودة مناقش�ات ال َّت ُّ
حول يف النِّظام ِّ
ٍ
االنقالبي�ة يف  15يوليوُّ /مت�وز ،انتقل دولت هبجيل
جدي�د خلال عام  ،2016فبع�د املحاولة
َّ
القومية إىل أبعد من الدَّ عم الذي قدَّ مه حلزب العدالة وال َّتنمية يف مكافحة
زعي�م حزب احلركة
َّ
ستوري ،وأعلن استعداده للمفاوضات من أجل
لبي من ال َّتغيري الدُّ
ِّ
اإلرهاب ،فغيرَّ موقفه َّ
الس َّ
مقرتحات ال َّتعديالت الدُّ ستور َّية رشيط َة ألاَّ تطال املواد األربع األوىل من الدُّ ستور ،وال ت ِ
ُفسدَ
يايس.
ال ُبن َي َة الوحدو َّية ،وأطلق
الس ِّ
عملي ًة جديد ًة من حيث ال َّت ُّ
حول يف النِّظام ِّ
َّ
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القومية هذا قدَّ م حزب العدالة وال َّتنمية املرشوع الذي أعدَّ ه
بن�ا ًء عىل إعالن حزب احلركة
َّ
القومية يف  15نوفمرب/ترشي�ن الثَّاين 2016
ح�ول ال َّتعديالت الدُّ س�تور َّية إىل حزب احلرك�ة
َّ
�يايس إىل الربملان يف
الس
وع ِ�رض املرشوع الذي
لل َّتف�اوض حوهلاُ ،
ِّ
َّ
يتضم�ن ال َّت ُّ
حول يف النِّظام ِّ
ُ
تم اتخِّ اذ القرار َّ
بالذهاب
 10ديسمرب/كانون َّ
السبب َّ
األول  ،2016حيث أ ِق َّر بعد ذلك ،وهلذا َّ
إىل االس�تفتاء يف  16أبريل/نيس�ان  2017من أجل اعتامد القوانني املذكورة أو رفضها .و ُن ِّظ َم
َ
قر َّ
الشعب ال َّتعديالت املذكورة ،وات ُِّفقَ عىل تنفيذ مجيع ال َّتعديالت تقري ًبا يف َّأول
االس�تفتاء ،وأ َّ
ٍ
ورئاس�ي ٍة ،وهكذا دخلت هذه ال َّتعديالت ح ِّيزَ ال َّتنفيذ مع إجراء االنتخابات
برملاني ٍة
انتخابات
َّ
َّ
والربملاني�ة يف  24يونيو/حزي�ران  .2018وه�ذه ه�ي ال َّلوائ�ح املن َّف�ذة م�ن خالل
ئاس�ية
ِّ
َّ
الر َّ
حت�ول النِّظ�ام ُّات ِخ َذت الخط � ��وات الملمو�سة في طري � ��ق ّ َ
انتخاب�ات  24يونيو/حزي�ران يف إط�ار ُّ
التح ُّو ِل في
احلكومي يف تركيا:
النِ ّ ظ � ��ام ِ ّ
ال�س ِ ّ
يا�سي التركي ف � ��ي المرحلة التي �أعقبت
 ُأ ِالس�لطة التنفيذية
لغ َي�ت
االزدواجي�ة يف رئاس�ة ُّ
َّ
ُّ
يوليو/تموز  2016كانت
َّ ِ َّ المحاولة االنقالب ّ َية في 15
ال َّناجت�ة ع�ن النِّظ�ام الربمل�اينِّ ،ففي النِّظ�ام اجلدي�د ُمن َح

ُ
ُّ
انعطاف
محاولة انقالب 15
يوليو/تموز بمثابة نقطة ٍ
رئي�س اجلمهور َّي�ة املنتخ�ب م�ن َّ
الش�عب مب�ارش ًة ملدَّ ة
َ
ّ
ّ
السلطة ال َّتنفيذ َّية بمفرده ،في ع � ��ودة مناق�شات التح ُّول في النِ ظ � ��ام ِ ّ
ٍ
ال�س ِ ّ
يا�سي �إلى
مخس
س�نوات -احلقَّ يف إدارة ُّ
حق الترَّ ُّشح لرئاسة اجلمهور َّية َّ
وحدِّ َد ُّ
ُ
للشخص الواحد جدول الأعمال من جديدٍ خالل عام 2016

وحدِّ د الفوز بمنصب رئاس�ة
بدور َتين متعاقبتَين فقطُ ،
وحدِّ د لذل�ك جولتان من
اجلمهور َّي�ة باحلص�ول على نس�بة  1+50من األص�وات املقبول�ةُ ،
ٍ
مخس�ة باملئة من األص�وات لتكون قادر ًة
العامة ،واشُت�رُ ِ ط حصول األحزاب عىل
االنتخاب�ات َّ
عىل تقديم َّ
للرئاس�ة ،كام وضع القانون لألفراد ترشيح أنفس�هم لرئاسة اجلمهور َّية
مرش�حيها ِّ
توقيع عىل ِّ
تم اإلق�رار بإج�راء االنتخابات
برشيط�ة احلص�ول على مئة أل�ف
ٍ
أق�ل تقدي� ٍر ،كام َّ
ٍ
واحد.
معا بال َّتزامن يف يو ٍم
ئاسية ً
الربملانية ِّ
والر َّ
َّ
 ال جي�وز لرئي�س اجلمهور َّية وال لن َُّوابه وال لوزرائ�ه ْأن يكونوا يف نفس الوقت أعضا ًء يف
الربملان.
انسداد يف النِّظام بسبب ٍ
ٍ
رشيعية وال َّتنفيذ َّية يف
السلطتَني ال َّت
 من أجل منع حدوثأزمة بني ُّ
َّ
تخِّ
ٍ
للرئيس والربملان بش�كلٍ
متبادل حقَّ ا اذ قرا ٍر بإجراء االنتخابات من
النِّظام اجلديدُ -س ِ�م َح َّ
ٍ
رشيعي أو رئيس اجلمهور َّية بإعادة االنتخابات،
جديد ،ويف هذا الوضع ،عندما يقيض اجلهاز ال َّت
ُّ
َّ
ٍ
فإن ذلك يعني حكماً إعادة إجراء ِكال االنتخا َبني بشكلٍ
متزامن.
العامة ،وال َّتحقيق
الرقابة
الربملانية من البحث الربملاينِّ ،واجللس�ة َّ
َّ
 م�ع احلفاظ عىل آليات َُّ
ِ
الرقابة بش�كل االس�تجواب املوجود يف النِّظام
الربملاينِّ ،واالس�تجواب الكت�ا ِّ
يب -ألغيت آلية َّ
الربملاينِّ.
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ئايس ال حيق لرئيس اجلمهور َّية تقديم مرشوعات
الر ِّ
 انس�جا ًما مع متط َّلبات نظام احلكم ِّللرئيس إصدار املراسيم
قوانني إىل الربملان،
وأعطي مقابل ذلك حقّ إصدار املراسيم ،وال ُّ
حيق َّ
َ
األساس�ية ،واحلق�وق والواجبات َّ
�خصية ،واحلقوق والواجبات
الش
يف تنظي�م قضايا احلقوق
َّ
َّ
للرئيس إصدار املراس�يم يف القضايا التي ِّ
تنظمها القوانني بش�كلٍ واضح،
ياس�ية ،وال ُّ
ِّ
الس َّ
حيق َّ
للرئيس إصدار املراسيم يف القضايا التي حيرص الدُّ ستور تنظيمها بالقانون ،وإذا أصدر
وال ُّ
حيق َّ
ٌ
تعارض بني
ئ�ايس الغ ًيا ،وإذا ُو ِج َ�د
الر
الربمل�ان قانو ًنا يف
ِّ
القضية نفس�هاُ ،ي َعدّ حكم املرس�وم ِّ
َّ
ٍ
ئايس الغ ًيا.
وأي
ئايس ِّ
الر ِّ
الر ُّ
قانون ،تُن َّفذ أحكام القانون و ُي َعدّ املرسوم ِّ
املرسوم ِّ

 ُيعينِّ رئيس اجلمهور َّية ّنو ِللرئيس
الرئيس والوزراء بموجب مرسو ٍم
رئايس ،كام ُّ
ٍّ
حيق َّ
اب َّ
قدم ح � ��زب العدالة ّ َ
أعده إنش�اء الوزارات وإلغاؤه�ا وحتديدُ واجباتهِ ا وس�لطاتهِ ا
والتنمية الم�ش � ��روع الذي � ّ َ
َّ
وحي�ق
رئ�ايس،
نظيمي�ة بموج�ب مرس�و ٍم
وهياك َله�ا ال َّت
ُّ
ٍّ
َّ
ح � ��ول ّ َ
التعدي �ل ��ات ُّ
الد�ستور ّ َية �إل � ��ى حزب الحركة
املديرين العا ِّمني
للرئيس تنظيم أصول تعيني وإقالة كبار
َ
َّ
القوم ّ َي � ��ة ف � ��ي  15نوفمبر/ت�شري � ��ن ّ َ
الثان � ��ي 2016
للرئيس
وحيق
ة،
ئاسي
الر
املراس�يم
بموجب
املناصب
من
ِّ َّ
ُّ َّ
َّ
للتفاو� � ��ض حولها ُ
امليزانية وتقديمه إىل الربملان.16
وع ِر�ض الم�ش � ��روع الذي يت�ض ّ َمن إعداد مرشوع قانون
َّ

َّ
التح ُّول في النِ ّ ظ � ��ام ِ ّ
يا�سي �إلى البرلمان في 10
ال�س ِ ّ
ُّ
ئ�ايس يف تركي�ا م�ع
الر
ب�دأ العم�ل
ِّ
الفعلي بالنِّظ�ام ِّ
دي�سمبر/كانون الأ ّ َول  2016حيث �أُقِ ّ َر بعد ذلك انتخابات  24يونيو/حزيران  ،2018وهذا النِّظام الذي
كل ٍ
يس�تند إىل مفهوم "الفائز يأخذ َّ
يشء" أو "Winner
الس�لطة
 "takes allو" "First past the postأعط�ى
َ
رئي�س اجلمهور َّي�ة ال�ذي يمتلك ُّ
ومس�ؤولي ٍ
صالحي ٍ
رئيس اجلمهور َّية -إىل
ات واسع ًة .حيتاج اجلهاز ال َّت
ات
ال َّتنفيذ َّية
ُّ
نفيذي؛ أي ُ
َّ
َّ
السلسة هلذا النِّظام؛ هبدف توفري االستقرار يف اإلدارة.
دعم ٍّ
ٍ
قوي من الربملان من أجل املامرسة َّ
وإن ُّ
ّ
االنتقالية
الربملاني�ة واإلدارة اجل ِّيدة للمرحل�ة
األغلبية
متك َ�ن حتال�ف اجلمهور من حتقي�ق
َّ
َّ
َّ
البريوقراطية التي ستحدث يف وجه تكريس
أعطاه الفرصة الكبرية من أجل إجهاض املقاومة
َّ
ِّقنية التي
اآلنية للمش�كالت
القانوني�ة والت َّ
َّ
النِّظ�ام اجلديد وممارس�ته ب�دون أخطاء ،واملعاجل�ة َّ
17
ستظهر ،وتفادي َّ
االنتقالية .
يت يف إدارة املرحلة
املؤسسا ِّ
الضعف َّ
َّ
وق�د ُن ِّف َذ العديد م�ن ال َّتغيريات بعد انتخاب�ات  24يونيو/حزيران  2018من أجل وضع
ال َّتعديلات املذكورة قيد ال َّتنفيذ ،وحتويل النِّظ�ام الربملا ِّ
ئايس ،كان الغرض من
الر ِّ
ين إىل النِّظام ِّ
ياس�ية يف النِّظام اجلديد ،وعملها بانس�جا ٍم
البريوقراطية
هذه ال َّتغيريات دمج
َّ
واملؤسس�ات ِّ
الس َّ
َّ
18
ُ
األمور اآلتية:
السياق
ُ
مع النِّظام  ،وكانت يف مقدِّ مة ال َّتغيريات التي أج ِر َيت يف هذا ِّ

"لوح�ظ َّ
األس�ايس يف نم�وذج اإلدارة اجلدي�دة بع�د تغيري النِّظ�ام ،هو تعزيز
أن اهل�دف
َّ
السياس�ة
السياس�ة واإلدارة -يف صياغة ِّ
ق�درة رئي�س اجلمهور َّية الذي تس� ّلم موقعه يف مركز ِّ
الس�بب ُأ ِ
ٍ
وجلان ضمن البن َية املرتبطة برئاسة
نش�ئت مكاتب
َّ
العامة وممارس�تها وتقييمها ،وهلذا َّ
ئايس،
الر ِّ
اجلمهور َّي�ة مبارش ًة ،وكانت هذه اخلطوة مماثل ًة ملامرس�ات الدُّ ول التي حيكمها النِّظام ِّ
 68ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

انتخابات 24يونيو/حزيران 2018

مكتب أو ٍ
ٍ
جلنة ،أو يف حتديد َأدوارها ووظائفها
أي
ولوحظ كذلك أنَّه عند اتخِّ اذ القرار يف إنشاء ِّ
ٍ
عىل حدٍّ
احلالية لنظام اإلدارة
س�واءُ -أ ِخذ بعني االعتبار أهداف تركيا إىل عام  ،2023والبنية
َّ
العامة (مثل ال َّتنسيق وال َّتعاون بني
العامة الرتكية ومش�كالهتا ،واالتجِّ اهات اجلديدة يف اإلدارة َّ
َّ
املؤسسات والقطاعات ،وإضفاء َّ
الوظيفي عىل عمليات ال َّتشاور وال َّتفاوض) ،كام ظهر
الطابع
َّ
ِّ
ٍ
ٍ
السعي لتخفيض عدد الوزارات بشكلٍ
للعيان عملية إنشاء بنية َّ
خاصة برتكيا ،ولوحظ كذلك َّ
املتطورة ،وكان جمال اإلدارة االقتصاد َّية أكثر املجاالت
عام وعىل ال َّتوازي مع ممارسات الدُّ ول
ٍّ
ِّ
ُ
الت�ي برز فيها ال َّتغيري الذي أج ِر َي عىل مس�توى ال�وزارات ،ويمكن احلديث كذلك عن اعتامد
الوزاري العايل خالل إعادة بناء املجال
ال َّنموذج
االقتصادي".19
ِّ
ِّ
هذه ال َّتغيريات تبينِّ َّ
ياس�ية يف تركيا تغيرَّ ت بالكامل ،واخلطوة األوىل يف
أن َّ
املؤسس�ات ِّ
الس َّ
ٍ
وزارة ،وتغيري أسامء بعض الوزارات
السياق كانت ختفيض عدد الوزارات من  26إىل 16
هذا ِّ
ُ
االجتامعية
والسياس�ات
يف س�ياق اهليكل�ة اجلدي�دة ،فعىل س�بيل املث�ال؛ أدم�ج وزارة األرسة ِّ
َّ
ٍ
ٍ
جدي�دة باس�م" :وزارة األرسة واخلدمات
وزارة
االجتامعية حت�ت
والسلامة
ووزارة العم�ل َّ
َّ
االجتامعية والعمل".
َّ

االقتص�ادي من  6إىل 3
الصلة باملجال
ِّ
كما ُخ ِّقض يف النِّظ�ام اجلديد عدد ال�وزرات ذات ِّ
نمو الدَّ خل
ت�م تبس�يط اإلدارة االقتصاد َّي�ة يف النِّظام احلديث هبدف زي�ادة ِّ
وزارات ،وهك�ذا َّ
ٍ
أضعاف خلال س� َّتة عرش عا ًم�ا ،عن طري�ق إنتاج
القوم�ي ال�ذي تضاع�ف أكث�ر من ثالث�ة
ِّ
ٌ
جل�ان يف النِّظام
االجتامعي�ة ،إىل جان�ب ذلك ُش ِّ�كلت
املرشوع�ات الواس�عة األف�ق واملناف�ع
َّ
ئ�ايس مل تكن موجود ًة من قبل يف تركياُ ،
وأ ِ
نش�ئت تس�ع ٍ
ياس�ية
الر
ِّ
جلان لتقديم ال َّتوصيات ِّ
ِّ
الس َّ
ٍ
ٍ
لاً
والغذائية،
الص ِّح َّية
وتطوير رؤية
السياسات ِّ
إستراتيجية وطويلة األجل يف العلوم وصو إىل ِّ
َّ
َّ
والغذائية ،وجلنة
الص ِّح َّية
السياس�ة ِّ
وه�ذه ال ِّلجان كام ييل :جلنة سياس�ة اإلدارة املح ِّل َّية ،وجلنة ِّ
َّ
السياسة
السياسة
َّقافية
السياس�ة
القانونية ،وجلنة ِّ
والفنية ،وجلنة ِّ
االجتامعية ،وجلنة ِّ
ِّ
َّ
َّ
السياس�ة الث َّ
َّ
السياس�ة االقتصاد َّية ،وجلنة سياس�ة الترَّ بية وال َّتعليم ،وجلنة سياس�ة
اخلارجية واألمن ،وجلنة ِّ
َّ
َّ
املؤسس�ايت عىل
ِّقني�ة واحلداث�ة ،كان اهلدف من هذه ال َّتش�كيالت هو إضفاء الطابع َّ
العل�م والت َّ
ال َّتفكري املشترك م�ن خالل إرشاك مم ِّثلي َّ
واألكاديمية واجله�ات الفاعلة يف
األهلي�ة
املنظامت
َّ
َّ
ياسية ،ومتابعة نشاطات ال َّتنفيذ،
السياسة ،وستضع هذه ال ِّلجان ال َّتوصيات ِّ
عملية صياغة ِّ
الس َّ
َّ
وإعداد ال َّتقارير حوهلا.
ٍ
مهمتها
تقرر إنش�اء أربعة مكاتب
مرتبطة مبارش ًة برئي�س اجلمهور َّية يف النِّظام اجلديدَّ ،
كام َّ
تنفي�ذ األنش�طة يف األمور املتع ِّلقة بجمي�ع الوزارات ،هذه املكاتب عىل َّ
الش�كل اآليت :مكتب
قمي ،ومكتب االس�تثامر ،واهلدف من
ال َّتموي�ل ،ومكتب املوارد البرش َّية ،ومكتب ال َّت ُّ
حول َّ
الر ِّ
هذه الوحدات ْ
مركزي يف جمال جذب االستثامرات،
موقع
فعالاً يف نقل تركيا إىل
ٍّ
ٍ
أن تؤ ّدي ً
دورا َّ
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الفعال املثمر للموارد البرش َّية ،وتعزيز
املالية اجلديدة ،من خالل االس�تخدام َّ
وتطوير األجهزة َّ
قمي وخدمته.
جودة ال َّت ُّ
حول َّ
الر ِّ

ٍ
ٍ
مرتبطة برئاس�ة اجلمهور َّية ،وهي؛ رئاس�ة هيئة
رئاس�ات
وال َّتغيري اآلخر هو تش�كيل ثامين
القومي،
فاعية ،وجملس األمن
األركان ،ورئاسة االستخبارات
الوطنية ،ورئاسة ِّ
الصناعات الدِّ َّ
َّ
ِّ
ورئاس�ة ُّ
اإلسرتاتيجية
ينية ،وجملس رقابة الدَّ ولة ،ورئاس�ة االتصاالت ،ورئاس�ة
َّ
الش�ؤون الدِّ َّ
الفعالة.
وامليزانية؛ واهلدف من هذه اهليكلة هو توفري ال َّتنسيق
ِّ
القوي واإلدارة َّ
َّ
إضاف�ة إىل ه�ذه ال َّتغييرات ُأ ِ
ص�د َر العدي�د م�ن املراس�يم بمثاب�ة القانون م�ن أجل جعل
العام�ة ُ
األخرى متوافق ًة م�ع النِّظام اجلدي�د .كان اهلدف من هذه املراس�يم بمثابة
املؤسس�ات َّ
َّ
ُ
ُ
ٍ
َّ
ٌ
القان�ون وال َّتغييرات األخ�رى -ه�و ْ
مؤسس�ات قائمة عىل أ ُس�س
حتول الدَّ ولة َّ
أن تتولد م�ن ُّ
الس�ياق يمك�ن القولَّ :
إن ه�ذه الترَّ تيبات وال َّتغييرات لن يقترص
عقالني ٍ�ة
وعملي ٍ�ة ،ويف هذا ِّ
َّ
َّ
الس�نوات القادمة مع مزيد
اس�تمرارها عىل ما بع�د انتخابات  24يونيو/حزيران فقط ،بل إىل َّ
العامة.
املؤسسات َّ
حول يف َّ
من ال َّت ُّ

قانون ّ َ
التحالفات االنتخاب َيّة وانتخابات  24يونيو/حزيران :2018

َّ
ئايس عقب االس�تفتاء عىل ال َّتعديالت الدُّ س�تور َّية يف  16أبريل/
الر ِّ
إن االنتقال إىل النِّظام ِّ
�يايس الرتكي،
الس
ِّ
نيس�ان  2017جلب معه العديد من الدِّ يناميكات املختلفة املؤ ِّثرة يف النِّظام ِّ
يناميكي�ات ،كام ُذ ِك َر س�اب ًقا ،هي َّ
إح�دى ه�ذه الدِّ
أن انتخ�اب رئيس اجلمهور َّي�ة الذي يملك
َّ
ٍ
واحد
الس�لطة ال َّتنفيذ َّية يف النِّظام اجلديد يف اجلولة األوىل يتط َّلب احلصول عىل زيادة
صالحية ُّ
َّ
على ِّ
األق�ل عىل مخسين باملئة من األص�وات ،كما َّ
والس�لطة
الس�لطة ال َّتنفيذ َّية ُّ
أن ال َّتوافق بني ُّ
رشيعية بوصفها ً
رشطا الس�تقرار النِّظام يعطي األ ِّ
مه َّية لل َّتنس�يق بين األحزاب املوجودة يف
ال َّت
َّ
مهد َّ
ياسية إلقامة
الربملان .ومقابل هذا الوضع ،دخل القانون الذي َّ
الطريق أمام األحزاب ِّ
الس َّ
ٍ
الربملانية ح ِّيز ال َّتنفيذ نتيجة ال َّتوافق بني حزب العدالة وال َّتنمية
قانوني ٍة يف االنتخابات
حتالف�ات
َّ
َّ
اعتبارا م�ن  16مارس/آذار  ،2018عالو ًة عىل ذلكَّ ،
ش�كل قانون
القومية
وح�زب احلرك�ة
ً
َّ
االنتخابية الت�ي كانت جتري يف تركيا بش�كلٍ غري
ين لل َّتحالف�ات
ال َّتحالف�ات األس�اس القان�و َّ
َّ
ٍ
رسمي ٍ
الزمن.
ملدة
طويلة من َّ
ٍّ
رئاس�ي ٍة عىل
والربملانية والنِّصف
ئاس�ية
حت�دث ال َّتحالفات
االنتخابية يف نامذج األنظمة ِّ
َّ
َّ
الر َّ
َّ
ٍ
ئاس�ية وفق ش�ك َلني اثنَنيَّ :
ح�دٍّ
الش�كل
س�واء ،وحت�دث ال َّتحالفات
االنتخابية يف األنظمة ِّ
الر َّ
َّ
الربملانيةَّ ،
ئاسية،
األول :ال َّتحالف يف االنتخابات
َّ
والش�كل الثَّاين :ال َّتحالف يف االنتخابات ِّ
الر َّ
َّ
ونظرا َّ
الرئيس يتط َّلب احلصول عىل نس�بة  1+50من
ئاس�ية،
ففي االنتخابات ِّ
ً
الر َّ
ألن انتخاب َّ
ٍ
حتالفات
حزب حتقيق ذلك بمفرده ،وهذا ما يدفع األحزاب إىل إنشاء
األصوات -لن يستطيع
ٌ
للف�وز هبذا املنصب20؛ َّ
ألن الفوز بموقع رئاس�ة اجلمهور َّية ي�أيت يف مقدِّ مة أولو َّيات األحزاب
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ئايس .وحت�اول األحزاب يف
الر ِّ
ِّ
أهم منص�ب يف البلدان الت�ي تحُ كم بالنِّظ�ام ِّ
ياس�ية ،وه�و ُّ
الس َّ
ئاسية -توحيد جهودها ،وتشكيل
ال َّتحالفات التي جتري يف االنتخابات
الربملانية يف األنظمة ِّ
الر َّ
َّ
ٍ
ٍ
الي ًة.
سلطة أو
معارضة أكثر َّ
فع َّ

أن ْ
ش�كل ال َّتحال َفينْ ِ يبدوان خمتل َفني عن بعضهام؛ فقد تبينَّ َّ
ورغم َّ
االنتخابية
أن التحالفات
َّ
والربملانية تتأ َّثران ببعضهام من ح ٍ
آلخرَّ ،
االجتاهني
وأن تش�كيل ال َّتحالف يف أحد
ني
ئاس�ية
َ
َ
ِّ
َّ
الر َّ
تجِّ
َّ
ئاسية يف نتائج
ُي ِّ
مهد الطريق إىل تشكيل ال َّتحالف يف اال اه اآلخر ،وتأثري نتائج االنتخابات ِّ
الر َّ
رشيعية -يؤ ِّدي يف الواقع إىل انتقال ال َّتحالف يف االنتخابات األوىل إىل ال َّتحالف
االنتخابات ال َّت
َّ
21
ُ
يف االنتخابات األخرى .
م�ر ٍة يف تركيا يف انتخاب�ات  24يونيو/حزيران
وق�د ُأ ْج ِريت ال َّتحالف�ات
االنتخابية َّ
َّ
ألول َّ
رسميا من خالل القوانني ِّ
القانونية
االنتخابية التي أزالت العقبات
املنظمة لل َّتحالفات
2018
َّ
َّ
ًّ
الربملانية ،وتوضي�ح نط�اق ال َّتحالفاتَّ .
إن
ياس�ية يف االنتخاب�ات
أم�ام حتالف األح�زاب ِّ
َّ
الس َّ
جتاوز العدد اإلمجا ِّيل ألصوات ال َّتحالف نس�بة ِّ % 10
يمكن َّ
ٍ
ياسية
كل
حزب من األحزاب ِّ
الس َّ
املنضوي�ة حت�ت هذا ال َّتحالف م�ن اجتياز العتبة ولو مل حيصل بمفرده عىل نس�بة  % 10لوحده،
وهكذا ُأ ِ
بطل مفعول نس�بة  % 10لألحزاب الدَّ اخلة يف ال َّتحالف ،كام ش�هد قانون االنتخابات
ريا جذر ًّيا يف حساب األصوات وتوزيع مقاعد الربملان بني األحزاب املتحالفة.22
تغي ً
وهك�ذا يظه�ر َّ
أهم العوام�ل التي حدَّ دت نتائج
أن قانون ال َّتحالف�ات
االنتخابية كان أحد ِّ
َّ
انتخاب�ات  24يونيو/حزي�ران ،وظه�ر يف البداية حتال�ف اجلمهور بعد القان�ون الذي مجع يف
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القومية ،وانضم إليهام فيام بعد حزب الوحدة
البداية بني حزب العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
َّ
الكبرى  ،BBPويرجع جذور هذا ال َّتحالف يف الواق�ع إىل ما قبل صدور قانون االنتخابات،
االنقالبي�ة يف  15يوليوُّ /مت�وز  2016كان ح�زب احلركة
فف�ي املرحل�ة الت�ي تبعت املحاول�ة
َّ
القومي�ة ه�و احلزب الذي وقف مع حزب العدالة وال َّتنمي�ة يف وجه االنقالب ويف وجه من ِّفذه
َّ
تنظي�م غولن بش�كلٍ
األساس�ية
وبقي ثابتًا على موقفه ،وقدَّ م األولو َّية ملصالح البالد
ٍ
َّ
واضحَ ،
االنقالبية ،كام قدَّ م دعم�ه حلزب العدال�ة وال َّتنمية يف
متاش�يا م�ع روح يني قايب بع�د املحاول�ة
ً
َّ
23
َّ
عملية إجراء االس�تفتاء ،
احلكومي القائم يف تركيا ،وفت�ح الطريق أمام
مس�ألة تغيري النِّظ�ام
َّ
ِّ
املبك�رة مل تكن موضوع ٍ
فاالنتخاب�ات ِّ
بح�ث بعد عندما
� ّ َإن االنتق � � ��ال �إل � � ��ى ِ ّ
النظ � � ��ام ال ِّر ِ ّ
القومي�ة دولت هبجيل دعمه
ئا�سي اس�تبق زعيم حزب احلركة
َّ
عق � � ��ب اال�ستفت � � ��اء عل � � ��ى ال ّ َتعديالت لرتش�يح رج�ب ط ِّيب أردوغ�ان ،فقال" :إنَّن�ا يف حزب
القومية لن نقدِّ م َّ
مرش ً�حا يف االنتخابات القادمة،
احلركة
َّ
ُّ
الد�ستور ّ َي � � ��ة ف � � ��ي � 16أبريل/ني�سان
بل س�نقدِّ م دعمنا لرئيس اجلمهور َّية أردوغان متاش ًيا مع
 2017جل � � ��ب مع � � ��ه العدي � � ��د م � � ��ن
روح ين�ي ق�ايب" ،وكان هذا َّأول م�ؤشرِّ ٍ لل َّتحالف الذي
ِّ
الديناميكات المختلفة الم� ِ ّؤثرة في س ُي َش َّ
�كل بين ح�زب العدال�ة وال َّتنمية وح�زب احلركة
القومية .وبعد اتخِّ �اذ قرار االنتخابات ِّ
ِّ
املبكرةُ ،أ ْع ِلن عن
يا�سي التركي
النظام ِ ّ
ال�س ِ ّ
َّ
انضم إليهام حزب
ثم
تش�كيل "حتالف اجلمهور" بينهامَّ ،
ّ
مرش ِحني يف قوائم حزب العدالة وال َّت ِ
نمية ،وأصبح أردوغان َّ
الوحدة الكربى من خالل َّ
املرشح
ئايس املشرتك لل َّتحالف.
الر َّ
ِّ
الس�ياقَّ :
الرئيس لتش�كيل حتالف اجلمه�ور بني حزب
ويمك�ن الق�ول يف ه�ذا ِّ
إن احلاف�ز َّ
ٍ
القومية متث ََّل يف ُّ
"وطني حمليِّ ٍّ "
حتالف
الشعور باحلاجة إىل إنشاء
العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
َّ
ٍّ
ٍ
تعرضت هلا تركيا ،وهكذا أصبحت
يف مواجهة  15يوليوُّ /متوز  ،2016وما تاله من
هجامت َّ
ٍ
وبداية ٍ
ُ
ُ
السياسة الرتكية،
عهد
االنقالبية يف  15يوليوُّ /متوز،
حول بعد املحاولة
نقطة ال َّت ُّ
جديد يف ِّ
َّ
قضي ٍة مصري َّي ٍة يف نظر حزب العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
الس ِّ
ُّ
وحتول الصرِّ اع ِّ
يايس القائم إىل َّ
ِّ
ُ
الرئيسة هلذا ال َّتحالف ،وجت َّلت أهداف هذا ال َّتحالف بشكلٍ رئيس
األسباب
ل
تش�ك
ة-
القومي
َّ
َّ
ِ
ِ
أقره َّ
وتكريس
الشعب يف استفتاء  16أبريل/نيسان ،2017
يف
حتقيق ال َّت ُّ
حول ِّ
الس�يايس الذي َّ
ِ
السياق،
السياسة،
هذا ال َّت ُّ
عمليا بعد  24يونيو/حزيران  ،2017ويف هذا ِّ
حول يف ِّ
وبنية الدَّ ولة ًّ
سم َي باسم "روح يني قايب" بعد  15يوليوُّ /متوز
حتولت روح الوحدة
الوطنية وال َّتضامن الذي ِّ
َّ
َّ
24
وجتسدَ يف ال َّتحالف .
ني،
ب
احلز
بني
املشرتك
عاون
ت
ال
إىل
2016
َّ
َ
َّ
يف املقابل كان هناك -عىل ال َّنقيضٌ -
آخر بني أحزابَّ :
اجلمهوري
الشعب
ِّ
بحث عن حتالف َ
والس�عادة ِّ
املش�كلة ملجموع�ة املعارضة ،إىل جان�ب حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراطي،
و(اجليد) َّ
ّ
ّ
لق�اءات بني
ئاس�ية يف البداي�ة ،حيث جرت
ٌ
وكان ه�ذا البح�ث َّ
موج ًه�ا نح�و االنتخابات ِّ
الر َّ
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الس�عادة للبحث يف موضوع اختيار عبد اهلل غول َّ
حزب َّ
مرش ً�حا
الش�عب
ِّ
اجلمهوري وحزب َّ
لألح�زاب املعا ِر َض�ة ،إلاَّ َّ
(اجليد) مرال أقش�نار عىل ترش�يح نفس�ها
أن إرصار زعيم�ة حزب ّ
ٍ
حتالف لالنتخابات
املعار َض ُة يف تشكيل
لرئاس�ة اجلمهور َّية ،أحبطت هذه املحاولة ،وأخفقت
َ
ئاسية.
ِّ
الر َّ
الربملانية ً
املهمة
واس�تمر البحث يف هذه اجلبهة عن ال َّتحالف لالنتخاب�ات
أيضاُ ،
وحدِّ دت َّ
َّ
ّ
ترأس�ها ح�زب َّ
اجلمه�وري يف االنتخابات
الش�عب
ُّ
الرئيس�ة لتحال�ف ه�ذه املجموع�ة التي َّ
َّ
الصفر مقابل عتب�ة  ،"% 10وإزالة مجي�ع العوائق أمام
الربملاني�ة ،وه�ي تش�كيل "حتالف عتب�ة ِّ
َّ
ٍ
َّ
حقوق االنتخاب ،وتطوير ثقافة الدِّ
يمقراطية ،ووضع هناية لالستقطاب ،ومع ذلك ،مل يتمكن
َّ
حزب من األحزاب ِّ
ٍ
االنتخابية
املشكلة هلذه اجلبهة من تقديم اجلواب الواضح خالل احلملة
أي
ُّ
َّ
25
َّ
السياسة التي ستُنتَهج يف هذه القضايا  .ويف ال َّنتيجة ،شكلت هذه اجلبهة
بآليات ِّ
عن األس�ئلة َّ
التي أخفقت يف ال َّتحالف حول َّ
ضم حزب َّ
ئايس" ،حتالف َّ
الشعب
الر ِّ
املرش�ح ِّ
الش�عب" الذي َّ
(اجليد) ،ورغم حماوالت حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراطي
َّ
اجلمهوري وحزب َّ
الس�عادة واحلزب ّ
ّ
االنضمام إىل ه�ذا ال َّتحالف لك َّنه مل َّ
يتمكن من ذلك ،وملا كانت مس�ألة جتاوز حزب ُّ
الش�عوب
الدِّ
دورا مصري ًّيا يف معدّ ل األصوات التي سيحصل عليها حتالف
يمقراطي حدَّ العتبة سيؤ ّدي ً
ِّ
اجلمه�ور يف الربمل�ان تقارب حزب َّ
اجلمه�وري واألحزاب املتحالف�ة معه مع حزب
الش�عب
ُّ
26
يمقراط�ي ،وقدَّ م�وا الدَّ ع�م الذي َّ
ح�د العتب�ة َّ ،
ُّ
مكن�ه من اجتياز ِّ
الش�عوب الدِّ
ونظ َم حزب
ِّ
َّ
قسم
اجلمهوري عىل وجه اخلصوص محل ًة من خالل ال َّتواصل
الش�عب
االجتامعي بغية توجيه ٍ
ُّ
ِّ
من ناخبيه إىل ال َّتصويت ملصلحة حزب ُّ
الشعوب الدِّ
الربملانية.
يمقراطي يف االنتخابات
َّ
ِّ

أخف�ق حتالف َّ
املهم�ة يف انتخابات  24يونيو/
الش�عب من حتقيق اثنتينَ من
إستراتيجياته َّ
َّ
اإلستراتيجيتَني هي ضامن تأجي�ل االنتخابات إىل اجلولة الثَّانية،
حزي�ران ُ :2018أوىل ها َتني
َّ
وانتخاب ِ
أحد َّ
مرشحي األحزاب املشمولة يف هذا ال َّتحالف يف اجلولة الثَّانية ،إذ فاز أردوغان
مهمُ ،
ٍ
اإلسرتاتيجية،أ ّما
وأ ْحبِ َط ْت هذه
برئاسة اجلمهور َّية يف اجلولة األوىل من االنتخابات
بفارق ٍّ
َّ
اإلستراتيجية الثَّانية لتحالف َّ
الربملانية ،وهبذا
األقلية
الشعب فهي؛ تراجع حتالف اجلمهور إىل
َّ
َّ
َّ
َّ
الش�كل يمكن وضع العقبات أمام اخلطوات التي سيقدم عليها رئيس اجلمهور َّية أردوغان يف
النِّظام اجلديد ،فكانت نتائج االنتخابات خم ِّيب ًة آلمال حتالف َّ
الشعب ،إذ حصل حتالف اجلمهور
ٍ
بفارق كب ٍ
اإلستراتيجية الثَّانية ،وب�دأ تبادل االتهِّ امات بني
ري ،واهنارت
الربملانية
األغلبية
على
َّ
َّ
َّ
أحزاب َّ
والس�عادة وراء الكواليس ،وانتهى األمر إىل اإلعالن عن
الش�عب اجلمهوري
واجليد َّ
ّ
اهنيار ال َّتحالف.
يب -وهذه ال َّتجرب�ة األوىل يف انتخابات  24يونيو/حزيران-
َّأدى قان�ون ال َّتحالف االنتخا ِّ
س�تتبلور يف املس�تقبل ،27فقد بدا َّ
األيديولوجي بني
أن االنسجام
إىل ظهور بعض القضايا التي
َ
َّ
األيديولوج�ي بني األحزاب ِّ
حي�ويّ ،
املش�كلة لتحالف
وأن ال َّتباين
أم�ر
ٌّ
األح�زاب املتحالفة ٌ
َّ
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رئيسا يف إخفاق هذا ال َّتحالفّ ،
َّ
يب رافقه كذلك
وإن قانون ال َّتحالف االنتخا ِّ
الش�عب كان س�ب ًبا ً
ظهور ٍ
حزبي ٍة َّ
ظاهرا َّ
أن السياسة يف تركيا
تش�كلت حول كتلتَني رئيس�تَ ني يف تركيا ،وقد بدا
ً
بنية َّ
َّ
نموذجي حتالف اجلمهور وحتالف
ستتش�كل بعد اآلن من خالل كتلتَني رئيس�تَ ني ،كام ظهر يف
َ
الش�عب ،وهك�ذا أصبح م�ن الواضح َّ
َّ
أن القضايا الت�ي َّمتت جتربتها يف انتخاب�ات  24يونيو/
سي ًة يف االنتخابات املقبلة.
حزيران  2018ستكون أكثر َّ
مؤس َّ

الخاتمة:

ً
ً
فاصل�ة يف
نقط�ة
والربملاني�ة يف 24يونيو/حزي�ران ،2018
ئاس�ية
كان�ت االنتخاب�ات ِّ
َّ
الر َّ
ُّ
ئايس ال�ذي اعت ُِمدَ
تم هب�ذه االنتخابات االنتق�ال
الر ِّ
الفعيل إىل النِّظ�ام ِّ
ال َّتاري�خ الرتك�ي ،فق�د َّ
دس�تور ًّيا يف اس�تفتاء  16أبريل/نيس�ان  ،2017كام ش�هدت هذه االنتخابات ال َّتجربة األوىل
يب الذي َّ
القانونية لل َّتحالف بني األحزاب.
األرضية
شكل
لقانون ال َّتحالف االنتخا ِّ
َّ
َّ
ُ
ياس�ية
وق�د امتازت ه�ذه االنتخابات ع�ن االنتخابات األخ�رى التي جرت يف احلياة ِّ
الس َّ
ئ�ايس ،وقد جلب هذا
الر
ِّ
الرتكي�ة بمس�ألتَني َّ
مهمتَينْ ِ اثنتَين :أوالمها :االنتقال إىل نظام احلكم ِّ
فتم إجراء الكثري من ال َّتغيريات الدُّ ستور َّية
االنتقال معه عد ًدا كب ً
ريا من املتط َّلبات الدُّ س�تور َّيةَّ ،
ُ
وحماولة توفري االنس�جام بني بني�ة الدَّ ولة القائمة يف تركي�ا والنِّظام اجلديد،
بع�د االنتخاب�ات،
ٍ
ٍ
العامة عىل املدى
تغيريات
ومن املتو َّقع هلذه الترَّ تيبات التي س�وف تحُ ِد ُث
املؤسس�ات َّ
كبرية يف َّ
القصري َّ
والطويلْ -
ياسية يف تركيا.
أن تسهم يف ضامن االستقرار ،وتغيري الثَّقافة ِّ
الس َّ
ومتثَّل�ت ال ُّنقط�ة ُ
يب ،إذ خاض ح�زب العدالة وال َّتنمية
األخرى يف تنظيم ال َّتحال�ف االنتخا ِّ

الوطني�ة واملح ِّل َّية يف إطار حتالف اجلمهور،
معا عىل حمور
وح�زب احلرك�ة
القومية االنتخابات ً
َّ
َّ
ريا فيها ،وفاز َّ
وأحرزا ً
مرشح حزب العدالة وال َّتنمية أردوغان بمنصب رئاسة اجلمهور َّية
فوزا كب ً
ٍ
الس�لطة ،وكان
يف اجلول�ة األوىل م�ن االنتخابات
بفارق كبري ،وبقي حزب العدالة وال َّتنمية يف ُّ
الس�لطة أطول ٍ
فرتة يف تاريخ تركيا منذ االنتخابات الدِّ
يمقراطية
بذلك احلزب الذي
اس�تمر يف ُّ
َّ
َّ
يتم تصنيف ح�زب العدالة وال َّتنمية باعتب�اره "احلزب احلاكم" الذي
يف ع�ام  ،1950وبذل�ك ُّ
ياس�ية عند تعريف األحزاب التي تفوز يف االنتخابات ملدَّ ة 20
أدبيات العلوم ِّ
الس َّ
ُيس� َتخدَ ُم يف َّ
عا ًما عىل ال َّتوايل.
الش�عب الذي ُأ ِ
تعرض حتالف َّ
نش َ�ئ يف هذه االنتخابات يف مواجهة
ويف هذه االنتخاباتَّ ،
ٍ
ذريع ،إذ أخفق�ت أحزاب املعارض�ة بداي ًة يف
أردوغ�ان وح�زب العدال�ة وال َّتنمية-
إلخف�اق ٍ
ٍ
ٍ
حتالف حول َّ
س�عيها لتش�كيلِ
وحتركت هذه األحزاب
�ح
مرش ٍ
مشترك يف مواجهة أردوغانَّ ،
لك�ن أحزاب َّ
الش�عب
مع�ا حت�ت ه�ذا ال َّتحالف م�ن أج�ل االنتخاب�ات
الربملانيةَّ ،
املعارض�ة ً
َّ
كونة هلذا ال َّتحالف أخفقت يف احلصول عىل ال َّنتيجة التي كانت
اجلمهوري
ِّ
والسعادة ا ُمل ِّ
واجليد َّ
ّ
تتو َّقعه�ا ،ومل يكن حتالف األحزاب ا ُمل ِّ
ش�كلة لتحالف َّ
أيديولوجي،
الش�عب يف إطار انس�جا ٍم
ٍّ
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وأدى ذلك إىل اهنيا ِر حتالف َّ
الش�عب
ب�ل كان اتحّ �ا ًدا يف مواجه�ة رئيس اجلمهور َّية أردوغ�انَّ ،
بع�د االنتخاباتّ .
وإن اندالع أزمة القيادة التي ش�هدهتا هذه األحزاب يف أعقاب االنتخابات
يكشف َّ
أهم متط َّلبات ال َّتحالف يف املستقبل.
أن االنسجام
األيديولوجي سيصبح من ِّ
َّ
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