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ّ فإن هذه االنتخابات
ّ
ُ  الذي ُقبِ َل،الرئايس اجلديد
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ABSTRACT On June 24. 2018. with a participation rate of more than 85 percent.
Turkey elected its President and parliamentarians. While determining Turkey’s political
fate. the elections were also of significant importance as they allowed for the final step
of the transition to the new presidential governance system that was accepted with
the April 16. 2017 referendum. This commentary aims to provide an analysis of the
period from the referendum to the June 24 2018 elections. After providing the main
reasons that led to snap elections. the commentary analyses the electoral campaign
strategies and the election results.
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المدخل
وبرملانيها ،بمعدّ ل مش�اركة
انتخب�ت تركيا يف الرابع والعرشين من يونيو 2018م رئيس�ها
ّ
بلغت  % 86.24من الناخبني يف االنتخابات الربملانية ،و % 86.22يف االنتخابات الرئاس�ية،
وه�و مع�دّ ل مل يبلغ�ه العديد م�ن الديمقراطيات الغربي�ة .وعليه أصبح أردوغ�ان أول رئيس
للجمهوري�ة الرتكي�ة حتت النظام الرئ�ايس اجلديد ،بحصوله على  % 52.2من األصوات؛ يف
حين حصل حزب العدالة والتنمية عىل  % 42.6يف أصوات الناخبني ،وبناء عىل ذلك حصل
ً
وبعي�دا عن أن احلزب حصل عىل أغلبي�ة األصوات االنتخابية،
على  295مقع�دً ا يف الربملان.
ّ
ف�إن ش�كل حزب العدالة والتنمية" حتالف الش�عب" مع حزب احلرك�ة القومية ليفتح الطريق
لتحالف برملاين قوي .وهبذا ،وبعد انتخابات  24يونيو  ،2018يكون لـ"حتالف الشعب"334
برملانيا يف املجلس الترشيعيُ ،م ّ
ش�كلاً هبذا األغلبية احلقيقية يف الربملان .يف حني أن حتالف
نائ ًبا
ًّ
"األم�ة" املع�ارض لـ"حتالف الش�عب" ،والذي يش�مل حزب الش�عب اجلمهوري واحلزب
"اجلي�د" وح�زب الس�عادة ،أخفق يف حتقيق أهدافه .يف هذا الس�ياق ،حصل حزب الش�عب
ّ
"اجليد" عىل
اجلمه�وري على  % 22.6من األصوات و 146نائ ًبا يف الربمل�ان ،وحصل احلزب ّ
 % 9.96من األصوات و 43نائ ًبا يف الربملان .يف حني حصل حزب الس�عادة عىل  % 1.4فقط
ضم ّ
م�ن األص�وات ،وأخف�ق يف انتخاب أي نائب برمل�اين له ،إال ّ
مرش َ�حني من
أن احلزب قد ّ
مرش�حيه إىل قوائم حزب الش�عب اجلمهوري ،ومن هنا نجح هذان املرشحان يف الدخول إىل
الربملان .أما حصل حزب الش�عوب الديموقراطي ،املمثّل الس�يايس لـ"يب كا كا" ،فقد حصل
عىل  % 11.7من األصوات و 67نائ ًبا يف الربملان ،وذلك لدعمه التحالف األمة...

مهمة ًّ
ج�دا؛ ألنهّ ا ت َُعدّ
علاوة عىل أن ه�ذه االنتخابات حتدد مصير تركيا الس�يايس ،فإهنا ّ
ِ
التحول إىل النظام الرئ�ايس اجلديد ،الذي ُقبِ َل و ُاق َّر يف اس�تفتاء 16
اخلط�وة األخرية يف مس�ار
ّ
َ
أبري�ل  .2017وعليه فإن تركيا ،اآلن يف عملية حت�ول ديمقراطي ،خطت نحو النظام الرئايس
اجلدي�د ،تارك� ًة خلفها النظام الربملاين البطيء وغري ّ
املنظم .خلال هذه الفرتة جدّ دت اجلموع
االنتخابية الرتكية ثقتها يف أردوغان ،وأظهرت دعمها السيايس القوي ،وإيامهنا بالنظام اجلديد.
على النقي�ض من ذلك ،واجه املرش�حون الذين دافع�وا عن النظام القديم خس�ار ًة فادحة .يف
الواق�ع ،األص�وات التي حصل عليها أردوغان وحده أكرب م�ن جمموع األصوات التي حصل
مجيعا؛ فقد حصل حمرم إنجه ،مرش�ح حزب الش�عب اجلمهوري ،عىل
عليه�ا بقي�ة املرش�حني ً
"اجليد" ،على  ،% 7.3وصالح الدين
 ،% 30.6وحصل�ت مريال أكش�ينار ،مرش�حة احل�زب ّ
ريا حصل مرش�ح حزب
ديم�رداش ،مرش�ح حزب الش�عب الديمقراطي ،على  ،% 8.4وأخ ً
الس�عادة مت�ل كرمولاّ أوغل�و عىل  % 0.9من جممل األصوات .ويف هذا الس�ياق ،اس�تحدثت
انتخاب�ات  24يوني�و  2018ديناميكيات جديدة يف احلياة السياس�ية الرتكية ،فاألحداث التي
وقعت ما بني االس�تفتاء واالنتخابات وإستراتيجيات التحالفات تركت عالمتها عىل العملية
االنتخابي�ة ،الت�ي تظهر أمهيته�ا يف حتديد حالة البل�د االجتامعية السياس�ية يف ظل نظام احلكم
اجلدي�د ،وهي�دف هذا البحث إىل حتلي�ل فرتة ما بني اس�تفتاء  16أبريل وانتخاب�ات  24يونيو
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 ،2018وبداية سيناقش البحث أمهية نظام احلكم الرئايس ،واألسباب املختلفة التي استدعت
تبكير االنتخاب�ات ،ثم يناقش مراحل التجهيز املختلفة التي خاضتها األحزاب السياس�ية من
أجل انتخابات  24يونيو ،وتقييم مدى انعكاس إسرتاتيجياهتا وخطاباهتا االنتخابية عىل نتائج
ريا ،حي ّلل البحث نتائج االنتخابات بشكل خمترص.
االنتخابات ،وأخ ً

لماذا االنتخابات المبكرة؟
ً
منح�ازا إىل عق�د االنتخاب�ات يف موعدها ،ومل
كان الرئي�س أردوغ�ان ،من�ذ ع�ام 2012
ُي ِ
أي انتخاب�ات ،واالس�تثناء الوحيد هل�ذا كان يف ع�ام  ،2007حني خلقت
ق�دم على تقدي�م ّ
بع�ض األطراف حينها أزمة من ش�أهنا أن متنع حزب العدال�ة والتنمية من أن يكون له رأي يف
قرر أردوغان عقد انتخابات ّ
مبكرة بثالثة أشهر ونصف عن
التعيينات الرئاسية ،ونتيج ًة هلذاّ ،
أرص أردوغ�ان بقوة عىل إجراء االنتخاب�ات يف الوقت املحدد ،فقد
موعده�ا األصلي .1وبينام ّ
جليا
وافق يف بعض األحيان عىل إجراء انتخابات مبكرة يف حاالت استثنائية ،وظهر هذا املبدأ ًّ
يف الفرتة التي سبقت انتخابات  24يونيو  ،2018التي حدثت نتيجة لظروف استثنائية ،والتي
ستُنا َقش يف مخسة حماور:

أولاً  :م�ع التحالف الناجح الذي ّ
ش�كله ح�زب العدالة والتنمية وح�زب احلركة القومية
بعد حماولة االنقالب الفاش�لة يف  15يولي�و  2016-أراد احلزبان محاية احللف ،والقضاء عىل
متر فيه تركيا بمرحلة انتقالية منتظمة يف
أي حالة من عدم االستقرار السيايس يف الوقت الذي ّ
الواقع .ورئيس حزب احلركة القومية دولت هبتشلي هو الذي دعا إىل االنتخابات املبكرة ،ثم
كانت االستجابة باملوافقة من الرئيس أردوغان.
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ثان ًي�ا :جعل�ت التهدي�دات املحلي�ة واخلارجية الت�ي واجهت اس�تقرار تركي�ا ،إضافة إىل
التنمية االقتصادية والس�لم املجتمعي من االنتخابات املبكرة رضور ًة قومية ،وبش�كل خاص
كان�ت اهلجامت املالي�ة الدولية عىل االقتص�اد الرتكي املتنامي ،وحماولة التالعب يف األس�واق
من األس�باب احلاس�مة لرضورة إقامة انتخابات مبكرة عىل الفور ،ومن املمكن القول :إنه لو
ُأجريت االنتخابات يف عام  ،2019لكان هناك عدم ارتياح يف األس�واق ،األمر الذي كان من
املمك�ن أن يزيد من احتامل وج�ود صعوبات يف التحركات االس�تثامرية ،ومرشوعات التنمية
الكبرى ،ويف إجياد الدع�م املايل إال ّ
أن التحدي الذي تواجهه تركيا ليس اقتصاد ًّيا فقط ،حيث
حاليا بعمليات عس�كرية يف شمال العراق ضد منظم�ة يب كا كا اإلرهابية ،ولذلك
تق�وم أنقرة ًّ
رسيعا ،يف سبيل احلفاظ عىل نجاح هذه
احتاجت تركيا إىل إكامل انتقاهلا إىل نظام احلكم اجلديد
ً
العمليات ،وعىل االستقرار السيايس؛ ومع األخذ يف االعتبار ّ
أن مكافحة اإلرهاب عامل مؤثر
من الدرجة األوىل يف االستقرار السيايس لرتكيا -يمكننا القول ّ
إن قرار إجراء انتخابات مبكرة
منطقيا ورضور ًّيا.
قرارا
كان ً
ًّ
شهرا ،وبخاصة بعد أن بدأ احلزب احلاكم
ثال ًثا :كانت االنتخابات متو َّقعة يف تركيا ملدة ً 22
وحزب احلركة القومية التعاون فيام بينهام ،وسواء أكان مقصو ًدا أم ال فقد بدت االدعاءات التي
افرتض�ت إج�راء انتخابات مبكرة بني العامة وداخل جهاز الدول�ة واضحة /أكثر ثبو ًثا .ومع
ذلك ،تس�ببت اإلش�ارة إىل نوفمرب  2019موعدً ا حمتملاً لالنتخابات يف ركود كال القطاعني:
العام واخلاص.

رابعا :بدأت املعارضة تشعر باالهنزام أمام حتالف حزب العدالة والتنمية واحلركة القومية،
ً
وحاولت اس�تخدام وس�ائل غري ديمقراطية ،من ذل�ك تنظيم احتجاجات يف الش�وارع مماثلة
لـ"أحداث غيزي بارك" عام  .2013حيث إن النقطة املشرتكة الوحيدة التي جتمع بني أطراف
حتال�ف األمة هي معاداة أردوغان .لكن مل تكن لدهيا رؤية واضحة يف كيفية مواجهة أردوغان
أي زعيم جتتم�ع لتحويل ه�ذا املوقف إىل
يف إط�ار التناف�س الس�يايس الديمقراط�ي ،وح�ول ّ
مكاسب سياسية!

أخيرا ،اخت�ارت تركيا النظام الرئايس يف  16أبريل  ،2017ومنذ ذلك احلني وهي يف فرتة
ً
انتقالية؛ وألن القوانني الالزمة لتسوية وضبط نظام احلكم اجلديد كانت قيد اإلعداد منذ ذلك
احلين ف�إن النقاط املتعلقة باالس�تجابة واملقاوم�ة ،خاصة يف البريوقراطي�ة احلكومية ،جعلت
أخرت ً
س�ن سياس�ات
األم�ر صع ًب�ا عىل األطراف السياس�ية يف مراكز صنع القرار التي ّ
أيضا ّ
طويلة األمد .ولذلك ،كان من الرضوري لرتكيا إجراء انتخابات مبكرة ،من أجل كرساستبداد
البريوقراطية ،ولكي ُين َّفذ التغيري الدستوري امل ّتفق عليه يف  16أبريل.
نتيجة لذلك ،وافق أردوغان ودولت هبتشلي عىل إجراء االنتخابات يف  24يونيو ،2018
كي تتمكن تركيا من التغلب عىل ش�كوكها السياس�ية ،ومن أجل متكني البالد من االنتقال إىل
أيضا ،إال ّ
أحزاب املعارض�ة ً
أن دعمها
القرار
نظ�ام رئايس عىل أس�س صلبة .وقد دعمت هذا
ُ
َ
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مل يكن لألس�باب املذكورة أعلاه ،أي :التهديدات التي
تواجهه�ا تركي�ا داخ�ل حدوده�ا وخارجه�ا ،أو ع�دم
اس�تقرارها الس�يايس ،أو االنتق�ال الناج�ح إىل نظ�ام
رئ�ايس .مل تعترب املعارضة االنتخاب�ات املبكرة حلاًّ هلذه
ّ
املش�كالت ،وإنما بمثابة فرص�ة للوصول إىل الس�لطة.
ويمك�ن تدعيم هذا ال�رأي بالنظر إىل موق�ف املعارضة
حول�وا احلمالت املالية
خالل احلمل�ة االنتخابية عندما ّ
الدولية عىل تركيا إىل أدوات سياس�ية .عالوة عىل ذلك،
مل يدعم�وا مكافح�ة احلكومة ضد اإلره�اب؛ وبدلاً من
دع�م االنتق�ال إىل نظ�ام جديد ،والذي ق�د جيعل عمليات صن�ع الق�رار أرسعّ ،
فضلوا النظام
القائم.

وافق �أردوغ � � ��ان ودول � � ��ت بهت�شلي على
�إجراء االنتخابات في  24يونيو 2018
كي تتمكن تركي � � ��ا من التغلب على
�شكوكها ال�سيا�سية ومن �أجل تمكين
البالد من االنتق � � ��ال �إلى نظام رئا�سي
على �أ�س�س �صلبة

الحمالت االنتخابية النتخابات  24يونيو 2018م

أعل�ن ح�زب العدال�ة والتنمية وح�زب احلرك�ة القومية ،بع�د اتفاقهام لألس�باب التي
ُذ ِك�رت آن ًف�ا -أهنما س�يواصالن يف أثن�اء انتخاب�ات  24يوني�و حتالفهام الذي ّ
ش�كاله بعد
حماول�ة االنقلاب الفاش�لة يف  15مت�وز 2016م ،واس�تمر حتى فترة االس�تفتاء .وأعلن
الطرف�ان بوض�وح أن الس�بب وراء حتالفهام مل يكن الس�عي إىل الس�لطة ،ب�ل من أجل أمن
البلاد  .2يف ه�ذا اإلطار ،أوضح ح�زب العدال�ة والتنمية وحزب احلرك�ة القومية أهنام قد
عق�دا لقاءات مشتركة يف العديد من املجاالت ،أمهها السياس�ة اخلارجي�ة وقضايا األمن.
الترشيعي
أق�ر الطرفان قبل االنتخاب�ات الترشيع ،ومن خالل املجل�س
علاوة عىل ذلكّ ،
ّ
ال�ذي ُي ِّ
تم
مك�ن األحزاب من تش�كيل حتالف مع أحزاب أخرى .بموج�ب القانون الذي ّ
متري�ره ّ
ش�كل حزب العدال�ة والتنمي�ة وحزب احلرك�ة القومية "حتالف الش�عب" ومتكنت
أحزاب املعارضة من تش�كيل حتالف األمة.
يوحد احللف الذي ش�كلته املعارضة هو أنه اس�تند إىل إطار ٍ
معاد
كان العامل األهم الذي ّ
ألردوغ�ان ،ويف واق�ع األمر ،بعد اختاذ قرار االنتخابات يف  24يونيو ،كانت اإلستراتيجيات
السياس�ية ألحزاب املعارضة تتمحور حول أردوغانُ ،
وشكلت إستراتيجياهتا كامل ًة ملحاولة
واضحا منذ فرتة اختيار مرشحها الرئايس ،وحتى
ضامن أال ُي َعاد انتخابه مرة أخرى .كان هذا
ً
اختيار إسرتاتيجيتها االنتخابية الفعلية ،ويف هذا الصدد ،شكل حزب الشعب اجلمهوري ممثّل
السياس�ة اليس�ارية الكاملية حتال ًفا مع الوطنيني العلامنيني الذين غادروا حزب احلركة القومية:
"اجليد" ،كام انضم إىل هذا التحالف حزب الس�عادة الذي ُيف َ
رتض أنه حزب إسلامي
احلزب ّ
يمثل سياس�ات مناهضة لالحتاد األورويب وللرأسمالية .وكذلك أعطى املمثلون السياس�يون
حلزب العامل الكردس�تاين /حزب الشعوب الديمقراطي ،الدعم الفعيل لتحالف األمة ،وهبذا
ُش ِّكل التحالف.
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أي أرضية مشتركة أخ�رى جتمع بين األحزاب املكون�ة للتحالف،
إال أنّ�ه مل تك�ن هن�اك ّ
ً
مناهضا ألردوغ�ان ،كام مل جيمعها متاس�ك أيديولوجي .كان ه�ذا أبرز نقاط
ع�دا كون�ه حتال ًفا
ضع�ف التحال�ف .إضافة إىل ذلك ،أخفقت أط�راف التحالف يف تطوير رؤية واجتاه مشترك
جتاه املش�كالت املحلي�ة والعاملية التي تواجه اجلمهورية الرتكي�ة .بل صدرت بخصوص تلك
القضايا ترصحيات متعدّ دة يناقض بعضها ً
بعضا .كذلك كان إخفاق التحالف يف اختيار مرشح
ٍ
ضعف أخرى يف حتالف األمة.
رئايس مشرتك نقط َة

ويف يناير  2018قبل حتديد موعد االنتخابات املبكرة ،أعلن حزبا العدالة والتنمية واحلركة
القومية رغبتهام يف تشكيل حتالف خيوضان به أول انتخابات قادمة ،كام أعلنا أن التحالف الذي
ش�كلاّ ه بعد حماولة االنقالب الفاش�لة س�يكون اس�مه:
�أعل � � ��ن ح � � ��زب العدال � � ��ة والتنمية وحزب حتالف الش�عب .ومنذ اليوم األول حدّ د حتالف الشعب
الحركة القومية بع � � ��د اتفاقهما �أنهما أن ُمرشحه الرئايس سيكون رجب طيب أردوغان .عىل
�سيوا�صالن في �أثناء انتخابات  24يونيو النقي�ض من ه�ذه ال ِوحدة ،ب�دأت األح�زاب املعارضة
معا وش�كلت حتالف األمة ،بمش�اركة حزب
يف العم�ل ً
تحالفهم � � ��ا ال � � ��ذي ّ
�شكاله بع � � ��د محاولة
"اجليد" وحزب الس�عادة،
الش�عب اجلمهوري واحلزب ّ
االنق �ل ��اب الفا�شلة في  15تموز 2016م وبدع�م حزب االحتاد الديمقراطي ،عىل الرغم من أنّه مل
رسميا.
يكن ضمن االحتاد
وا�ستمر حتى فترة اال�ستفتاء
ًّ
قررت أحزاب حتال�ف األمة العمل
كام ُذ ِكر س�اب ًقاّ ،
ريا عن
س�وية يف أثناء فرتة االنتخاب�ات ،عىل الرغم من أن إيديولوجي�ات األحزاب ختتلف كث ً
بعضه�ا .كان أول م�ا قررت�ه املعارضة بع�د إعالن قرار إج�راء االنتخابات هو حتديد مرش�ح
رئايس مشترك؛ وملا ُأضيفت فكرة املرش�ح املشترك ألجندة التحالف ،حاول حزب الش�عب
اجلمه�وري عقد اتفاق مع غريمه الس�ابق عبد اهلل غول ،الذي اخت�اره حزب العدالة والتنمية
يب الش�عب اجلمهوري واالحت�اد الديمقراطي
رئيس�ا ع�ام  .2007عىل الرغم من أن قيادة حز ّ
ً
اجتمع�ت حول غول ،مل ترحب جمموعة من أعضاء احلزب وكذلك أكش�ينار ،رئيس�ة احلزب
"اجليد" ،برتشيح عبد اهلل غول .يف هذا السياق ومن أجل إقناع أكشينار ،نقل حزب الشعب
ّ
"اجليد"؛ عدا ّ
أن هذا مل يكن كاف ًيا إلقناعها.
احلزب
إىل
أعضائه
من
ا
برملاني
ا
عضو
15
اجلمهوري
ً
ًّ
ّ
ويف النهاي�ة ب�اءت حماولة إظهار غول عىل أنه املرش�ح املشترك للتحال�ف باإلخفاق وبدأ كل
حزب من أحزاب التحالف برتشيح مرشحه عىل ِحدَ ة.
كان حزب الش�عب اجلمه�وري أكثر األحزاب معانا ًة يف اختيار مرش�حه الرئايس ،مقارن ًة
ٍ
بمعزل عن
ببقي�ة األح�زاب ،ويرجع س�بب ذل�ك إىل أنه مل يس�تطع التعامل م�ع االنتخاب�ات
رصاعاته الداخلية .كان هذا بسبب تصميم/ماهية النظام اجلديد أكثر من أي يشء آخر؛ وهذا
مرش�حا للربملان يف الوقت نفس�ه ،ومن
ألن النظام اجلديد يمنع املرش�ح الرئايس من أن يكون
ً
�م إذا خرس املرش�ح االنتخابات فإنه خيرس كذلك عضوية الربملان .مل يتحمل كامل كيليش�دار
َث ّ
أوغل�و ،رئيس احلزب ،هذا التهديد ،وهلذا الس�بب عرض غريم�ه األكرب داخل احلزب ،محُ رم
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إنجه ،كونه املرشح الرئايس حلزب الشعب اجلمهوري .فبينام رأى كيليشدار أوغلو االنتخابات
فرصة لضامن مقعده يف الربملان ،وجدها إنجه فرصة لتعزيز موقعه ومحايته داخل احلزب .كان
واضح�ا حينها أن حزب الش�عب اجلمه�وري الرشيك األكرب يف حتالف األم�ة -مل يتعامل مع
ً
مهم ،وإنام كشأن داخيل متعلق بإدارة احلزب.
االنتخابات الرئاسية عىل أهنا شأن قومي ّ
بعد توضيح ذلك ،يوضح القسم اآليت من هذا البحث اإلسرتاتيجيات االنتخابية ٍّ
لكل من
حتالف الشعب وحتالف األمة ،كام سيحلل بشكل خاص الرؤية السياسية التي طرحها حتالف
الشعب الفائز باالنتخابات.

الإ�ستراتيجية االنتخابية لتحالف ال�شعب
بنى حتالف الش�عب إستراتيجيته االنتخابية عىل ثالثة مستويات/بنود :األول :مشكالت
البالد األمنية وبقاء الدولة آمنة ،والثاين :تنفيذ النظام القضائي اجلديد ،والثالث :تنفيذ الوعود
واملرشوعات التي ُوعد هبا الناخبون.

الرتكية يف
كانت القضايا األمنية وحماربة اإلرهاب -والتزال -يف مقدمة أولويات السياسة
ّ
حمورا مركز ًّيا يف اخلطاب
اآلونة األخرية ،وأصبحت مس�ألة إبقاء الدولة آمنة من هذه املخاطر ً
والس�يام م�ع تزاي�د االحتجاج�ات يف الش�وارع ،واهلجامت
السياس�ية،
الس�يايس لألط�راف
ّ
ّ
اإلرهابية ،وحماولة االنقالب العس�كري منذ  .2013بعد حماولة االنقالب العسكري الفاشلة
يف  15متوز  ،2016وتزايد اهلجامت اإلرهابية خشيت رشحية كبرية من املجتمع الرتكي من أن
يصب�ح البلد حتت هتديد االنفصال واالحتالل .هل�ذاُ ،صنِّف ٌّ
كل من منظمة يب كا كا ،وداعش
ومنظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية منظامت إرهابية ال بد من القضاء عليها.

سياس�يا ّ
يؤك�د الوح�دة الوطنية،
وط�ورا خطا ًب�ا
التق�ى أردوغ�ان وهبتشلي يف املنتص�ف
ّ
ًّ
ويضعها يف املقدمة ،وذلك ملواجهة خماوف عامة الشعب ،وإلرضاء توقعات املجتمع الرتكي،
خصوص�ا بع�د حماولة االنقلاب الفاش�لة يف  15متوز ّ .2016
وأك�د القياد ّيان عىل السياس�ة
ً
الوطني�ة واألصلية يف هذا االجت�اه ،واتّفقوا عىل أن تركيا بحاج�ة إىل نقل حرهبا ضد اإلرهاب
أمنيا
إىل مستوى خمتلف
والسيام بعد  15متوز .إضافة إىل ذلك ،طورت إدارة أردوغان مفهو ًما ًّ
ّ
جدي�دً ا .وف ًقا هلذا املفهوم يك�ون القضاء عىل املصدر الرئيس لإلرهاب هو العنرص األس�ايس
يف حماربة اإلرهاب .يف هذا الس�ياق بدأت العمليات العس�كرية الرتكية خارج حدود الدولة،
حي�ث ب�دأت أولاً بمحاربة داعش ،ثم بمحارب�ة منظمة البي كا كا .وف ًقا هل�ذا املفهوم اجلديد
ً
أيض�ا ب�دأت احلكومة الرتكية عملي�ات مالحقة الفارين م�ن منظمة فتح اهلل غول�ن اإلرهابية
خ�ارج البلاد .رصح حزب احلركة القومية بأنه يس�اند حزب العدال�ة والتنمية يف كفاحه ضد
منظم�ة فتح اهلل غول�ن ،وا ّدعى ّ
أن الكفاح من أجل هزيمة هذه املنظمة اإلرهابية يش�به حرب
التحرير .3عىل ّ
أن هذا الدعم مل يكن حمدو ًدا ملنظمة فتح اهلل غولن فقط؛ ألن املبدأ كان حماربة كل
يش�نها حزب العدالة والتنمية
رحب احلزب بالعمليات احلدودية التي
ّ
أنواع اإلرهاب .لذلك ّ
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ضد إرهاب منظمة يب كا كا وذراعها السيايس ،حزب العامل الكردستاين ،يف العراق وسوريا.
ّأكد الرئيس أردوغان أمهية نبذ اإلرهاب من أجل محاية األمن القومي للبالد.
ط�ور حتالف الش�عب خطا ًب�ا ،يف الطريق إىل انتخاب�ات  24يوني�و  ،2018وقد دافع عن
ّ
تخُّ
اخلط�وات امللموس�ة التي ا ذت ليويف بمطالب محاية األم�ن القومي وتوجيهه إىل رصاع أكثر
حرك� ًة ضد اإلرهاب ،والذي يعتزمون متابعته يف املس�تقبل من أج�ل إجياد حل لإلرهاب ملرة
واحدة ولألبد .عىل سبيل املثال ،شدّ د حزب العدالة والتنمية يف بيانه االنتخايب عىل مبدأ التدخل
تم تصور خطوة اس�تباقية ضد
الوقائي ،ويف صميمه توفري ومحاية أمن املواطنني كافة .ومن َث ّم ّ
وخصوصا منظمة فتح اهلل غولن وحزب العامل الكردستاين وداعش.
مجيع املنظامت اإلرهابية،
ً
إضافة إىل ذلكُ ،ط ِّورت خطط أخرى تتعلق بمكافحة اإلرهاب ،التي تش�مل اس�تخدا ًما أكثر
فاعلي�ة لوس�ائل اإلعلام؛ ملنع دعاية املنظمات اإلرهابية ،وزيادة الدبلوماس�ية م�ن أجل منع
أنشطتها يف اخلارج.4

كان الدف�اع ع�ن نظ�ام احلك�م الرئ�ايس ه�و املس�توى الث�اين يف ج�دول األعمال الرئيس
يب العدالة والتنمي�ة واحلركة القومية
لتحال�ف الش�عب .حي�ث أدرج كل من قادة ونواب ح�ز ّ
املزاي�ا والفوائد التي اعتقدوا أن النظام الرئايس س�وف حيققها يف تركيا .وأكدوا أن هذا النظام
ّ
للتحكم يف التوازن بني السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
احلكومي سيخلق آلية حقيقية
ويف الوقت نفسهُ ،شدِّ د عىل أن هذا النظام سيمنع اختالط أدوار السلطات الترشيعية والتنفيذية
والقضائية وتداخلها ،وأنه سيعمل كل منها داخل جماله اخلاص.

أثارت احلملة االنتخابية كذلك نقطة أخرى ،وهي أن النظام احلكومي اجلديد سوف يكرس
استبداد البريوقراطية ،وأن هذا سيؤدي إىل ترسيع عمليات صنع القرار.عالوة عىل ذلكُ ،أ ِّكد
أيضا ّ
ً
أن النظام الرئايس س�وف يؤسس فكرة القيادة السياسية القوية واالستقرار السيايس ،كام
ُأ ِّك�د إمكاني�ة وضع خطط وإستراتيجيات طويلة األمد يف البالد ،وأن النظام اجلديد س�يؤ ِّدي
دورا مهماًّ يف التغلب عىل أزمة الدخل املتوسط اقتصاد ًّيا.
ً
وس�ت َُح ّل هذه املشكالت عميقة اجلذور بمساعدة القيادة القوية والوزارات التنفيذية؛ ألن
النظام الرئايس يتوقع ترسيع عملية صنع القرار والعقالنية البريوقراطية .حيث سيعمل هيكل
الدولة ا ُمل َ
نش�أ حدي ًثا عىل توسيع القدرة عىل االس�تجابة لدى مؤسسات الدولة ،ومن َث ّم سيتم
منع اجلمود البريوقراطي من خفض فاعلية هيئات الدولة.

ويتك�ون املس�توى الثالث م�ن اإلستراتيجية االنتخابية لـ"حتالف الش�عب" م�ن الوعود
امللموس�ة التي ُقدِّ مت ،ويف هذا الس�ياق أش�ار حزب العدالة والتنمية ،وهو الرشيك الرئيس
لتحال�ف الش�عب إىل مرشوعاته الرئيس�ة التي قام هب�ا يف املايضّ ،
وأكد للناخبين أنه يف الفرتة
القادمة ،لن يس�عى فقط إىل مرشوعات كربى ،مثل نفق أوراسيا ،وجرس عثامن غازي ،وجرس
ياف�وز س�ليم ،ونف�ق أوفيت ،لكن�ه ً
أيضا س�يتابع مرشوع�ات صغرية تؤث�ر يف احلي�اة اليومية
للناس.
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الإ�ستراتيجية االنتخابية لتحالف الأمة

"اجلي�د" واحلزب
تأ ّل�ف حتال�ف األمة
ّ
املك�و ُن من حزب الش�عب اجلمه�وري واحلزب ٍّ
أحزاب
رسا حزب الش�عوب الديمقراطي -من
الديمقراطي وحزب الس�عادة ،والذي دعمه ًّ
ٍ
سياس�ية هل�ا ج�ذور أيديولوجية خمتلفة إىل حدٍّ بعيد .كان األس�اس الرئيس هل�ذا التحالف هو
معاداة أردوغان .اتّبع حتالف األمة ،قبل أي يشء إستراتيجي ًة انتخابية معتمدة باألس�اس عىل
إهناء حكم أردوغان والعودة إىل النظام الربملاين.
ويف ه�ذا اإلط�ار وضعت األحزاب التي ّ
حرفي�ا يف مواجهة
ش�كلت حتالف األمة نفس�ها
ًّ
ردا عىل اإلعالنات التي أعلنها
املؤسسة لتحالف الشعب ،وواصلت أنشطة دعائية ًّ
األطروحة ِّ
حتال�ف الش�عب ،بام يش�مل حماولة حتال�ف األمة إقصاء خط�اب األمن القومي ال�ذي ينتهجه
حتالف الشعب .يف واقع األمر ،ذهبت أحزاب املعارضة إىل حد االدعاء بأن أردوغان نفسه ن ّفذ
انقال ًبا عس�كر ًّيا بعد  15متوز  .2016انتقد الرشكاء يف "حتالف األمة" بش�دة حالة الطوارئ،
التي ُأ ِعلنت ألسباب أمنية ،والعمليات العسكرية التي ُأجريت ضمن احلرب عىل اإلرهاب.5
إال ّ
أن انتقاد حتالف األمة حالة الطوارئ خرس أمهيته عندما أعلن الرئيس أردوغان مبارشة بعد
6
االنتخابات أنه سيتم إلغاء حالة الطوارئ .
مل يعرتض الرشكاء يف "حتالف األمة" فقط عىل املعركة ضد منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية
فقط ،بل عارضوا ً
أيضا احلرب ضد حزب العامل الكردستاين .ففي حني كانت احلكومة الرتكية
مقر حزب العامل الكردستاين/حزب االحتاد الديمقراطي يف قنديل ،أصدر
تن ّفذ عمليات ضدّ ّ
ن�واب حزب الش�عب اجلمهوري إعالنات تدّ ع�ي أنه مل تكن هناك معس�كرات حلزب العامل
الكردس�تاين يف املنطق�ة ،وأن احلكومة كانت تس�تخدم عملي�ات قندي�ل أداة انتخابية .7أخفق
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املنظور الذي ا ّدعاه حتالف األمة يف العثور عىل أي صدى شعبي من أي رشحية جمتمعية ،وجعل
األهم ،وهي مكافحة اإلرهاب.
حتالف األمة يبدو صامتًا فيام يتعلق بقضية تركيا
ّ

كان�ت هن�اك قضية أخ�رى يف أجندة حتال�ف األمة خالل عملي�ة االنتخاب�ات ،إضافة إىل
احل�رب ض�د اإلرهاب -هي النظ�ام الرئايس اجلدي�د ،إال أهنم بدلاً من مش�اركة الناخبني أي
س�يفعلون يف ظل النظام اجلديد ،أعطى حتالف األمة رسالة مفادها أنه يف حال
نوع من اإلدارة
ّ
نجاحهم فإهنم س�يعودون إىل النظام القديم .القضية املثرية للس�خرية /ا ُمل َفا ِرقة هنا هي حقيقة
تس�بب هذا ،من
أن أح�زاب حتالف األمة كانت تش�ارك يف االنتخابات يف ظل نظام تعارضهّ .
كون خميم "ال"
دون شك ،يف تناقض حاد داخل حتالف األمة؛ وعىل الرغم من أن حتالف األمة ّ
قب�ل اس�تفتاء  16أبريل ،إال أنه أخفق يف احلفاظ عىل هذه الكتل�ة يف أثناء انتخابات  24يونيو.
كان سبب هذا اإلخفاق هو افتقار التامسك/االتساق األيديولوجي بني أعضاء هذا التحالف،
وعدم قدرهتم عىل إجياد أرضية مشرتكة فيام عدا التوحد ضد الرئيس أردوغان.
كان التناقض األكثر أمهية داخل حتالف األمة ،قبل انتخابات  24يونيو  ،2018هو حقيقة
توحدهم املناهض إلردوغان باملقارنة مع  15يوليو
أنه كان من األصعب عليهم االستفادة من ّ
 ،2016هذا ألنه بعد حماولة االنقالب الفاش�لة يف  15يوليو ّ ،2016
ش�كلت جبهة مناهيض
وسع نطاق سياسة أردوغان.
أردوغان ردود فعل قوية داخل املجتمع .إال أن ذلك ،للمفارقةّ ،
قادرا عىل حتويل الس�بب احلقيقي لتش�كيله -أال وهو معاداة
هلذا الس�بب مل يكن حتالف األمة ً
أردوغان -إىل خطاب سيايس ناجح.
السياس�ية الفاعلة التي يتألف منها حتالف األمة هي نفس�ها التي ش�كلت جبهة
األطراف
ّ
"ال" قبل اس�تفتاء  16أبريل .رصحت تلك األطراف ،قبل اس�تفتاء  16أبريل ،بأن الربملان
س�يفقد أمهيته يف ظل النظام الرئايس اجلديد ،وعىل الرغم من أهنا حاولت تعزيز هذا االعتقاد
عن�د مجه�ور الناخبني ،إال أن نفس تلك األطراف كانت تس�عى للحصول على أغلبية برملانية
السياس�ية ناخبيه�م ،يف خطاهبا
خلال انتخاب�ات  24يونيو  .2018ناش�دت تلك األطراف
ّ
الس�يايس ،بالقول :إن الطريقة الوحيدة إلسقاط أردوغان هي احلصول عىل أغلبية يف الربملان.
ضمنيا أنه يمكن للربملان أن حَ ُيدّ الس�لطة
وهب�ذا تكون األح�زاب داخل حتالف األمة قد قبلت
ًّ
التنفيذية ،ويمكن أن يكون بمثابة مراقب عليها من خالل اإلبقاء عىل دوره الترشيعي.

يف حني كانت مجيع مكونات حتالف األمة تستعد النتخابات  24يونيو  ،2018فإهنا كانت
يف الوق�ت نفس�ه تعاين رصاعات داخلية جدية من أجل الس�لطةٌ ،
كل داخ�ل حزبه .يمكن أن
صحيحا بش�كل خاص يف حالة حزب الش�عب اجلمهوري ،حيث أثر الرصاع عىل
يكون هذا
ً
الس�لطة بني املرشح الرئايس للحزب ،حمرم إنجه ،وبني زعيم احلزب ،كامل كيليشدار أوغلو-
يف إسرتاتيجيات االنتخابات الرئاسية والربملانية يف حزب الشعب اجلمهوريَ ،
وعكس حقيقة
حاليا داخل احلزب أكثر أمهية للحزب من السياس�ة الوطنية .تُظ ِهر عملية ما بعد
أن السياس�ة ًّ
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االنتخاب�ات أن املنافس�ة طويل�ة األم�د لرئاس�ة ح�زب
تسبب أزمة خطرية عىل مستقبل
الش�عب اجلمهوري قد ّ
احلزب.

عندما ُفتِ حت �صناديق االقتراع ث ّم �أُعلِنت النتائج في
ليل � ��ة  24يونيو  2018كان و�ضع ال�سيا�سة التركية
يخبرن � ��ا بهذه الحقيقة :فاز ح � ��زب العدالة والتنمية
بقيادة �أردوغان وتحالف ال�شع � ��ب باالنتخابات و�أظهر
لن � ��ا �أردوغان م � ��رة �أخرى �أن � ��ه ٌ
مكون مه ّم ف � ��ي الحياة
االجتماعية ال�سيا�سية في تركيا

املهمة التي انتفع منها حتالف
كان�ت إحدى األدوات ّ
ِ
ُ
األم�ة ،عالوة عىل التناقض�ات التي ذكرت ،هي الوعود
الش�عبوية التي قطعتها .حاول التحال�ف يف هذا الصدد
الوص�ول إىل الناخبين م�ن خلال وعدهم هل�م بأمور،
مث�ل عودة الالجئني الس�وريني إىل بالدهم ،وزيادة احلد
األدنى لألجور ،وإلغاء الرسوم الصحية ،ومكافأة نقدية
ملوظف�ي احلكومة .إضافة إىل ذلك ،بلغت قيمة الوع�ود التي قدمها حتالف األمة
إضافي�ة تمُ نح
ّ
م�ا يق�ارب  400مليار لرية تركية ،يف حني بلغت قيمة الوع�ود االنتخابية التي وعد هبا حتالف
الش�عب ما جمموع�ه  30مليار لرية تركية ،إال أن حتالف األمة مل يوف�ر أي معلومات أو بيانات
للناخبني عن مصدر هذه التمويل.

تحليل نتائج انتخابات  24يونيو :2018

ث�م ُأ ِ
علنت النتائج يف ليل�ة  24يونيو  ،2018كان وضع
عندم�ا ُفتِح�ت صناديق االقرتاعّ ،
السياس�ة الرتكي�ة خيربن�ا هبذه احلقيق�ة :فاز ح�زب العدالة والتنمي�ة بقيادة أردوغ�ان وحتالف
ٌ
مهم يف احلي�اة االجتامعية
الش�عب باالنتخاب�ات ،وأظه�ر لنا أردوغان م�رة أخرى أنه
مك�ون ّ
السياسية يف تركيا ،كام يمكن القول :إنه مع هذه االنتخابات رأى الناخبون أن حتالف الشعب
هو حتالف ناجح وعم ّ
مظهرا ال ينفصل عن مظاهر
يل ،وأنه يف املس�تقبل س�يصبح هذا التعاون
ً
السياسة الرتكية.
شهدت األحزاب السياسية التي ّ
شكلت حتالف األمة يف هذه االنتخابات إخفا ًقا ،بوصفه
ُكلاًّ وبش�كل ف�ردي ،ومل تُك َّل�ل حماوالهت�ا بالنجاح .انخفضت نس�بة أصوات حزب الش�عب
اجلمه�وري ،وخرس حزب الش�عوب الديمقراطي حوايل  15يف املئة م�ن أصواته التقليدية يف
"اجليد" يف إظهار أي مكانة بارزة بعد إخفاقه
املنطقة الرشقية من تركيا ،وكذلك أخفق احلزب ّ
يف احلص�ول على األص�وات الت�ي كان يأمل احلص�ول عليها من ح�زب احلركة القومي�ة ،أ ّما
حزب السعادة ،فقد حصل عىل  1.4يف املئة فقط من األصوات.

عىل الرغم من حصول املرش�ح الرئايس حلزب الش�عب اجلمه�وري ،حمرم إنجه عىل % 8
زياد ًة عن نسبة األصوات التي حص ّلها حزبه ،إال أنه ظل بعيدً ا عن أردوغان ،ومن َث ّم فقد ُه ِزم.
خصوصا عند األخذ باالعتبار حصول
حادا،
تنافسا
داخليا ًّ
ً
من املمكن توقع أن يشهد احلزب ً
ًّ
حزب الش�عب اجلمهوري عىل  22.6٪فقط ،يف حني حصل مرشح الرئاسة عىل  ٪ 30.6من
جمم�ل األصوات .وعليه ،أعلن كيليش�دار أوغلو بعد االنتخابات مب�ارشة أن "إنجه أخفق يف
احلصول عىل النجاح املتو َّقع" وأنه "ال يوجد مكان ملحبي املقاعد يف هذا احلزب"ّ .
وأكد إنجه،
خريف 19 2018

الأبحاث  -الدرا�سات فخر الدين �ألطون

من ناحية أخرى كيفية ختطيه عتبة الـ ،% 30والتي
أخف�ق حزب�ه يف الوص�ول إليها من�ذ  41عا ًما.
بعد فترة وجي�زة من ه�ذا البيان ،طل�ب إنجه
م�ن كيليش�دار أوغلو أن يعين�ه الرئيس اجلديد
للح�زب ،إال أن طلبه ُرف�ض .أوضح ذلك أن
سيكون حتدّ ًيا لقيادة احلزب.
إنجه
ّ
ال يوجد ش�ك يف أن هذا التنافس عىل قيادة
حزب الش�عب اجلمه�وري قد يك�ون من أهم
ات/آليات السياسة الرتكية يف فرتة ما بعد انتخابات الرابع والعرشين من يونيو.2018
دينامي
ّ
ّ

على الرغم من ح�صول المر�شح الرئا�سي
لحزب ال�شعب الجمه � � ��وري محرم �إنجه
على ً % 8
زيادة عن ن�سبة الأ�صوات التي
ّ
ح�صله � � ��ا حزب � � ��ه �إال �أنه ظل بعي � � � ً�دا عن
�أردوغان ،ومن َثمّ فقد ُه ِزم

مهمة أخرى جيب تأكيدها عند حتليل نتائج االنتخابات ،وهي حتالف "حزب
هن�اك قضية ّ
الش�عب اجلمهوري -حزب الش�عوب الديمقراطي" الفعيل .ساند حزب الشعب اجلمهوري
ح�زب الش�عوب الديمقراط�ي يف جماالت�ه القوي�ة من أجل ضامن ع�دم بقاء حزب الش�عوب
الديموقراط�ي حت�ت عتب�ة ال�ـ ،% 10والتي كانت س�تمنعه من دخ�ول الربمل�ان .وبينام كانت
اس�تطالعات ال�رأي تُظه�ر تصويت الش�عوب الديمقراط�ي حوايل  ،% 8حص�ل احلزب عىل
 % 11.7م�ن األص�وات ،ودخ�ل الربملان .أ ّدت ه�ذه النتيجة إىل جدل داخل حزب الش�عب
والس�يام أن�ه ُا ْخ ِفي هذا التحالف ع�ن اجلناح الكاميل التقلي�دي يف احلزب؛ وهذا
اجلمهوري،
ّ
طبيعيا للنزاع داخل حزب الشعب اجلمهوري.
يعني تزايدً ا
ًّ
هن�اك حقيقة سياس�ية أخ�رى تطرحها نتائ�ج االنتخاب�ات يف  24حزيران/يونيو ،2018
تعاطفيا تآزر ًّي�ا ،فإهنا ال تكفي
ج�وا
وه�ي أن�ه حت�ى إذا كانت فك�رة مناهضة أردوغ�ان ختلق ًّ
ًّ
للحصول عىل أي إنجازات سياس�ية ملموس�ة .اس�تمرت األحزاب املعارضة عىل مدار مخس
عدوا؛ وهذا
س�نوات يف اعتماد موقف صلب ال ترى فيه أردوغان
منافس�ا أو خصماً  ،بل ت�راه ًّ
ً
وحد الناخبني الذين يدعمون أردوغان .ال تفعل املعارضة يف تركيا ش�يئًا س�وى
حتًم�اً ب�دوره ّ
الرتكي�ز عىل سياس�ات تناهض أردوغان ،وه�ذا يضمن هزيمتهم .وهلذا ،حتت�اج املعارضة إىل
عرض سياس�ات دقيقة للتعام�ل مع مجيع رشائح املجتمع ،والس�عي لتنقيح/النتقاء مفهومها
عن املعارضة بدلاً من طرح وجهة نظر ترتكز بشكل أسايس عىل معاداة أردوغان ،كام أظهرت
انتخاب�ات  24يوني�و  2018حقيقة أخرى وهي أن السياس�ة الس�لبية والرجعية التي تنتهجها
أح�زاب املعارض�ة ،والتي أ ّدت هب�م يف النهاية إىل االتفاق مع اجلامعات اإلرهابية عىل أس�اس
معاداة أردوغان ،مل تلقَ استجاب ًة إجيابي ًة يف املجتمع.
أهم العب س�يايس يف السياس�ة الرتكية ،هذه كانت رس�الة
ال يزال حزب العدالة والتنمية ّ
الناخبين يف انتخاب�ات  24يوني�و  .2018لك�ن م�ع ذل�ك أخفق ح�زب العدال�ة والتنمية يف
حتقي�ق هدفه املتمثل يف احلصول عىل أغلبي�ة مطلقة يف الربملان ،كام أنه حصل عىل أصوات أقل
بنس�بة  % 10م�ن أصوات الناخبين للرئيس أردوغان ،وأقل كذلك من نس�بة األصوات التي
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حصل عليها مس�ب ًقا مقارن ًة بانتخابات  1نوفمرب  ،2015والتي انخفضت بنسبة  .% 7تعكس
ه�ذه النتيج�ة حقيق�ة أن ح�وايل  % 20من ناخبي ح�زب العدالة والتنمية يفرق�ون بني احلزب
ِ
ومرش�حيه يف الربملان ال يمثلون رؤي�ة أردوغان بام
وأردوغ�ان ،وأن ح�زب العدال�ة والتنمية
تغيري جاد يف إدارة حزب العدالة
يكفي .ويمكننا أن نفرتض ،يف هذا الشأن ،أنه سيكون هناك ٌ
تطورا آخ�ر يف فرتة ما بع�د االنتخابات .وأهم
والتنمي�ة بتنس�يق أردوغان ،وأن هذا س�يكون
ً
أهم سمة يف سياسة أردوغان هو أنه يستطيع
قضية جيب تسليط الضوء عليها هنا هو حقيقة أن ّ
جتديد نفسه بنجاح ،حتى وهو يف السلطة.

خاتمة:
يمكن اعتبار انتخابات  24يونيو  2018حجر األس�اس يف السياس�ة الرتكية ،حيث تتقدم
تركيا نحو مس�تقبل أفضل وأكثر أما ًنا ،تارك ًة خلفها حالة عدم االستقرار السيايس التي ميزت
املهم تأكيد حقيقة أن االنتقال من نظام برملاين إىل نظام
سياس�تها عىل مدى عقود عديدة ،ومن ّ
رئايس أمر معقد للغاية ،غري أن الشعب الرتكي أظهر مرة أخرى ثقافته الديمقراطية ،وبأصواته
متت عملية االنتقال بسالسة.
عالوة عىل ذلك ،جدّ د الناخبون األتراك خالل انتخابات  24يونيو  2018ثقتهم بأردوغان
وأ ّمن�وا مس�تقبل تركيا يف أيدي حتالف الش�عب بقيادة أردوغان ،ومن الضروري حتليل رؤية
أردوغان بش�كل صحيح ،حتى نتمكن من التنبؤ بنجاح بمس�تقبل السياس�ة الرتكية عىل نحو
صحيح .والقضية األكثر أمهية لرتكيا بالنسبة ألردوغان هي بقائها صامدة يف منطقة يزداد فيها
عدم االس�تقرار ،إضافة إىل التنمية والتطوير من خالل االس�تفادة من الفرص املتاحة ،أضف
إىل ذلك أن املحلية والقومية ستكونان من القيم األساسية يف مستقبل الديمقراطية يف تركيا.
يشهد اهليكل البريوقراطي الرتكي ،يف فرتة ما بعد االنتخابات ،حتولاً
رئيسا وف ًقا ملتطلبات
ً

النظ�ام اجلدي�د ،وقد أعلن�ت احلكومة عن قوانين جديدة تصدر بموجب مرس�وم الطوارئ؛
لتنظي�م عم�ل مؤسس�ات الدول�ة ،وزي�ادة كف�اءة هيئ�ات الدول�ة .تتواف�ق مجي�ع التنظيمات
املؤسسية -حتى اآلن مع السامت األساسية للنظام الرئايس ،ومن املؤكد أهنا سوف ُت ِرسع من
التحول يف البريوقراطية الرتكية ،وحتتاج تركيا ،هلذا الس�بب وقبل أي يشء ،إىل قيادة سياس�ية
ّ
قوية واستقرار سيايس ورؤية سياسية حازمة إلجراء إصالحات ناجحة.
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ّ ِ المعنى
ُّ ال�س
م2018  حزيران24 يا�سي النتخابات
َّ
ِّ
الجمهورية
ال�سيا�سة المحل َّية والوطن َّية ونظام حكومة رئا�سة
*علي أصالن

 تركيا،*مركز سيتا

/ يونيو24 يايس النتخابات
ِّ الس
ِّ  حتاول هذه الدِّ راسة الكشف عن املعنى:ملخص
الوطنية التي
السياسة املح ِّل َّية
نيوي
ٍّ حزيران ضمن إطا ٍر ُب
ِّ  وهتدف إىل تقييم.تارخيي
َّ
ٍّ
.قدّ مها حزب العدالة وال َّتنمية ونظام حكومة رئاسة اجلمهور َّية ضمن هذا اإلطار
اإلشكالية
 ما:واألسئلة التي حتاول هذه الدِّ راسة اإلجابة عنها هي بالترَّ تيب
َّ
السياسة
ِّ ياسية عن بعضها يف تركيا؟ وما موقع
ِّ األساسية التي مت ِّيز األحزاب
َّ الس
َّ
يايس لنظام
املح ِّل َّية
ِّ الس
ِّ الوطنية يف سياسة حزب العدالة وال َّتنمية؟ وما املعنى
َّ
اجلذري
يايس
ِّ
ُّ حكومة رئاسة اجلمهور َّية؟ وما
ِّ الس
ِّ رد فعل املعارضة عىل ال َّتغيري
الذي يقوده حزب العدالة وال َّتنمية؟

The Political Meaning of June 24th Elections The Local and
National Politics and the Presidential Government System
ALİ ASLAN*
ABSTRACT This article endeavors at uncovering the political meaning of June 24th
election within a structural historical framework. through which it aims at assessing

the national local politics of the AK party and the presidential government system.

The main questions this article tries to answer are as follows: what is the main
problematic issue that distinguishes political parties in Turkey? what is the position
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رؤية تركية

of national local political in the AK party politics? what is the political significance

of the presidential government system? and what reaction the opposition parties is to
take regarding the radical political change led by the AK party?
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الأبحاث  -الدرا�سات علي �أ�صالن

المدخل:
املجتمعي،
األساس�ية يف املجال
الصدع وال َّتباينات
ياس�ية عىل خطوط َّ
تقوم األحزاب ِّ
َّ
الس َّ
ِّ
(غني -فقري)،
الصدع هذه أن تظهر يف الواقع عىل
ويمكن خلطوط َّ
َّ
أرضية املظاهر االقتصاد َّية ٌّ
ريفي) ،وال َّتاميز يف نمط احلياة والثَّقافة (متد ِّين-
املجتمعي (مدينٌّ أو
والبعد عن املركز
ٌّ
ِّ
حرضيٌّ -
السياسة وحدها،
العرقية
علامينٌّ ) ،واالنقسامات
واملذهبية ،كام يمكنها أن تكون َّ
خاص ًة بساحة ِّ
َّ
َّ
السلطة ،واملصادر
الس�ؤال عن
الس
الصدع
َّ
وتنعقد خطوط َّ
ِّ
اخلاصة باملجال ِّ
مرجعية ُّ
�يايس عند ُّ
َّ
األم�ة أو َّ
والبريوقراطي�ة والفرد،
الش�عب
للس�لطة يف العصر احلديث ه�ي َّ
البديل�ة الرئيس�ة ُّ
َّ
ٍ
عناوين عامة كاآليت" :الدَّ ول�ة الدِّ
يموقراطية" ،و"الدَّ ولة
ويتجس�د هذا االنقس�ام بالترَّ تيب يف
َ
َّ
َّ
البريوقراطية" ،و"دولة القانون".
َّ
وإذا ما َّمتت املقارنة بني ِّ
الصدع يف املجاالت غري
يايس وخطوط َّ
خط َّ
الس ِّ
الصدع يف املجال ِّ
ياس�ية؛ فام من ٍ
تفوق ِّ
�يايس عن�د ال َّتصنيف عىل خطوط
الس
خط َّ
ِّ
ش�ك يف ُّ
الصدع يف املجال ِّ
ِّ
الس َّ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِّ
َّ
ُ
َ
الصدع
خط
ل
تش�ك
التي
�لطة
الس
مس�ألة
أ
تبو
ت
خرى؛
أ
وبعبارة
خرى،
األ
املجاالت
يف
دع
الص
َّ
َّ
َّ
ُّ
ُ
ِّ
َ
ً
ً
الصدع غري
السياس�ة أولو َّية ،وتشكل املسائل األخرى مس�ائل ثانو َّية ،وتقوم خطوط َّ
يف جمال ِّ
ِ
كم ُن يف
واملوج ُب
السياس�ة،
الصدع
ِّ
ياس�ية عىل خط َّ
األس�ايس يف ذلكَ ،ي ُ
ُّ
اخلاص بمجال ِّ
ِّ
الس َّ
الدِّ
الس�ؤال عن املوقع الذي ستشغله
للسياس�ة
املس�ألة
األساس�ية ِّ
يموقراطية املعارصة ،وهي ُّ
َّ
َّ
ِّ
يايس ،أي هل ستكون
الشرَّ ائح
الس ِّ
االجتامعية الواسعة التي تشكل كامل املجتمع داخل النِّظام ِّ
َّ
يفي،
واحل
والغن�يََ ،ض�رَ
نات عىل أس�اس الفقري
يف موق�ع احلاك�م أم املحك�وم؟ فال َّتبا ُي ُ
ِّي ِّ
والر ِّ
ِّ
املتضادة ،وما ش�اهبهاَّ -
تتش�كل عىل العموم يف أس�اس هذه
والقوميات
واملتد ِّي�ن والعلماينِّ،
َّ
َّ
ين عىل
فالسلطة التي متنح األولو َّية للفرد عىل سبيل املثال تقدّ م
الغني عىل الفقري ،واملد َّ
املسألةُّ ،
َّ
األغلبية.
القومية
األقلية عىل
والقومية
ين عىل املتد ِّين،
يفي ،والعلام َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الر ِّ
ِ
إن توجي� َه ِّ
ِ
ياس�ي َة بوصفه�ا أولو َّي ًة؛ يمكن
الس
الصدع يف
�يايس للصرِّ
خط َّ
ِّ
اعات ِّ
املجال ِّ
الس َّ

حول الدِّ
يايس
الس ُّ
مالحظتها يف البلدان التي مل يكتمل فيها ال َّت ُّ
يموقراطي ،ومل يستقر فيها النِّظام ِّ
ُّ
يموقراطي ِّ
األسايس يف ذلك هو َّ
الدِّ
يايس اجلديد
والسبب
الس َّ
ُّ
أن الفاعل ِّ
بكل ما تعنيه الكلمةَّ ،
ُّ
البريوقراطية ورشائح املجتمع
ال�ذي ظهر يف القرن ال َّتاس�ع عشر ،أي البورجواز َّية وال ُّنخ�ب
َّ
الواسعة من خارج َّ
يايس ،فاملجتمعات
األر
الس ِّ
الطبقة ُ
يتم إدراجها يف النِّظام ِّ
ستقراطية ال َّنبيلة مل َّ
َّ
ٍ
الدِّ
يايس،
يتم فيه إدراج رشائح جمتمع ِّي ٍة
يموقراطية متلك نظا ًما
الس ِّ
واس�عة يف املجتمع ِّ
سياس�يا ُّ
ًّ
َّ
يم ُن فيه ُ
ويهُ َ ِ
شخص يف موقع احلاكم واملحكوم يف ٍ
مبدأ املساواةُّ ،
ٍ
اإلمكانية
معا من حيث
فكل
آن ً
َّ
يتم
واالحتمال ،وألنَّ�ه ال حيدث
ٌ
رصاع ٌ
الس�لطة يف مثل ه�ذه املجتمعات؛ ُّ
كبري حول موضوع ُّ
ِ
�يايس ،أو من
الس
ياس�ية فيها عىل العموم من ِق َبلِ ال َّتباينات خارج
ِّ
املجال ِّ
حتديد الصرِّ اعات ِّ
الس َّ
يايس بأرسه.
الس ِّ
تتعرض للنِّظام ِّ
قبل املناقشات الثَّانو َّية التي ال َّ
الصدع يف
ياس�ية وخطوط َّ
الصدد ال َّتكامل بني خطوط َّ
وممّ�ا جي�در ذكره يف هذا َّ
الصدع ِّ
الس َّ
الس�لطة ،وهذا الوضع ال�ذي يمكن مالحظته
املج�االت غري ِّ
ياس�ية يف إط�ار الصرِّ اع عىل ُّ
الس َّ
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