 الدرا�ســات- الأبحاث

َ ّ حزب
ُّ
الجمهوري
ال�شعب
2018 حزيران/ يونيو24 في انتخابات
* أركوت أيواز

 تركيا،* مركز سيتا

ُ
َّ حتليلية حلزب
اجلمهوري يف أثناء خوضه
الشعب
البحث دراسة
 ُي َعدّ هذا:ملخص
ِّ
ّ
 وتقييماً لوعوده وخطاباته،حزيران/ يونيو24 ئاسية يف
الربملانية
االنتخابات
ِّ
َّ والر
َّ
َّ
،للمرشحني
 وحتديده، إضاف ًة إىل وعوده،ئاسية
ِّ وإسرتاتيجياته املتع ِّلقة باالنتخابات
َّ الر
َّ
ًلا
 يق ِّيم هذا البحث َّأو مكانة حزب.الربملانية
وسعيه وراء ال َّتحالف من أجل االنتخابات
َّ
َّ
يب بني األعوام
الشعب
ِّ
َّ ثم يتناول أداءه االنتخا
ِّ اجلمهوري يف
َّ .السياسة الرتكية ومدلوهلا
ِّ .2017-2002
َّ ويركز فيام بعد عىل مسألة حتديده
املرشحني لرئاسة اجلمهور َّية يف أثناء
والسياسة التي
،حزيران/ يونيو24 اإلقبال عىل انتخابات
ِّ واإلسرتاتيجية واخلطابات
َّ
ُ
َّ البحث سعي حزب
الشعب
ريا حي ِّلل
ً  وأخ.حمرم إنجه من أجل االنتخابات
َّ انتهجها
َّ  وقوائم،الربملانية
 وبيانه،املرشحني
اجلمهوري إىل بناء ال َّتحالفات من أجل االنتخابات
ُّ
َّ
.يب
ِّ االنتخا
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ABSTRACT Until recently. Turkey has been leaded under a certain kind of semipresidential system where a dual-executive exists. This ended with the elections
on June 24. and Turkey completely switched to the Turkish presidential system –
abolishing. for instance. the office of the prime minister. This time citizens voted
both for the president and legislature simultaneously. Consequently. the parties –and
alliances– had to select their presidential candidate and MP candidates more carefully.
In this paper. Turkey's main opposition party. the Republican People's Party (CHP)
will be analyzed in depth. By this. the party’s strategy towards the presidential and
legislature elections will be addressed. Furthermore. the main discourses and striking
promises of the party and its presidential candidate will be analyzed. too. Thus. the
paper will show. how it was not possible for the CHP to be successful once again.
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المدخل:
نظام حكومة رئاس�ة
عمليا ح ِّي�زَ ال َّتنفيذ ُ
م�ع انتخاب�ات  24يونيو/حزي�ران  2018دخل ًّ
اجلمهور َّية الذي ُقبِ َل دس�تور ًّيا يف استفتاء  16أبريل/نيسان  ،2017وانتخب َّ
عب مبارش ًة
الش ُ
بالس�لطة ال َّتنفيذ َّية ،كام َّ
َّ
الر ُّ
يايض
الش�خص الذي
تش�كل يف هذه االنتخابات ال َّت�وزُّ ع ِّ
س�يتفرد ُّ
َّ
ريا يف الربملان أم ال.
للربملان ،وحتدَّ د فيام إذا كان رئيس اجلمهور َّية يملك دعماً كب ً

إن انتخابات  24يونيو/حزيران حتمل أ ِّ
ّ
مه َّي ًة كبري ًة بالنِّس�بة حلزب َّ
اجلمهوري ،إذ
الش�عب
ِّ
األم منذ ٍ
ِّ
وتوسل
أمد طويلٍ وراء ال َّتحالفات،
س�عى هذا احلزب الذي
يش�كل حزب املعارضة ّ
َّ
ٍ
إىل ٍ
خمتلفة إلس�قاط حزب العدالة وال َّتنمية ،مس�تفيدً ا من اإلمكان�ات التي قدمها النِّظام
طرق
القانونية املتع ِّلقة بال َّتحالفات ،والوعود التي بذهلا لناخبيه بتحقيق مطالبهم
اجلديد ،والترَّ تيبات
َّ
بالس�لطة .يف هذه املرحلة رسم حزب َّ
إسرتاتيجيته بحيث تقوم عىل
اجلمهوري
الشعب
ِّ
إن فاز ُّ
َّ
ع�داء أردوغان وحزب العدالة وال َّتنمية ،وبدأ يس�عى وراء سياس�ة ُ
الكتَ�ل ،وكان هذا العداء
الربملانية
وإستراتيجياته التي تب َّناها ،س�واء يف االنتخابات
العامل ا ُملحدِّ د يف وعوده وخطاباته
َّ
َّ
ئاسية.
أم ِّ
الر َّ

حزب ّ َ
ِّ
ال�سيا�سة التركية:
ال�شعب
الجمهوري في ِ ّ

ّ
السلطو َّية منذ تأسيسه ،وال
اجلمهوري
إن حزب الشعب
ٌ
ّ
حزب حيافظ عىل بنيته َّ
املؤسساتية ُّ
ٍ
أمد ٍ
يزال حيلم منذ ٍ
عالقة يمكن ال َّتحكم هبا بني الدَّ ولة واملجتمع ،لكن املنعكاس�ات
بعيد ببناء
حول وال َّتغري املنت ََظر من حزب
تم متثُّلها يف فرتة احلزب الواحد وقف�ت دائماً عائ ًقا أمام ال َّت ُّ
الت�ي َّ
َّ
والس�يام بع�د االنتقال إىل احلياة ِّ
متع�ددة األحزاب ع�ام  .1946ولدى
اجلمهوري،
الش�عب
ِّ
َّ
دراسة حزب َّ
اجلمهوري يف فرتة زعامة عصمت إينونو وبولنت أجاويد ودنيز بايكال
الشعب
ِّ
ٍ
مر ٍ
وكمال قلجدار أوغل�و -يتبينَّ َّ
"جدي�د" وراء ال َّتغيري،
س�عي
ات نحو
ٍ
أن احلزب َّ
توجه عدَّ ة َّ
السعي َّ
طحية.1
َّ
ظل يف إطار املحاوالت َّ
ولكن هذا َّ
الس َّ

ففي عهد بولنت أجاويد جلأ حزب َّ
والسيام
اجلمهوري إىل خطاب "يسار املركز"،
الشعب
ُّ
َّ
ٍ
خطوة له نحو ال َّتغيري.
تينيات ،فكان ذلك َّأول
بعد أن وجدت سياسة اليسار
أرضي ًة يف تركيا ِّ
الس َّ
َّ
العملية ابتعد حزب َّ
خبوي
نوعا ما عن منعكسات احلزب ال ُّن
الشعب
ويف هناية هذه
ِّ
اجلمهوري ً
ُّ
َّ
للمرة األوىل واألخرية عىل ال َّتتايل بعد االنتقال
والدَّ َوالينِّ ،وفاز يف انتخابات  1973وَّ 1977
الس�لطة ختلىَّ حزب َّ
السياس�ة الدِّ
اجلمهوري
الشعب
ُّ
إىل ِّ
يمقراطية .ولكن مع خس�ارة أجاويد ُّ
َّ
توجهه نحو (املأسسة) التي ترتكز عىل مطالب َّ
ياسية الرتكية
عن ُّ
الشعب وال َّت ُّ
حول يف احلياة ِّ
الس َّ
ِّ
وبقي حزب َّ
املتشكلة بعد عام
القومية
اجلمهوري َي ُعدّ حكومات اجلبهة
الشعب
ِّ
َّ
عىل أساس�هاَ ،
ً
ين القائمَّ ،
هتدي�دا للنِّظ�ام العلام ِّ
ً
العلامنية ،وال يزال
حمافظا عىل أفكاره الثَّابتة حول
وظل
1977
َّ
يعاين إىل اليوم مشكل َة االنسجام مع ِق َي ِم الدِّ
العاملية.
االجتامعية
يمقراطية
َّ
َّ
َّ
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

ورغم َّ
أن إعادة تأس�يس حزب َّ
اجلمهوري بقيادة باي�كال بعد اثني عرش عا ًما من
الش�عب
ِّ
إغالقه إثر انقالب  12سبتمرب/أيلول َّ 1980-
تصو ًرا لتغيرُّ ٍ جا ٍّدَّ ،
فإن
شكلت يف األ َّيام األوىل ُّ
الكاملية حال دون ذلك ،2فحزب َّ
اجلمهوري الذي أصبح
الشعب
منعكس العودة إىل كودات
ُّ
َّ
ياس�ية التي تغيرَّ ت ع�ام  2002حافظ على مدى ثامنية
ح�زب املعارض�ة ِّ
األم إث�ر املعادلة ِّ
الس َّ
ِّ
املتش�كل عىل ِّ
اخلط العلما ِّ
والقومي .وحزب الش�عب اجلمهوري يف هذه
ين
أع�وا ٍم عىل موقفه
ِّ
(املأسس�ة)الوصائية املدعومة من قبل املدن ِّيني والعس�كر ِّيني
الفرتة كان قد اتخَّ ذ موق ًفا ملصلحة
َّ
القوات
والبريوقراط ِّيين ،وبل�غ ه�ذا املوق�ف َ
ذروته مع "اإلن�ذار اإللكتروين" الذي نرشت�ه َّ
يايس متاسك قاعدة حزب
الس ُّ
املس َّلحة الرتكية يف  27أبريل/نيسان  .2007وح َّقق هذا ال َّنمط ِّ
َّ
اجلمهوري عىل يد بايكال ،لك َّنه مل يكن كاف ًيا للفوز باالنتخابات.
الشعب
ِّ

ِ
مكيدة رشيط ال َّتس�جيل أصبح كامل قلجدار
بع�د عزل بايكال من منصبه ع�ام  2010إثر
وتوجه نح�و إخراج حزب َّ
الش�عب
هنج�ا مش�ا ًهبا،
أوغل�و زعي�م احل�زب ،واتبع ه�و اآلخر ً
َّ
اجلمهوري خارج حدوده َّ
لكن
ِّ
ياس�يةَّ ،
الض ِّيقة التي ترس�مها َّ
مهمة محاية النِّظام وال ُّنخبو َّية ِّ
الس َّ
للقومية
اخلط�وات الت�ي اتخُّ ِذت يف ه�ذا املنحى مل تل�ق قبولاً من قبل أعض�اء احلزب املوالين
َّ
السبب يف اندالع رصا ٍع صغ ٍ
السلطة داخل احلزب ،وكثر احلديث
والعلامنية ،وكان َّ
ري من أجل ُّ
َّ
حتول حزب َّ
األم يف االنتخابات
الش�عب
ِّ
اجلمه�وري إىل حزب املعارضة ِّ
عن هذا الصرِّ اع بعد ُّ
ً
مخس�ة باملئة ،فانفصل
التي ُأج ِر َيت بعد عام  ،2010وبعد حتقيقه زياد ًة يف األصوات مل تتجاوز
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بعض األعضاء عن احلزب ،وذهب بعضهم يبحث عن
ٍ
جديد.
سيايس
حزب
ٍّ

في عهد بولنت �أجاويد لج�أ حزب ّ َ
ال�شعب
ُّ
الجمهوري �إلى خطاب "ي�سار المركز"
وال�س َيّما بعد �أن وج � � ��دت �سيا�سة الي�سار حزب ّ َ
ُّ
االنتخابي
الجمهوري و�أدا�ؤه
ال�شعب
ُّ
(:)2017-2002
ال�ستين َيّات فكان ذلك
�أر�ض َي ًّة في تركيا ِ ّ
ٍ
شارك حزب َّ
انتخابات
اجلمهوري يف مخسة
الشعب
ُّ
خطوة له نحو ّ َ
التغيير
�أ َوّل
ٍ
ٍ ِّ ٍ
ٍ
ٍ
عام�ة ،وثالث�ة اس�تفتاءات ،وثالث�ة انتخاب�ات حمل َّية،
َّ
ِ
ٍ
وانتخ�اب مب�ا ٍ
رش لرئيس اجلمهور َّية من ق َبلِ َّ
الش�عب،
خالل الفرتة املمتدَّ ة من عام  2002إىل عام .2017
ٍ
اس�تطاع حزب َّ
السياس�ة الرتكية ،بصفته حزب
اجلمهوري أن يربز من
الش�عب
ُّ
جديد يف ِّ

األم ،نتيج�ة إخف�اق األحزاب البارزة يف جتاوز س�قف الـ 10باملئ�ة ،وبقائها خارج
املعارض�ة ِّ
الربملان يف انتخابات  3نوفمرب/ترشين الثَّاين  .2002فكان احلزب الوحيد الذي اكتسب حقَّ
الدُّ خول إىل الربملان مع حزب العدالة وال َّتنمية ،بعد أن حصل عىل  19.4باملئة من األصوات يف
العامة  .2002وخضع حزب َّ
األول يف االنتخابات
الشعب
ُّ
اجلمهوري المتحانه َّ
االنتخابات َّ
ً
ملحوظ�ا يف أصواته مقارن ًة
ارتفاعا
العام�ة التي ُأج ِري�ت يف  28م�ارس/آذار  ،2004فح ّقق
ً
َّ
3
العامة لعام . 1999
باالنتخابات َّ
العام�ة لعام  2007الت�ي ُأج ِر َيت بعد أزمة "اإلن�ذار اإللكرتوين" يف 27
ويف االنتخاب�ات َّ

أبريل/نيس�ان  ،2007سَّي�رَّ حزب َّ
قومية ،وح َّقق
انتخابية
اجلمهوري محل�ة
الش�عب
ُّ
علامني�ة َّ
َّ
َّ
ارتفاع�ا حم�دو ًدا يف أصوات�ه ،حيث ارتفع�ت إىل  20.88باملئ�ة .وعندما نجح ح�زب احلركة
ً
ِّ
القومية يف ختطي سقف الـ 10باملئة ودخل الربملان؛ بقي عدد َّنواب حزب َّ
اجلمهوري
الشعب
ُّ
َّ
عن�د  112نائ ًبا ،يف حني حصل حزب العدالة وال َّتنمية عىل  46.58باملئة من األصوات ،وبلغ
س�دة احلك�م بمفرده ،نتيجة نجاحه يف
ع�دد َّنوابه يف الربملان  341نائ ًبا ،فاس�تطاع أن يصل إىل َّ
الوصائية.
متكني قاعدة ناخبيه ضدَّ العنارص
َّ

العام�ة ً 2009
أيضا مل يس�تطع حزب َّ
اجلمه�وري أن يبلغ أهدافه
الش�عب
ُّ
يف االنتخاب�ات َّ
املنشودة ،4واختار أن يقول "ال" لتغيري الدُّ ستور يف االستفتاء َّ
عبي الذي جرى  21أكتوبر/
الش ِّ
لكن خروج االس�تفتاء باألصوات التي تقول "نعم" بنس�بة  69.1باملئة
ترشين األول َّ ،2007
فتمت املصادقة عىل ختفيض مدَّ ة وظيفة ال ُّن َّواب من مخسة أعوا ٍم
َّأدى إىل قبول تغيري الدُّ س�تورَّ ،
إىل أربعة أعوا ٍم ،وانتخاب رئيس اجلمهور َّية مبارش ًة من ِق َبلِ َّ
الشعب.5
مهم ًة حلزب
محل�ت االنتخاب�ات َّ
العام�ة التي ج�رت يف  12يونيو/حزي�ران  2011مي�ز ًة َّ
َّ
اجلمه�وري ،وهي أنهَّ �ا أول االنتخابات التي خيوضها بقيادة قلج�دار أوغلو .يف هذه
الش�عب
ِّ
االنتخابات حصل حزب َّ
اجلمهوري عىل  25.88باملئة من األصوات ال َّنافذة ،وارتفع
الشعب
ُّ
 128ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

لكن هذا الوضع مل يكن كاف ًيا لوصوله إىل سدَّ ة احلكم مقابل حزب العدالة
عدد ُن َّوابه إىل َّ ،135
مر ًة ُأخرى إىل سدَّ ة احلكم بمفرده ،بعد أن ح َّقق ً
فوزا ساح ًقا يف
وال َّتنمية الذي استطاع أن يصل َّ
االنتخابات ،بحصوله عىل  49.83باملئة من األصوات.

حتم�ل االنتخاب�ات املح ِّل َّي�ة الت�ي ج�رت يف  30م�ارس/آذار  2014أ ِّ
مه َّي ً�ة م�ن ن�و ٍع
عمليات
للسياس�ة يف تركيا؛ ألنهَّ ا كان�ت االنتخابات األوىل التي ج�رت بعد
آخ�ر بالنِّس�بة ِّ
َ
َّ
حتولت إىل
القض�اء  25-17ديس�مرب/كانون َّ
األول ،وأح�داث غ�زي بارك  2013الت�ي َّ
ٍ
مجاعي ٍ�ة ضد حزب العدال�ة وال َّتنمية .كان حزب َّ
اجلمه�وري يتط َّلع
الش�عب
احتجاج�ات
ُّ
َّ
ٍ
أس�ايس يف ه�ذه االنتخاب�ات ،أال وهو احليلول�ة دون ُّ
ترش�ح أردوغان،
ه�دف
إىل حتقي�ق
ٍّ
رئي�س ال�وزراء آن�ذاك ،النتخابات رئاس�ة اجلمهور َّية التي َّمت�ت يف ذات العام ،ومع ذلك
مهم أحرزه جمدَّ ًدا حزب العدالة وال َّتنمية يف االنتخابات املح ِّل َّية
يمكنن�ا احلديث ع�ن
ٍ
نجاح ٍّ
6
. 2014

أهم االنتخابات الت�ي جرت بعد عام
ئاس�ية لعام  2014واح�د ًة من ِّ
ُتع�دّ االنتخابات ِّ
الر َّ
ُ
 .2002يف ه�ذه االنتخاب�ات التي أ ْج ِريت يف  10أغس�طس/آب تنافس ثالثة َّ
ليتم
مرش�حني َّ
انتخاب رئيس اجلمهور َّية مبارش ًة من ِق َبلِ َّ
ستوري
نص عليه ال َّتعديل الدُّ
ُّ
الش�عب ،بحس�ب ما َّ
ٍ
ال�ذي ُقبِ َ
ش�عبي ُأ ْج ِر َي عام َّ .2007
رش�ح ح�زب العدالة وال َّتنمي�ة رجب ط ِّيب
باس�تفتاء
�ل
ٍّ
ئاس�ية ،يف حين َّ
السلام والدِّ
يمقراطية صالح
أردوغ�ان هل�ذه االنتخاب�ات ِّ
رش�ح ح�زب َّ
َّ
الر َّ
وقرر حزب َّ
القومية خوض االنتخابات
اجلمهوري وحزب احلركة
الش�عب
ُّ
َّ
الدِّ ين دمريتاشَّ ،
َّ
سياس�يا .يف هذه
"املرش�ح املشترك" ،7وتل َّقى هذا القرار دعًم�اً من أحد عرش حز ًبا
ع�ن طريق
ًّ
االنتخابات التي بلغت نس�بة املش�اركة فيها  74.1باملئة حصل أردوغان َّ
مرشح حزب العدالة
وال َّتنمية عىل  51.8باملئة من األصوات ال َّنافذة يف اجلولة األوىل ،ليصبح بذلك رئيس اجلمهور َّية
الرتكية الثَّاين عرش.8
اجلمهوري االجتامع العارش َّ
عقد حزب َّ
العمومية ُق َبيل االنتخابات
جلمعيته
الطارئ
الشعب
ُّ
َّ
َّ
ُ
حمرم إنجه نائ�ب احلزب عن يالوفا
َّ
العام�ة الت�ي أج ِريت يف  7يونيو/حزي�ران  ،2015واهنزم َّ
الذي َّ
العامة؛ أمام قلج�دار أوغلو ،كام كثرت انتقادات
ترش�ح
للم�رة األوىل من أجل َّ
الزعامة َّ
َّ
القومي حتديدً ا ضمن احلزب يف هذه الفترة ،وهذا األمر َّأدى إىل عزل بعض األعضاء
اجلن�اح
ِّ
من احلزب أو انفصاهلم .ويمكن القولَّ :
إن حزب َّ
اجلمهوري يف عهد قلجدار أوغلو،
الشعب
َّ
ين ا ُملتَزَ ِّمت ،وتب َّنى
وعلى عتب�ات انتخابات  7يونيو/حزيران  2015وضع جان ًبا موقف�ه العلام َّ
ليربالي ًة ِّ
تس�لط َّ
الضوء عىل عثرات وعيوب حزب العدال�ة وال َّتنمية
سياس� ًة يس�ار َّي ًة ويس�ار َّي ًة
َّ
يمقراطي�ة والبيئة ،وتب َّن�ى خطا ًبا يرتكز عىل "حزب َّ
يف جم�ال االقتص�اد واهلو َّي�ة والدِّ
الش�عب
َّ
اجلمهوري اجلديد".9
ِّ
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يف هذه االنتخابات تراجعت نس�بة أصوات حزب َّ
اجلمه�وري إىل  24.95باملئة
الش�عب
ِّ
فرد
أغلبي ٍة ِّ
( 132نائ ًب�ا) ،وأخف�ق ح�زب العدالة وال َّتنمي�ة كذلك يف احلصول على َّ
تؤهل�ه لل َّت ُّ
باحلك�م م�ن جديد ،وانتش�ى أعضاء حزب َّ
اجلمهوري بش�عور ال َّنج�اح الكبري رغم
الش�عب
ِّ
تراجع حزهبم ،وس�عى حزب َّ
اجلمهوري يف هذه الفرتة من أجل "سياس�ة ال َّتحالف
الش�عب
ُّ
لِ
ِ
القومية وحزب ُّ
الش�عوب
الس� ّتني باملئ�ة" ،وس�عى إىل ال َّتحال�ف مع ح�زب احلرك�ة
تحقي�ق ِّ
َّ
الدِّ
تتح�رك ضد حزب العدالة
الربملانية ،وتش�كيل حكومة
األغلبية
يمقراط�ي لتأمين
َّ
َّ
َّ
ائتالفية َّ
ّ
القومية رفض الدُّ خول يف معادلة ال َّتحالف
لكن دولت هبجلي ،زعيم حزب احلركة
وال َّتنمي�ةَّ ،
َّ
الرئاس�ة ،فباءت هذه املس�اعي باإلخف�اق ،10وعندما
ه�ذه رغم الع�روض التي بلغ�ت ح َّتى ِّ
ٍ
ٍ
تقرر إج�راء االنتخاب�ات يف  1نوفمرب/ترشين الثَّاين
طريق
وصل�ت املفاوضات إىل
مس�دودَّ ،
القانونية.
 2015بحسب اإلجراءات
َّ

تؤهله لتش�كيل
ويف ه�ذه االنتخاب�ات حصل ح�زب العدال�ة وال َّتنمية على
األغلبية التي ِّ
َّ
احلكومة بمفرده ،وارتفعت نس�بة أصوات حزب َّ
اجلمه�وري إىل  25.3باملئة (134
الش�عب
ِّ
12
نائ ًبا) فقط 11بعد أن كان له  132نائ ًبا يف انتخابات  7يونيو/حزيران .

الس�لطة داخل حزب
بع�د انتخاب�ات  1نوفمرب/ترشي�ن الثَّاين ع�اد الصرِّ اع م�ن أجل ُّ
ٍ
َّ
جلمعيته
وري اخلام�س والثَّالث�ون
فع ِق�د
اجلمه�وري م�ن
الش�عب
ُ
ِّ
االجتماع ال�دَّ ُّ
جدي�دُ .
َّ
القوم�ي إىل إعطاء
املتك�ررة م�ن جناح�ه
وأدت االعرتاض�ات
العمومي�ة يف ع�ام َّ ،2016
ِّ
َّ
ِّ
َ
ٍ
لىَ
صورة َّ
حزب َّ
اجلمهوري الذي
الش�عب
منقس�م عىل نفس�ه ،فأ ْو
األم
ُّ
ُ
بأن حزب املعارضة ِّ
ٌ
االنقالبية-
جزئيا بس�بب حماول�ة  15يوليوُّ /مت�وز
يب
اضط�ر لالقرتاب م�ن اخلطاب اإلجيا ِّ
َّ
ًّ
ٍ
أ ِّ
توافقي ٍة إىل جانب
ص�ورة
مه َّيت�ه حلس�م اجلدل والنِّق�اش داخل احلزب ،وعمل عىل رس�م
َّ
القومي�ة ،وأخذ مكانه يف املعادل�ة املعادية لالنقالب حتت
ح�زبيَ العدال�ة وال َّتنمية واحلركة
َّ
السياس�ة
تأثير املجتم�ع  ،13ومل يلب�ث أن انقلب عىل هذه اخليارات،
َّ
وتوس�ل جمدَّ ًدا إىل لغة ِّ
وافقي
�لبية ،ووض�ع مس�اف ًة بين�ه وبني املوقف املشترك ض�د االنقلاب ،واملوق�ف ال َّت
َّ
الس َّ
ِّ
ِّ
املتش�كل ح�ول "روح يني قايب" ،وارتكز خطابه عىل اتهِّ ام احلزب احلاك�م بأنَّه ن َّفذ "انقال ًبا
مس�مى انقالب  15يوليو/متوز.
الس�يطرة" ،حتت َّ
حتت َّ
ُ
�يايس الذي ظ َّل�ت األجندات
الس
ِّ
م�ر ًة أخرى اجلدل ح�ول النِّظام ِّ
ويف ربي�ع  2016ب�رز َّ
ٍ
ٍ
س�نوات طويل ًة يف تركي�اَّ ،
نتيجة على يد اال ِّتفاق
امل�رة عن
تتح�دَّ ث عن�ه
ومتخض اجلدل هذه َّ
القومية يف هذا َّ
الش�أن ،و ُقبِ َل نظام حكومة رئاس�ة
بين حزب العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
َّ
اجلمهور َّي�ة يف اس�تفتاء  16أبري�ل /نيس�ان  ،2017وحصل عىل تأييد َّ
الش�عب بنس�بة 51.4
باملئة ،يف املقابل تك َّللت جهود حزب َّ
بحجة
الش�عب
ِّ
اجلمهوري الذي عارض تغيري الدُّ س�تور َّ
دافع
أنَّه تغيري للنِّظام ،وسَّي�رَّ محلة "ال" ،باخلروج من االس�تفتاء بنسبة  48.6باملئة ،وتو َّلد لديه ٌ
ٍ
جديدة.14
خلوض مسا ٍع
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

حزب ّ َ
ُّ
الرّئا�س َيّة  24يونيو/حزيران :2018
ال�شعب
الجمهوري نحو االنتخابات ِ
لغز ّ َ
مر�شح رئا�سة الجمهور ّ َية:
عىل أبواب انتخابات  24يونيو/حزيران  2018سعى حزب َّ
اجلمهوري يف البداية
الشعب
ُّ
َّ ٍ
ٍ
إىل اال ِّتف�اق حول مرش�ح مشترك لرئاس�ة اجلمهور َّيةُ ،تع � � ّ�د االنتخاب � ��ات ِ ّالرئا�س ّ َي � ��ة لع � ��ام  2014واح � � ً�دة من
وب�ذل قلجدار أوغلو وقره ملا أوغلو جهو ًدا حثيث ًة من
أج�ل هذا املرشوع ،لك�ن اإلرصار عىل ترش�يح عبد اهلل �أه � � ِ ّ�م االنتخاب � ��ات التي جرت بعد ع � ��ام  .2002في هذه
َّ
ُ
ْ
�حا االنتخاب � ��ات التي �أج ِريت ف � ��ي � 10أغ�سط�س�/آب تناف�س
غ�ول مل ينج�ح ،نعم جاء القب�ول باختيار غول َّ
مرش ً
مر�شحين ليت ّ َم انتخاب رئي�س الجمهور ّ َية ً
اجلمهوري وحزب ثالثة ّ َ
ً
مشتركا من ِق َبلِ قادة حزب َّ
الشعب
ِّ
مبا�شرة
الس�عادة ،لك َّن�ه مل يل�ق القب�ول ذات�ه ال يف قاع�دة حزب من قِ َبل ّ َ
ن�ص عليه ّ َ
التعديل ُّ
الد ُّ
ال�شعب بح�سب ما ّ َ
َّ
�ستوري
ِ
َّ
حمرم إنجه ،وال من زعيمة
الش�عب
ِّ
اجلمهوري ،وال م�ن َّ
با�ستفتاء ٍ ّ
�شعبي ُ�أ ْج ِر َي عام 2007
الذي ُق ِب َل
ٍ
َ
(اجليد) َمرال أ ْق َشنَر.
احلزب ّ
تعرض مرشوع َّ
للس�كتة عاد حزب َّ
اجلمهوري إىل نفس�ه
الش�عب
ُّ
املرش�ح املشترك َّ
وبعد ُّ
ٍ
من أجل اختيار َّ
بكثرة يف استطالعات
املرش�ح لرئاس�ة اجلمهور َّية ،وظهر اسم قلجدار أوغلو
ال�رأي الت�ي أجراها ح�زب َّ
اجلمهوري ،15وأش�ار كب�ار َّ
الش�عب
�خصيات يف احلزب إىل
الش
ُّ
َّ
َّ
ٍ
َّ
ُّ
ترددت حول مش�كلة تتعلق بقلجدار أوغلو ،ودارت الشكوك
لكن األقاويل َّ
قلجدار أوغلوَّ ،
16
وحتمل أعبائه .
حول مدى استعداده لقبول الترَّ ُّشح ُّ

اجلمهوري من أجل َّ
يف احلقيقة يمكننا أن نعود بمساعي حزب َّ
املرشح إىل االستفتاء
الشعب
ِّ
دب األمل عند حزب َّ
اجلمهوري بنسبة
الشعب
ِّ
الذي جرى يف  16أبريل/نيسان  ،2017فقد َّ
 % 48.6الت�ي رفضت ال َّتغيري ،وبدأت االس�تعدادات لتمكني ه�ذه األصوات ،وقام قلجدار
ٍ
ٍ
لك�ن االعرتاض املثري ج�اء يف هذه املرحلة م�ن دنيز بايكال،
عديدة،
حزبية
أوغل�و
َّ
بزي�ارات َّ
الزعيم األس�بق حلزب َّ
اجلمهوري ،فقد قال بايكال" :إنَّه جيب عىل قلجدار أوغلو أن
الش�عب
ِّ
َّ
فإن عليه أال َّ
َّ
يرتشح لرئاسة اجلمهور َّية ،وإال َّ
ٍ
لشخص
يرتشح لزعامة احلزب ،وأن يرتك مكانه
17
وجهها له
يتم ترش�يحه لرئاس�ة اجلمهور َّية" َّ ،
ورد قلجدار أوغلو عىل هذه الدَّ عوة التي َّ
آخر ُّ
واحلقوقية اجلديدة
ياس�ية
باي�كال وهو عىل
ٍ
وع�ي بنظام احلكومة اجلديد؛ متجاهلاً املعادلة ِّ
َّ
الس َّ
التي ظهرت بعد  16أبريل/نيسان  ،2017ويف الواقع عندما قال قلجدار أوغلو" :لقد أصبح
حزبي�ا ،وال ينبغي لرئيس احلزب أن يكون َّ
مرش ً�حا لرئاس�ة اجلمهور َّية"-
رئي�س اجلمهور َّي�ة ًّ
فإنّه أعطى إش�ار ًة بأنَّه اختار الترَّ ُّش�ح لزعامة حزب َّ
اجلمهوري وعدم الترَّ ُّشح لرئاسة
الشعب
ِّ
اجلمهور َّية.18
للمرة الثَّانية
حمرم إنجه ،منافسه عىل زعامة احلزب َّ
وتلقى قلجدار أوغلو دعو ًة مشاهب ًة من َّ
العمومية يف فرباير/ش�باط  ،2018فق�ال" :زعيم حزب َّ
اجلمهوري هو
الش�عب
اجلمعي�ة
يف
ِّ
َّ
َّ
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َّ
لك�ن إدارة احلزب مل تأخذ قوله
املرش�ح
هرب"َّ ،19
الطبيعي لرئاس�ة اجلمهور َّي�ة ،وال يمكنه ال َّت ُّ
ُّ
َّ
بـ"املرش�ح
ريا أش�ار قلجدار أوغلو الذي مل يس�تطع إقن�اع أعضاء حزبه
بعين االعتب�ار .وأخ ً
املشترك"؛ إىل ترش�يح إنج�ه املعروف بأس�لوبه املثري للجدل م�ن دون أن يراع�ي املعايري التي
املرش�ح لرئاس�ة اجلمهور َّية ،وه�و أن يكون بعي�دً ا عن املش�احنات ،وملماًّ
وضعه�ا م�ن أجل َّ
باالقتصاد خري إملا ٍم.20

مر�شح حزب ّ َ
محرم �إنجه ّ َ
ِّ
الجمهوري لرئا�سة الجمهور ّ َية:
ال�شعب

سمية إلعالن ُّ
ترشحه لرئاسة اجلمهور َّية يف  4مايو/أ َّيار َّ 2018أكد إنجه أنَّه
الر َّ
يف املراسم َّ
ٍ
نس�مة ،ال رئيس مجهور َّية احلض�ور يف القاعة ،وال رئيس
س�يكون "رئيس مجهور َّية  80مليون
استعراضي ٍة عندما نزع شارة حزب َّ
حزب َّ
الشعب
بعملي ٍة
اجلمهوري فحسب" ،وقام
الش�عب
ِّ
َّ
َّ
مشيرا إىل
اجلمهوري التي حيملها منذ  39عا ًما كام يقول ،ووضع مكاهنا ش�ارة العلم الرتكي،
ِّ
ً
ٍ
نسمة".21
أنَّه سيصبح "رئيس مجهور َّية  80مليون
اجلمهوري َّ
نعم! أعلن حزب َّ
مرش ً�حا من صفوف حزبه لرئاسة اجلمهور َّية؛ لك َّنه
الش�عب
ُّ
ونجاح إنج�ه يف دفع إدارة احلزب إىل
االضطراري األخري".
ال خيف�ى للعي�ان أنَّه كان "خي�اره
َّ
ُ
22
الفعلية داخل احلزب ،فاستطاع
الرئاسة املزدوجة
ال َّتفكري مثله؛ َّأدى إىل ظهور هذا ال َّنوع من ِّ
َّ
للم�رة األوىل أن يك�ون وجه حزب َّ
اجلمه�وري يف االنتخاب�ات ويم ِّثله مقابل
الش�عب
إنج�ه
ِّ
َّ
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

مر َتني أمام قلج�دار أوغلو يف ال َّتنافس لزعامة احلزب؛ بس�بب
احل�زب احلاك�م ،بعد أن اهن�زم َّ
ٍ
بصورة دور َّي ٍة.
معادلة ال َّتوازن املوايل لقلجدار أوغلو ،وكان جيدِّ د انتقاداته إلدارة احلزب

املوجهة لل َّتناف�س داخل احلزب أصبحت س�ب ًبا يف إثارة اجل�دل َّ
بأن زعيم
ه�ذه احلملات َّ
حمرم إنج�ه وحيدً ا بعد اختياره َّ
حزب َّ
مرش ً�حا لرئاس�ة اجلمهور َّية،
الش�عب
ِّ
اجلمه�وري ترك َّ
مزاعم َّ
ئاس�ية
وأنَّ�ه مل يقدِّ م له الدَّ عم املنش�ود .وهناك
ٌ
حمرم إنجه قام بأعامل االنتخابات ِّ
الر َّ
بأن َّ
ٍ
ٍ
منفصلة عن حزب َّ
اجلمهوري الذي هو حتت س�يطرة قلجدار
الش�عب
وبص�ورة
بإمكانيات�ه،
ِّ
َّ
ريا من قلجدار أوغلو أنَّه
أوغلوَّ ،
لكن إنجه نفى هذه املزاعم بشكلٍ كليِّ ٍّ  ،وقال إنَّه كان لط ًفا كب ً
أشار إليه ليكون َّ
مر َتني من أجل زعامة احلزب،
املرشح لرئاسة اجلمهور َّية ،رغم خروجه أمامه َّ
23
ُ
مر ًة أخرى مع قلجدار أوغلو لزعامة احلزب .
وقال إنَّه لن يتنافس َّ

خطاب مح َرّم �إنجه و�إ�ستراتيج َيّاته االنتخاب َيّة:

أساسيني،
حمرم إنجه حتت عام َلني
اإلستراتيجية
يمكننا أن تنتاول
َّ
َّ
َّ
االنتخابية التي انتهجها َّ
تكتيكي ِّ
يركز عىل َّ
الش�عبو َّية
س�يايس
فهم
مه�ا :اخلطاب�ات والوعود .إذ َيربز يف
ٌّ
إستراتيجياته ٌ
َّ
ٌّ
كاملية .يف هذا اإلطار س�وف ّ
نركز َّأولاً عىل اخلطابات التي جلأ إليها يف اجتامعاته
بعيدً ا عن ال َّت
َّ
يتضم�ن الوعود
يب الذي
اجلامهري َّي�ة ويف فترة االنتخاب�ات عمو ًم�ا .كام س�نُ ق ِّيم بيانه االنتخ�ا َّ
َّ
رئيس�ا
للرأي
ِّ
الع�ام يف  19مايو/أ َّيار  ،2018والتي يريد حتقيقها يف حال انتخابه ً
الت�ي أعلنها َّ
للجمهور َّية.

حمرم إنج�ه يف االجتامع�ات اجلامهري َّية وال ِّلق�اءات احلوار َّية
إن
َّ
اإلستراتيجية الت�ي تب َّناه�ا َّ
كاملية،
االنتخابي�ة افتق�رت إىل ال َّت
احلي�ة الت�ي حصلت يف أثن�اء محالته
والربام�ج الت
َّ
َّ
ِّلفزيوني�ة َّ
َّ
انعكاس إلرادته بتلبية احلدِّ األدنى من مطالب األوساط
اإلسرتاتيجية بأنهَّ ا
ويمكن تقييم هذه
ٌ
َّ
ٍ
خطابات ال تنسجم مع موقع حزب َّ
اجلمهوري الذي ي َّتصف
الشعب
طور إنجه
ِّ
املختلفة ،فقد َّ
ٍ
ين املتز ِّم�ت ،وأتى بوجهة ٍ
بعيدة َّ
بالعلما ِّ
كل البعد ع�ن وجهة ال َّنظر ال َّتقليد َّي�ة التي تتب َّناها
نظ�ر
س�طحي ًة
تتضمن وعو ًدا
بالقضية الكرد َّية ،لك َّنه اختار اخلطابات التي
قاعدة احلزب فيام يتع َّلق
َّ
َّ
َّ
غير واضحة املع�امل .ويمكن القولَّ :
ينص عليه نظام
حترك وهو يراعي الَّش�رَّ ط الذي ُّ
إن إنجه َّ
حكوم�ة رئاس�ة اجلمهور َّي�ة واملتم ِّثل برضورة تو ُّف�ر  1 + % 50للف�وز باالنتخابات ،وحياول
إضاف�ة إىل ال َّناخبني الذين ِّ
ً
يش�كلون
الوص�ول إىل ال َّناخبين املحافظين ،واألك�راد القوم ِّيني،
عصب حزبه.

مح َرّم �إنجه ونهجه حيال ّ َ
الناخبين المحافظين:

ينبغ�ي ال َّتذكير هنا َّ
الصارم
ين ال َّت
بأن إنجه كان يتب َّنى قبل االنتخابات املوق�ف العلام َّ
َّ
قليدي َّ
حلزب َّ
اجلمهوري يف مسألة حظر احلجاب التي ُح َّلت يف عهد حزب العدالة وال َّتنمية،
الشعب
ِّ
القانونية املتع ِّلقة برف�ع حظر احلجاب ،التي قدَّ مه�ا حزب العدالة
إذ اعترض على الترَّ تيب�ات
َّ
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وقيم قرار احلكوم�ة برفع حظر احلجاب يف
القومية ع�ام ، 2008
وال َّتنمي�ة وح�زب احلركة
َّ
َّ
25
األساسية عام  2014بأنَّه "حتدٍّ للجمهور َّية" .
عليمية
املؤسسات ال َّت
َّ
َّ
َّ

العلامنية ا ُملتَزَ ِّمت َِة املرس�ومة عنه يف أذهان املجتمع،
الصورة
لذلك عمل إنجه عىل إزالة هذه ُّ
َّ
وقال" :إنهَّ م يقولون للمحافظنيَّ :
َّ
س�يتدخل يف مخارهم وحجاهبم إذا ما انت ُِخ َب
حمرم إنجه
إن َّ
رئيس�ا للجمهور َّية .وأنا أقول هلم :ال تنس�وا َّ
أن يل أختًا تضع اخلامر منذ  40عا ًما ،وأنا بصفتي
ً
ُ
ِ
َّ
مرش ًحا لرئاسة اجلمهور َّية الثَّالثة عرشة أعدكم َّ
الزمن،
أن هذا املوضوع أغلق متا ًما ،وعفا عليه َّ
ٍ
أح�رار يف ارتداء اخلامر يف َّ
ومؤسس�ات الدَّ ولة عىل حدٍّ
س�واء".26
الش�ارع ،والبيت،
وال َّن�اس
ٌ
َّ
"إن هذه املس�ألة ُ‘أ ِ
غلق�ت‘" ،يف ٍ
وقت ع�ام  2013كان يعدّ ها" :تنازلاً
نع�م ق�ال عام َّ :2018
ٍ
إش�ارة إىل َّ
احلر َّية ،لك َّنه رغم ذلك
احلر َّية" 27يف
حر َّي ًة ،بل تنازلاً عن ِّ
أن ارتداء اخلامر لي�س ِّ
ع�ن ِّ
مل يس�تطع أن يكس�ب ثقة املحافظني ِّ
ب�كل معنى الكلم�ة ،وخت ُّلف حزب َّ
اجلمهوري
الش�عب
ُّ
رس َ�خ عندهم َّ
الرباغامتية اعتام ًدا
توس�ل إىل اخلطاب�ات
حمرم إنجه َّ
س�اتيا؛ َّ
عن حماس�بته َّ
َّ
مؤس ًّ
أن َّ
الس�لطة سيو ِّلد خماوف من
عىل املس�ائل التي أهناها حزب العدالة وال َّتنمية ،وأنَّه يف حال تو ِّليه ُّ
ٍ
ٍ
جديد.28
مشكلة من
إمكانية حتويل موضوع اخلامر إىل
َّ

مح َرّم �إنجه ونهجه حيال الق�ض َيّة الكرد ّ َية:

القضية الكرد َّية وال َّناخبني
حمرم إنجه ،وهو هنجه جتاه
هن�اك ٌ
َّ
أمر آخر برز ًّ
جليا يف خطابات َّ
ٍ
املقربين من حزب
ط�ور إنجه
األك�راد القوم ِّيين ،فق�د َّ
خطاب�ات مش�اهب ًة خلطابات ال ُّن َّ�واب َّ
29
ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراط�ي ،املوجودي�ن يف حزب�ه ،من أمثال س�زغني تانري قول�و وأرن أردم .
ّ
املحتجز يف أدرنة ومطالبته بإطالق رساحه يلفت االنتباه.30
وزيارته لدمريتاش
َ

حمرم إنجه َّ
وهكذا نجد َّ
قضية دمريتاش،
ركز يف خطاباته َّ
املوجهة إىل ال َّناخبني األكراد عىل َّ
أن َّ
العلامنية
والرفاه" الذي تتناوله األوساط
ومل يقدِّ م هلم وعو ًدا ملموس ًة ،وعىل َّ
َّ
"السالم والعدالة َّ
ٍ
بالقضية الكرد َّية
بوضوح أهدافه امللموس�ة فيام يتع َّل�ق
س�طحي ٍة ،ومل يط�رح
بصورة
اليس�ار َّية
ٍ
َّ
َّ
األم إىل جانب ال ُّلغة الرتكية
األمَّ ،أكد إنجه تعليم ال ُّلغ�ة ِّ
على س�بيل املثال .ويف موض�وع ال ُّلغة ِّ
س�مية يف الوضع القانو ِّ
العاملية بس�بب خش�يته
الراهن ،وأعلن كذلك عن تعليم ال ُّلغات
َّ
الر َّ
ين َّ
َّ
َّ
قليدي ،وهذا بال َّتأكيد يشري إىل جهوده
ت
ال
اجلمهوري
عب
الش
حزب
وخطاب
حزبه،
قاعدة
من
ِّ
ِّ َّ
ٍ
يب.31
الرامية لبناء
توازن خطا ٍّ
َّ

مح َرّم �إنجه ّ َ
وال�شعبو ّ َية:

ٍ
َّ
بكثرة إىل املحافظني وال َّناخبني من حزب ُّ
الش�عوب
حمرم إنجه
إن اخلطاب�ات التي َّ
وجهه�ا َّ
ٍ
يمقراط�ي عدّ هتا القاع�دة ال َّتقليد َّية حلزب َّ
الدِّ
تن�ازالت ،يف املقابل كانت
اجلمهوري
الش�عب
ِّ
ِّ
الشعبو َّية َّ
املوجه لقاعدته .فتناول حزب َّ
َّ
الشعب
توسل إليها إنجه يف خطابه َّ
الطريقة البارزة التي َّ
ٍ
بكثرة يف فترة االنتخابات ،وانتقدا
الس�ور ِّيني
اجلمه�وري عمو ًما وإنج�ه
ُّ
ً
خصوصا اللاَّ جئني ُّ
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

ثم
سياس�ة احلكومة يف هذا َّ
الس�ور ِّيني الذين يغادرون تركيا لقضاء العيد َّ
الصدد ،فانتقد إنجه ُّ
يعودون إليها ،بقوله" :إن كنت تستطيع َّ
الذهاب فابق هناك ،فإذا ذهبت إىل بلدك لقضاء عطلة
أن تركيا ٌ
تظ�ن َّ
ومطعم.
فندق
مر ًة ُأخرى ،هل ُّ
ٌ
العي�د فس�أغلق يف وجهك الباب ح َّت�ى ال تعود َّ
32
املواطن�ون يف بل�دي متقاعدون وعاطلون ع�ن العمل"  .ومن َث ّم َّ
فإن ه�ذا الكالم الذي قاله
الس�وريني يشبه ما قاله قلجدار أوغلو كان �إنج � ��ه َّ
إنجه يف اللاَّ جئني ُّ
يتبن � ��ى قب � ��ل االنتخاب � ��ات الموق � ��ف العلمان َّي
ٍ
ال�ص � ��ارم لح � ��زب َّ
بكثرة ُق َبيل استفتاء  16أبريل/نيسان " :2017استقبال َّالتقلي � � َّ
ّ
َ
ّ
الجمهوري ف � ��ي م�س�ألة
عب
ال�ش
�دي
ِ
ٌ
خيانة للوطن" ،و"شباننا يستشهدون
السور ِّيني
اللاَّ جئني ُّ

حظر الحجاب التي ُح َّلت ف � ��ي عهد حزب العدالة َّ
والتنمية
�إذ اعتر� � ��ض على َّالترتيب � ��ات القانون َّية المتع ِ ّلقة برفع حظر
الحج � ��اب الت � ��ي َّقدمه � ��ا ح � ��زب العدال � ��ة َّ
والتنمي � ��ة وحزب
الحركة القوم َّية عام 2008

يتنزهون ويس�تمتعون".
الس�ور ُّيون َّ
يف الب�اب ،وهؤالء ُّ
وهكذا يمكننا احلديث عن اس�تمرار َّية للموقف املتع ِّلق
لك�ن هذه املبادرات َّ
الش�عبو َّية
الس�ور ِّينيَّ .33
باللاَّ جئني ُّ
تقرب
التي من ش�أهنا أن تثري اإلقصاء ومعاداة األجانب ِّ
حزب َّ
اجلمهوري ال�ذي يبحث عن "ال َّتجديد"
الش�عب
َّ
الدِّ
الراهنة
يمقراطي
االجتامعي من اخلطابات واملواقف َّ
ِّ
ِّ
34
صوت َّ
الشعب
طور إنجه محلته عىل أساس أنَّه
اليمينية
لألحزاب
ُ
املتطرفة يف أوربا  .وكذلك ّ
ِّ
َّ
يف ٍ
الراهن وأوس�اط ال ُّنخبة .ورغم أنَّه
وق�ت ي َّته�م فيه حزب العدالة وال َّتنمية بأنَّه يم ِّثل النِّظام َّ
للرموز التي حصل عليها حزب َّ
اجلمهوري
الشعب
حاول أن يعطي يف محلته
ُّ
َّ
االنتخابية مكا ًنا ُّ
الس�بعينيات ،لبن�اء متاس�ك قاعدته ،فإنَّ�ه يمكننا الق�ولَّ :
ريا
يف
إن هذه اخلطاب�ات أحدثت تأث ً
َّ
35
حمدو ًدا لدى َّ
الشباب ،وال َّناخبني املحافظني ،وأبناء املدينة  -املتع ِّلمني .
ويبدو َّ
أن إنجه يف خطاباته جلأ إىل الترَّ كيز عىل القرو ِّيني والفقراء يف سياق سياسة َّ
الشعبو َّية،
وأب�رز ٍ
ُّ
سيس�تقل الدَّ راجة عندم�ا يصبح رئيس اجلمهور َّية بدلاً من
مثال عىل ذلك أنَّه أعلن أنَّه
والرموز
ش�دد يف اجتامعاته اجلامهري َّية عىل العبادات
الس َّ�يارات الفخمة .36كام أنَّه َّ
َّ
َّ
اإلسلامية ُّ
َّ
عب
الش
حلزب
ة
ساتي
املؤس
ة
ي
اهلو
باحلسبان
أخذنا
ما
إذا
املعتاد،
خالف
عىل
ة
يني
اجلمهوري.37
ِّ
َّ
َّ َّ
الدِّ َّ
الكريس قبل ِّ
فرأيناه يقول إنَّه "ال خيرج إىل َّ
كل اجتام ٍع
الش�ارع عىل غري الوضوء" ،وإنه يقرأ آية
ِّ
ل�ه مع اجلامهير ،وهذا بال َّتأكي�د خيالف خطابات حزب َّ
اجلمهوري ال َّتقليد َّية بش�كلٍ
الش�عب
ِّ
موقف آخر خيتلف عن ِّ
ٌ
قليدي حلزب َّ
اجلمهوري أال وهو
الش�عب
اخلط ال َّت
راديكا ٍّيل .38وهناك
ِّ
ِّ
ٍ
ترصحيات ُب َ
عي�د املجازر التي ارتكبتها
اخلارجية ،إذ قدَّ م إنجه
بالسياس�ة
ذل�ك املوقف املتع ِّلق ِّ
َّ
ٍ
برصاحة بقوله" :ينبغي
غز َة يف ش�هر مايو/أ َّيار  ،2018ندَّ د فيها بإرسائيل وناش�د
إرسائيل يف َّ
39
فرض العزلة عىل إرسائيل" .

الكرد�ستاني:
إرهابي وحزب الع ّ َمال
ِّ
موقف مح َرّم �إنجه تجاه تنظيم غولن ال ِ ّ

ويف جم�ال األم�ن واإلره�اب يف تركي�ا جت َّن َب إنج�ه يف خطابات�ه الوعود امللموس�ة املتع ِّلقة
ٍ
يب ( )FETÖوحزب العماَّ ل الكردستا ِّ
بكثرة
ين ( ،)PKKوانتقد
بمكافحة تنظيم غولن اإلرها ِّ
خريف 135 2018

الأبحاث  -الدرا�سات �أركوت �أيواز

ٍ
السياق يتبينَّ َّ
طريق
أن إنجه ليس لديه خارطة
الس�ابقة .يف هذا ِّ
مواقف حزب العدالة وال َّتنمية َّ
يب عدا اجلدال الذي خاضه مع احلكومة يف هذا َّ
الش�أن ،فاختار
فيام يتع َّلق بتنظيم غولن اإلرها ِّ
ٍ
وبصورة
احلالية يف مكافحة اإلرهاب مش�كل ًة
إنجه أن جيعل سياس�ة ح�زب العدالة وال َّتنمي�ة
َّ
40
سطحي ٍة ،بدلاً من أن يطرح سياسته هو يف هذا َّ
الشأن ،انسجا ًما مع موقف قلجدار أوغلو .
َّ

مح َرّم �إنجه وبيانه
االنتخابي:
ُّ

41
السالم وال َّتنمية
أطلق إنجه عىل بيانه االنتخا ِّ
يب اسم "بيان املستقبل" ،وجعل شعاره أي َّ
ٍ
ٍ
خمتلف�ة ،كاالقتصاد
جماالت
يب وعو ًدا يف
وال َّتوزي�ع الع�ادل للدَّ خ�ل .42
وتضمن بيانه االنتخ�ا ُّ
َّ
العامة والبيئة ،وأعلن إنجه أنَّه ينوي تأس�يس سياس�ته
والسياس�ة واحلقوق ِّ
والص َّحة واإلدارة َّ
ِّ
ِ
ٍ
ٍ
أساسية ،هي :احلقوق والدِّ
يمقراطية
التي ترمي إىل إعادة بناء ق َي ِم اجلمهور َّية؛ عىل مخسة أعمدة
َّ
َّ
اخلارجية .43ويف األ َّي�ام اللاَّ حقة قال إنجه :إنَّه يف حال انتخابه
والسياس�ة
واالقتصاد وال َّتعليم ِّ
َّ
رئيس�ا ل�ن يعود إىل النِّظ�ام الربملا ِّ
ف�ورا يف  25يونيو/
ين ً
ً
َّ
تجن َب �إنجه في خطاباته الوعود الملمو�سة
س�يتم الُّش�رُّ وع َّأولاً يف مرحل�ة
َّ�ه
ن
وأ
،2018
حزي�ران
ُّ
ِّ
المتعلق� � ��ة بمكافحة تنظيم غولن ال ِ ّ
يب هو رفع
إرهابي "الترَّ ميم" .ومن أبرز ما جاء يف بيانه االنتخا ِّ
( )FETÖوح � � ��زب الع ّ َم � � ��ال الكرد�ستان � � � ّ�ي حالة َّ
ريا يف لقاءاته اجلامهري َّية.
الطوارئ ،وتط�رق إليه كث ً
ِ
بكثرة مواقف حزب العدالة ووع�د بإع�ادة بناء النِّظ�ام الربمل�ا ِّ
ين اعتام ًدا عىل دس�تو ٍر
( )PKKوانتقد ٍ
ٍ
ماً
ً
معينًا.
ي
تقو
أو
ا
خي
تار
يعطي
أن
دون
من
،
جديد
عرصي
ٍّ
َّ
َّ
والتنمية ّ َ
ال�سابقة
كبيرا لل َّتعليم،
وخص�ص إنج�ه يف بيانه االنتخا ِّ
َّ
يب مكا ًنا ً
وق�دّ م وع�و ًدا اقتصاد َّي ًة من أج�ل املع ّلمين ُّ
والطلاَّ ب،
عليمي غري املنقطع عىل م�دار ثامنية أعوا ٍم ،والذي
بالرجوع إىل النِّظ�ام ال َّت
لك�ن َّ
تضم�ن وعو ًدا ُّ
ِّ
ِّ
يذك�ر بفرتة  28فرباير/ش�باط  1997بش�كلٍ
مهم ًة
ٍّ
تضمن بيانه االنتخ�ا ُّ
يب وعو ًدا َّ
رمزي .كام َّ
يف االقتصاد وال َّنقل واملواصالت ،ويف هذا املجال يس�تلهم من مرشوعات ال َّنقل واملواصالت
يف عه�د ح�زب العدال�ة وال َّتنميةّ ،
اهلوة بين الفقراء
وأكد تش�جيع أصح�اب املب�ادرة ،وإزالة َّ
اخلارجية املسَّم�اَّ ة بالعمود
السياس�ة
واألغني�اء ،وإنق�اذ تركيا من كمني الدَّ خل
ِّ
املتوس�ط .ويف ِّ
َّ
والسالم يف
األس�ايس اخلامس ،أش�ار إنجه يف بيانه االنتخا ِّ
ِّ
"السالم يف البالدَّ ،
يب إىل اعتامد مبدأ َّ
الوطنية لرتكيا.
سيطور العالقات مع دول العامل يف إطار املصالح
العامل" ،وأنه
ّ
َّ

حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري على طريق االنتخابات البرلمان َيّة في  24يونيو/
ال�شعب
حزيران :2018

س�توري يف اس�تفتاء  16أبريل/نيس�ان  ،2017الفص�ل بين
ت�م يف اعتماد ال َّتعدي�ل الدُّ
ِّ
َّ
والربملانية بشكلٍ
كاملٍ
بش�كلٍ
ئاس�ية
رشيعية وال َّتنفيذ َّية
الس�لطتَني ال َّت
 ،وإجراء االنتخابات ِّ
ُّ
َّ
الر َّ
َّ
ٍ
متزام�ن ،ورف�ع عدد أعضاء الربمل�ان إىل  600عض� ٍو ،ويف املرحلة اللاَّ حقةَّ ،ت�م تقديم قانون
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

ٍ
بمبادرة من ح�زيب العدالة
ياس�ية إىل الربملان ،وإق�راره
تش�كيل ال َّتحالفات بين األحزاب ِّ
الس َّ
القومية ،وقد منح قانون ال َّتحالفات الفرصة إلجراء ال َّتحالف بني األحزاب
وال َّتنمية واحلركة
َّ
س�ية ِّ
لكل حزب ،وجتاوز مس�ألة العتبة
ياس�ية وخوضها االنتخابات مع صيانة اهلو َّية َّ
ِّ
املؤس َّ
الس َّ
َّ
َ
الصغرية ،ومن ث ّم كان عىل
من أجل األحزاب التي ش�كلت ال َّتحالف ،وتفعيل دور األحزاب َّ
ياس�ية التي خت�وض االنتخاب�ات يف  24يونيو/حزيران أن تأخ�ذ بعني االعتبار
األح�زاب ِّ
الس َّ
تضمنها قانون ال َّتحالفات عىل حدٍّ
توصيات الـ %+1 50وتزامن االنتخابات ،والشرُّ وط التي َّ
ٍ
سواء ،واجلدير ِّ
بالذكر َّ
أن حزب َّ
اجلمهوري أخذ يف احلسبان هذه الدِّ
يناميكية اجلديدة
الشعب
َّ
َّ
الربملانية يف  24يونيو/حزيران.
اإلسرتاتيجية التي سلكها يف االنتخابات
يف
َّ
َّ
وبموجب قانون ال َّتحالفات َّ
القومية حتالف
ش�كل ح�زب العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
َّ
ٍ
اجلمهور ،وبحث حزب َّ
حتالف حي ِّقق به املشاركة الواسعة يف مواجهة
اجلمهوري عن
الش�عب
ُّ
القيادي يف مس�ار "سياس�ة
حتال�ف اجلمه�ور وفق م�ا يتط ُّلبه النِّظ�ام اجلديد ،ويتولىَّ فيه املوقع
َّ
يمقراطي ِّ
الس�عادة واحلزب الدِّ
مش�كلاً حتالف
(اجليد) وحزب َّ
الكتل�ة" ،وحتال�ف مع احلزب ّ
ِّ
ٍ
الش�عب ،وهك�ذا دخل ح�زب َّ
َّ
اليمينية ضمن
تع�اون م�ع األح�زاب
اجلمهوري يف
الش�عب
ُّ
َّ
الش�عب ،وجت َّنب حزب َّ
حتالف َّ
ضم حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
رسميا
يمقراطي
الشعب
ُّ
اجلمهوري َّ
ًّ
ُّ
(اجليد) جتاه
إىل ال َّتحالف رغم رغبته يف ذلك بس�بب املامنع�ة
َّ
األيديولوجية التي أبداها احلزب ّ
حزب ُّ
الشعوب الدِّ
ياسية التي ستتو َّلد عن ال َّتحالف معه.
يمقراطي ،وال َّتكاليف ِّ
الس َّ
ِّ

أسس�ها حزب َّ
اجلمهوري من
الشعب
الس�ياق أضافت
ُّ
الرئيسة التي َّ
يف هذا ِّ
َّ
اإلستراتيجية َّ
الربملانية:
أجل هزيمة أردوغان يف انتخابات رئاس�ة اجلمهور َّية هد َفني رئيسني إىل االنتخابات
َّ
األول :حص�ول حتالف َّ
الربملاني�ة ،واهلدف الثَّ�اين :الترَّ كيز عىل
الش�عب على األغلبية
اهل�دف َّ
َّ
األغلبية يف الربملان،
احلكوم�ة املنقس�مة ( )divided governmentيف حال احلصول على
َّ
44
ٍ
وإقناع الرأي العام َّ
أزمات عىل العكس من املزاعم .
بأن النِّظام اجلديد سيؤ ِّدي إىل حدوث

تحالف ّ َ
ال�شعب وم�شروع عتبة ِ ّ
ال�صفر:

ٍ
ٍ
ذكر رئيس حزب َّ
رئيس�ة حول تش�كيل
أس�باب
اجلمهوري قلجدار أوغلو أربعة
الش�عب
ِّ
الصف�ر" جتاه عتبة العرشة باملئ�ة ،الثَّاين؛ إزالة ِّ
حتالف َّ
كل
األول؛ إنش�اء "حتالف حدِّ ِّ
الش�عبَّ :
العوائ�ق أمام حقوق االنتخاب�ات ،45والثَّالث :تطوير ثقاف�ة الدِّ
والرابع :وضع حدٍّ
َّ
يمقراطيةَّ ،
ٍ
يتطرق بش�كلٍ
ملم�وس إىل نوع القضايا التي مجعت بين األحزاب األربعة
لالس�تقطاب ،ومل َّ
أيديولوجي.
من منظو ٍر
ٍّ
س�بب يف الواقع أو ٌ
وعن�د ال َّنظ�ر يف حتالف َّ
إمكانية
مبدأ يفِّس�رِّ
الش�عب نجد أنَّ�ه ال يوجد
ٌ
َّ
مش�اركة حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
السياسة
يمقراطي يف هذا ال َّتحالف سوى األصوات املحتملة يف ِّ
ِّ
ٍ
القومية ،وبشكلٍ
الفكري
الصعب للغاية احلديث عن الوفاق أو االنسجام
الكرد َّية
ِّ
مشابه ،من َّ
َّ
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العامة حلزب َّ
(اجليد) واحلزب
الش�عب
ِّ
السياس�ات َّ
يف ِّ
اجلمهوري وحزب َّ
الس�عادة واحل�زب ّ
46
الدِّ
يمقراطي يف إطار هذا ال َّتحالف .
ِّ

مر�شحو حزب ّ َ
َّ
ِّ
الجمهوري لع�ضو ّ َية البرلمان:
ال�شعب

جليا إمهال حزب َّ
اخلية يف موضوع حتديد
الش�عب
ِّ
اجلمهوري طريقة االنتخابات الدَّ َّ
يبدو ًّ
األعض�اء َّ
املرش�حني النتخاب�ات  24يونيو/حزي�ران  2018باملقارنة مع ع�ام  ،2011وكان
فع ٌ
الطريقة َّ
املرشحني التي استبدَّ هبا قلجدار أوغلو ،وهبذه َّ
ال يف عملية حتديد َّ
متكن
لذلك ٌ
دور َّ
قلجدار أوغلو من استبعاد معارضيه وغري املنسجمني مع ِّ
حرج.
خطه بال
ٍ

اجلمهوري جهو ًدا ُمضني ًة من أجل إعداد قائمة َّ
بذل زعيم حزب َّ
مرشحي احلزب
الشعب
ِّ
لعضوية الربملان البالغ عددهم  600عض ٍو ،وبعد موافقة جملس احلزب عىل القائمة ُقدِّ مت إىل
اهليئة العليا لالنتخابات يف تاريخ  21مايو/أ َّيار  .2018وكان ش�كل أداء َّ
الش�خص يف الفرتة
املهمة َ
الس�احةٌ -
أمثلة
املاضية ،وهل أ ّدى َّ
املوك َل ِة إليه أم ال ،واملصالح التي حت َّققت عىل يديه يف َّ
47
للمعايري التي اعتمدها قلجدار أوغلو يف حتديد َّ
املرشحني .

تتضمن قائمة َّ
مرشحا من أسامء َّنواب حزب
اسم 60
مل
ً
املرش�حني لعضو َّية الربملان املعلنة َ
َّ
عضوا ،ولوحظ انخفاض نس�بة َّ
َّ
الش�باب
اجلمه�وري احلال ِّيين البالغ عدده�م 131
الش�عب
ِّ
ً
املرش�حني؛ لذلك ُق ِّيمت قائمة َّ
والنِّس�اء بني َّ
املرشحني يف وس�ائل اإلعالم -ومنها القريبة من
48
الس�لطة  ،وبذلك صارت قائمة َّ
املرش�حني التي أعدَّ ها
احلزب -عىل أنهَّ ا لن تكون بديل ًة عن ُّ
ٍ
قلج�دار أوغلو َّ
ٍ
بالر ِّد عىل
ج�دل
حمل
ونقاش وواجهت االنتق�ادات ،واكتفى قلجدار أوغل�و َّ
49
املوجهة عىل ال َّتصفيات يف القائمة "باحلاجة إىل جتديد دماء احلزب" .
االنتقادات َّ
املقربني من�ه يف القائمة خالل
حم�رم إنجه ب�دوره إثارة املش�كلة حول ع�دم إدراج َّ
وجت َّن�ب َّ
ئاس�ية عىل األقل ،واكتفى باإلش�ارة إىل نشاط األسماء املبعدة من القائمة
فرتة االنتخابات ِّ
الر َّ
االنتخابية بش�كلٍ
خاص رغم
م�ن أج�ل حتقيق فوزه يف االنتخابات ،وحضورهم املهرجانات
ٍّ
َّ
إبعادهم من قائمة َّ
املرشحني.50

إن ع�دم إدراج قلج�دار أوغلو بع�ض العنارص املعارضة ل�ه يف قائمة َّ
َّ
املرش�حني لعضو َّية
ٍ
تكتيكي ٌ�ة 51ملواجهة احتامل ظه�ور حتدٍّ
جديد له بع�د  24يونيو/حزيران،
الربمل�ان ه�و خطو ٌة
َّ
والس�يام يف
غالبية الفئة التي يصعب ال َّتحكم هبا
َّ
واتخَّ �ذ قلجدار أوغلو (الذي تل َّقى انتقا ًدا من َّ
َّ
حتديد َّ
واملرشح لرئاسة اجلمهور َّية) -القرار يف
العمومية للحزب،
اجلمعية
املرش�حني لعضو َّية
َّ
َّ
قائمة َّ
السيطرة عليها .52كام َّ
أن إغفال بعض "األعضاء
أقل احتاملاً لظهور املشكالت ،ويمكن َّ
مرتبط بتوجيه ٍ
ٌ
اليس�ار ِّيني" يف قوائم َّ
جزء من قاعدة حزب َّ
الشعب
املرشحني لعضو َّية الربملان،
اجلمهوري نحو َّ
املتطرفني يف قوائم حزب ُّ
الشعوب الدِّ
يمقراطي لضامن
املرش�حني اليس�ار ِّيني
ِّ
ِّ
ِّ
53
جتاوز حزب ُّ
الشعوب الدِّ يمقراطي حدَّ العتبة .
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

أن قلجدار أوغلو أعدَّ قوائم َّ
ممَّا س�بق نجد َّ
املرش�حني لعضو َّية الربملان يف حزب َّ
الش�عب
اجلمهوري عىل أساس ِ
داف َع ِ
األغلبية يف الربملان مع األخذ بعني االعتبار جتاوز
األول؛ حتقيق
ِّ
نيَّ :
َّ
حزب ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراطي حدَّ العتبة ،والثَّاين؛ محاية مقعد رئاس�ة احلزب بعد االنتخابات،
ِّ
وه�ذا الدَّ اف�ع الثَّ�اين يشير إىل َّ
أن قلج�دار أوغل�و كان يتوقع أن تكون نس�بة األص�وات التي
س�يحصل عليها إنج�ه يف انتخابات ِّ
الرئاس�ة اجلمهور َّية ع� � ��دم �إدراج قلج� � ��دار �أوغلو بع�� � ��ض العنا�صر
حت�ى لو خسر فيها ،أكثر من األصوات التي س�يحصل المعار�ضة له في قائمة ّ َ
المر�شحين لع�ضو ّ َية
عليه�ا ح�زب َّ
اجلمه�وري يف االنتخاب�ات
الش�عب
ِّ
البرلم� � ��ان ه� � ��و خط� � � ٌ�وة تكتيك ّ َي� � � ٌ�ة لمواجهة
الربملانية.
َّ

احتمال ظهور ٍ ّ
جديد له بعد  24يونيو/
تحد ٍ
االنتخابي لحزب ّ َ
ِّ
البيان
الجمهوري:
ال�شعب
ُّ
َ
ّ
حزي� � ��ران واتخ� � ��ذ قلج� � ��دار �أوغل� � ��و القرار في
أصدر حزب َّ
الش�عب
ُّ
اجلمه�وري بيانه االنتخا َّيب يف قائمة � ّ َ
أقل احتمالاً لظهور الم�شكالت
 26مايو/أ َّيار ِّ ،2018
مركزً ا عىل املش�كالت األساسية
َّ
اخلم�س لرتكيا .وهي؛ الدِّ
يمقراطية واالقتصاد وال َّتعليم
َّ
والسلم األه ِّ
اخلارجية.54
والسياسة
يل ِّ
ِّ
َّ

الس�نوات املاضية ،تقديم األولو َّية لالقتصاد ،وتسليط
ُي َ
الح ُظ يف البيان ،وكام هو احلال يف َّ
َّ
تضمن
الض�وء عىل مش�كالت املواطنني من أصحاب الدَّ خ�ل املنخفض .ويف جم�ال القانونَّ ،
البيان الوعد برفع حالة َّ
طحية ،مثل بناء ال ِّثقة
الطوارئ ،إىل جانب األهداف التي ُو ِص َفت َّ
بالس َّ
عام وفق
السياس�ة
السياس�ة
اخلارجية بشكلٍ ٍّ
اخلارجيةَ ،ط َر َح البيان تطوير ِّ
بالقضاء .ويف جمال ِّ
َّ
َّ
املصال�ح الرتكي�ة ،لكن مل حيدِّ د األدوات التي ستُس�تَ خدم ،وال األهداف امللموس�ة التي ينبغي
55
�طحية نفس�ها تظهر كذلك يف َّ
أن حزب َّ
اجلمهوري مل
الش�عب
والس
َّ
القيام بال َّتطوير نحوها َّ .
َّ
وتطرق إىل مصطل�ح "الدِّ
يمقراطية
قاطعا بالعودة إىل النِّظ�ام الربملاينِّ،
يقطع عىل نفس�ه وع�دً ا ً
َّ
َّ
ٍ
ٍ
واحدة فقط.56
بجملة
الربملانية"
َّ
األم ،إىل
ومتي�ز البي�ان كذل�ك بمقاربته يف املس�ألة الكرد َّية ،فالوعود بح�ق ال َّتعليم بال َّلغ�ة ِّ
َّ
ً
ً
دورا
جان�ب الوع�ود بإعالن النريوز عطلة
رس�مية ،وإلغ�اء تنظيم حرس القرى ال�ذي يؤ ّدي ً
َّ
األصلية لألماكن واملناط�ق ،وإلغاء ال َّتحفظات
رئيس�ا يف مكافح�ة اإلرهاب ،وإعادة األسماء
ً
َّ
ِّ
ليِّ
يت املح ُّ ،
كل ذلك
يب املثري للجدل يف مس�ألة احلكم الذا ِّ
التي أعلنتها تركيا حول الشرَّ ط األور ِّ
57
حول نحو حزب َّ
الشعوب الدِّ
املوجهة إىل احلزب
يمقراطي"
َّ
أعطى بعدً ا جديدً ا لتقييامت "ال َّت ُّ
ِّ
ٍ
منذ ٍ
طويلة.
فرتة
ٍ
وتطرق
واحدة،58
ملر ٍة
َّ
األم�ر الب�ارز اآلخر يف البيان ،أنَّه جت َّنب ذكر كلمة تنظي�م غولن ولو َّ
ٍ
تضمن البيان
س�ياق
مر ًة واحد ًة يف
س�لبي .ورغم جتاهله تنظيم غول�ن؛ َّ
إىل عب�ارة "ُّ 15مت�وز" َّ
ٍّ
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املوجهة إىل احلزب احلاكم .كام َّ
أن بيان حزب َّ
اجلمهوري
الش�عب
ِّ
هتم�ة "انقلاب ُّ 20متوز"َّ 59
يتضمن مجل ًة واحد ًة حول إرهاب حزب العماَّ ل الكردستا ِّ
ين .60
يب ،مل
االنتخا ِّ
َّ

ً
مرتبطا
امل�رة ُذ ِك َ�ر
م�ر ًة واح�د ًة يف البي�ان ،ويف ه�ذه َّ
وتعبير اإلسلام كذل�ك مل يذك�ر إال َّ
61
ُ
طرف ،كام هو احلال يف األحزاب َّ
ير
واليمينية
الش�عبو َّية
املتطرفة يف أوربا  .ومع ذلك ،أ ِش َ
ِّ
َّ
بال َّت ُّ
بشكلٍ مكث ٍ
يتعرض إىل
العلامنية ،لكن مع اختفاء لغة الدِّ عاية
َّف إىل
َّ
َّ
العلامنية ال َّتقليد َّية؛ "النِّظام َّ
السابقة.62
ال َّتهديد" كام يف االنتخابات َّ

الخاتمة:

اجلمهوري وقتً�ا يف اإلع�داد لالنتخابات ِّ
مل يدَّ خ�ر ح�زب َّ
املبك�رة يف  24يونيو/
الش�عب
ُّ
فعليا ُق َبيل اس�تفتاء  16أبريل/نيس�ان  ،2017فقد
حزي�ران  ،2018فب�دأ نش�اطه االنتخ�ا َّ
يب ًّ
ٍ
مبادرات خمتلف ًة
جتس�دت بـ"ال" بنس�بة  ،% 48.6واتخَّ ذ
ع�ارض احلزب نتيجة ال َّتصويت التي َّ
الص�دد ،فاملسيرة التي بدأه�ا قلجدار أوغلو من أنقرة إىل إس�طنبول عقب االس�تفتاء
يف ه�ذا َّ
ٍ
العام�ة املقبلة من خالل
مب�ارش ًةُ ،ع�دّ ت َّأو َل
انع�كاس للهدف ال�ذي س� ُيبنَى يف االنتخابات َّ
اجلمهوري ،ورغم َّ
مكونات جبهة "ال" حتت قيادة حزب َّ
العملية
أن غاية
الشعب
ِّ
توحيد مجيع ِّ
َّ
ُ
ياس�ية يف مواجهة ح�زب العدالة وال َّتنمية ،فق�د أ ِض َ
يف إىل
كان�ت توحيد مجي�ع األحزاب ِّ
الس َّ
السلطة
ذلك عامالن َأجبرَ ا قلجدار أوغلو عىل إنجاز هذا اهلدف :العامل َّ
األول؛ عودة رصاع ُّ
الدَّ قي�ق داخل احلزب إىل ُّ
حمرم إنجه برئاس�ة
الظهور يف ش�هر فرباير/ش�باط  ،2018ومطالبة َّ
الس�ادس والثَّالثني ،ورغم َّ
أن قلجدار أوغلو اس�تطاع أن
للمرة الثَّانية يف املؤمتر ِّ
العام َّ
احلزب َّ
مر ًة ُأخ�رى ،إلاَّ َّ
العام داخل
الس�خط َّ
أن َّ
يس�يطر على مندويب احلزب والفوز برئاس�ة احل�زب َّ
احل�زب ب�دأ ُّ
ِّ
املنش�ق عن حزب
(اجليد)
بالظهور إىل العل�ن .والعامل الثَّاين؛ ه�و رغبة احلزب ّ
�يايس الدَّ اعم
الس
احلرك�ة
ِّ
القومي�ة يف خوض انتخابات رئاس�ة اجلمهور َّية بمف�رده بدل ال َّنهج ِّ
َّ
حلزب َّ
اجلمهوري.
الشعب
ِّ
الس�بب يف إخفاق ح�زب َّ
الش�عب اجلمه�وري يف إنج�از "تك ُّتلٍ
ف�كان ه�ذان العاملان َّ
س�يايس يف وج�ه أردوغان وح�زب العدالة وال َّتنمية" ال�ذي َّ
خطط له عىل مش�ارف انتخابات
ٍّ

الشديدة التي أبداها أعضاء حزب َّ
 24يونيو/حزيران  ،2018فاملعارضة َّ
اجلمهوري
الشعب
ِّ
ٍ
إلمكانية دعم َّ
حمتملٍ  ،وإرصار رئيس�ة
"يمين�ي"
مرش ٍ�ح
حم�رم إنج�ه
مشترك َ
َّ
امللت ّف�ون ح�ول َّ
ٍّ
مهدا َّ
(اجليد) مرال أقش�نر يف تقديم نفس�ها َّ
الطريق إلخفاق قلجدار
للرئاسةَّ -
مرشحة ِّ
احلزب ّ
ً
أوغلو يف تقديم اس�م عبد اهلل غول َّ
درج حزب
مرش ً�حا
مشرتكا .كام حدث إخفاق آخر ،إذ مل ُي َ
رسميا رغم اجلهود التي بذهلا زعيم حزب َّ
يمقراطي يف "حتالف َّ
ُّ
الشعوب الدِّ
الشعب
الشعب"
ًّ
ِّ

(اجليد) ،اقترص تش�كيله
ِّ
اجلمه�وري يف ه�ذا َّ
الصدد .ه�ذا ال َّتحالف الذي ارتبط بعقبة احلزب ّ
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حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

عىل حزب َّ
(اجليد)
السياسة
الش�عب
ِّ
اجلمهوري ،ومم ِّثيل ِّ
اليمينية ،مثل حزب َّ
َّ
السعادة واحلزب ّ
واحلزب الدِّ
يمقراطي.
ِّ

اجلمهوري َّ
بنا ًء عليه؛ كان تقديم حزب َّ
مرش ًحا لرئاسة اجلمهور َّية من بني أعضائه
الشعب
ُّ
حضور يف محلة حزب َّ
اجلمهوري
الشعب
ملحرم إنجه
"خياره
ِّ
ُّ
ٌ
االضطراري األخري" .فقد كان َّ
ٍ
سياسة َشع َبو َّي ٍة،
انجر إىل
االنتخابية مقارن ًة بقلجدار أوغلو ،غري أنَّه يف خطابه وبيانه االنتخا ِّ
َّ
يب َّ
وواجهت�ه مش�كلة اإلقن�اع ،كما أنَّ�ه مل يق�دِّ م وع�دً ا بالع�ودة إىل ال ّنظ�ام الربملا ِّ
ين ف�ور فوزه يف
ٍ
الزمن ،فكشف ذلك عن الغموض يف
االنتخابات ،وهذا يعني بقاؤه يف حكم البالد
لفرتة من َّ
ٍ
وجهات نظر إنجه وحزب َّ
اجلمهوري عىل حدٍّ
سواء جتاه املستقبل.
الشعب
ِّ

طورها حزب َّ
الربملانية دفع
اجلمهوري يف صدد االنتخابات
الش�عب
ُّ
واإلستراتيجية التي َّ
َّ
َّ
ُّ
َّ
الس�لطة الدَّ قيق داخل احلزب إىل الظهور إىل العلن ،ففي قائمة مرشحي أعضاء الربملان
رصاع َّ
ٍ
ٍ
مس�بقة َّمتت تصفية العديد من األسماء
داخلي ٍة
انتخابات
الت�ي أعدّ ها قلجدار أوغلو من دون
َّ
حمرم إنجه ،وهكذا ،يمكن الق�ولّ :
إن قلجدار أوغلو اتخَّ �ذ ال َّتدابري أمام مبادرات
القريب�ة م�ن َّ
املعارضة املحتملة.

وأث�ارت الوعود التي وردت يف بيان حزب َّ
الربملانية جتاه
اجلمهوري لالنتخابات
الش�عب
ِّ
َّ
الكردي بش�كلٍ
القومية للحزب .ولوحظ
خ�اص االنتقادات لدى القاع�دة
القومي
ال َّناخب
ِّ
ٍّ
َّ
ِّ
كذل�ك َّ
ياس�ية امللموس�ة يف مس�ألة الصرِّ اع م�ع ال َّتنظيامت
أن البي�ان خلا م�ن ال َّتوصيات ِّ
الس َّ
اإلسرتاتيجية املشاهبة هلا.
اإلرهابية ،مثل حزب العماَّ ل الكردستاينِّ ،وتنظيم غولن ،والقضايا
َّ
َّ
أس�س حزب َّ
الرئيس
اجلمهوري
الش�عب
ُّ
ويف ال َّنتيجةَّ ،
َّ
إستراتيجيته عىل إفش�ال انتخاب َّ
الرئاس�ية ي�وم  24يونيو/حزي�ران  ،2018لك َّن�ه مل ينجح يف ذلك،
أردوغ�ان يف االنتخاب�ات ِّ
األول :احلصول عىل
ملموسين يف االنتخابات
وأسس�ها كذلك عىل هد َفني
َ
الربملانية :اهل�دف َّ
َّ
َّ
ِّ
األغلبي�ة يف الربمل�ان ،من خالل تقدي�م الدَّ عم الفعيل حلزب ُّ
الش�عوب الدِّ
يمقراطي رغم بقائه
َّ
ِّ
خ�ارج حتالف َّ
الش�عب ،واهلدف الثَّ�اين :الترَّ كيز عىل احلكومة املنقس�مة يف حال احلصول عىل
ٍ
ال�رأي العام َّ
أزمات عىل
بأن ال َّنظام اجلديد س�يؤدي إىل ح�دوث
َّ
األغلبي�ة يف الربمل�ان ،وإقناع َّ
َ
عك�س املزاع�م .ومع ذلك ،ورغم إخفاقه يف حتقي�ق كال اهلدفني؛ زعم كامل قلجدار أوغلو يف
ٍ
ترصي�ح ل�ه َّ
أن اخلارس الوحي�د يف االنتخابات هو حزب العدالة وال َّتنمي�ة .وبعد االنتخابات،
حول حزب َّ
مر ًة ُأخرى؛
الش�عب
ُّ
َّ
اجلمهوري طاقته عىل رصاع ُّ
الس�لطة الدَّ قيق داخ�ل احلزب َّ
63
ٍ
ٍ
للسيناريوهات املختلفة .
ملموسة
إسرتاتيجي ٍة
بسبب عدم وجود
وطويلة األجل ِّ
َّ

وهك�ذا حصل حزب َّ
اجلمهوري عىل نس�بة  % 22.6من األص�وات ،وبلغ عدد
الش�عب
ِّ
عضوا .64وفاز َّ
يب العدالة وال َّتنمية واحلركة
ُن َّوابه يف الربملان 146
ئايس املشرتك حلز ِّ
ً
الر ُّ
املرش�ح ِّ
القومي�ة أردوغان يف انتخابات رئاس�ة اجلمهور َّية ،ورغ�م َّ
حمرم إنجه حصل عىل معدَّ ل 30
َّ
أن َّ
خريف 141 2018

الأبحاث  -الدرا�سات �أركوت �أيواز

ً
متج�اوزا بذل�ك املع�دَّ الت التي حص�ل عليها حزب َّ
اجلمهوري س�ننيَ طوالاً من
الش�عب
%
ُّ
فإن هذا الوضع ال يعني َّ
ياس�ية؛ َّ
أن قلجدار أوغلو مس�تعدٌّ لتس�ليمه رئاسة احلزب.
حياته ِّ
الس َّ
يب رغم
القومي�ة
وف�از حتالف ح�زب العدالة وال َّتنمية وحزب احلركة
باألغلبية يف املجلس النيا ِّ
َّ
َّ
تراج�ع ح�زب العدال�ة وال َّتنمي�ة إىل  .% 42وهك�ذا مل َّ
يتمكن حزب َّ
اجلمهوري من
الش�عب
ُّ
حتقي�ق األغلبي�ة مع األطراف ُ
األخ�رى رغم املعادلة الت�ي انطوت عىل دعم حزب ُّ
الش�عوب
َّ
الدِّ
يمقراطي.
ِّ

ٌ
حمرم إنج�ه الغامض
وظه�رت بع�د االنتخاب�ات
مرحلة مثير ٌة لالهتمام تتع َّلق بمس�تقبل َّ
باعتب�اره مل حيصل عىل عضو َّية الربملان عن حزب َّ
اجلمه�وري يف الوقت احلا ِّيل ،وعىل
الش�عب
ِّ
رئيسا حلزب َّ
الشعب
سياسيا
حمرم إنجه موق ًفا
إجيابيا ،و ُيع َت َقدُ أنَّه سيكون ً
ًّ
ًّ
الرغم من ذلك اتخَّ ذ َّ
َّ
ئاس�ية ،بينام رفض
ِّ
اجلمه�وري .فقد بادر إنج�ه إىل املباركة ألردوغان يف فوزه باالنتخابات ِّ
الر َّ
اجلمهوري قلجدار أوغلو القيام هبذه املبادرة ،بل زعم َّ
رئيس حزب َّ
أن اخلارس الوحيد
الشعب
ِّ
العام بال َّتخليِّ
الرأي ِّ
يف االنتخاب�ات هو حزب العدالة وال َّتنمية ،وأعلن كذلك رفضه لدعوات َّ
عن رئاسة حزب َّ
اجلمهوري.
الشعب
ِّ
ورغم َّ
أن إنجه مل يامرس بعد ُّ
الضغوط عىل قلجدار أوغلو لرتك رئاس�ة احلزب ،فإنَّه يدعم
بش�كلٍ غري مبا ٍ
الرئاسة ،ويدعون إىل عقد مؤمت ٍر
حتركوا إلقصاء األخري عن ِّ
رش املندوبني الذي َّ
وسيتم اختيار قلجدار أوغلو
عام يف املرحلة القادمة،
مؤمتر
عام .ور َّبام ينعقد
استثنائي ٍّ
استثنائي ٌّ
ٌ
ُّ
ٍّ
ٌّ
مر فيه.
ً
رئيسا للحزب من جديد بفضل املندوبني املؤ ِّيدين له رغم مجيع أنواع اإلخفاق الذي َّ

وأخيرا ،ح�اول قلج�دار أوغل�و حتويل األنظار ع�ن االضطراب�ات واجل�دل الدَّ اخ ِّ
يل إىل
ً
أيضاَّ .
ين ً
وجه العدوا ِّ
إن
اخل�ارج ،وتوجيه اإلهانة إىل أردوغان ،واملتو َّق ُع هو إخفاق�ه يف هذا ال َّت ُّ
عضوا يف الربملان بعد
إرصار قلجدار أوغلو عىل االس�تمرار يف رئاس�ة احلزب إىل جانب كونه
ً
 24يونيو/حزي�ران  ،2018ونجاح إنجه يف تعبئ�ة إدارة احلزب يف ال َّتفكري بمثل تفكريه هو-
يكشف َّ
أن حزب َّ
ثنائي ًة منقسم ًة.
اجلمهوري يعيش اآلن
الشعب
َّ
عمليا رئاسة َّ
ًّ

الهوامش والمصادر:

 1 .1من أجل معلومات أوفى ،انظر :مصطفى ألتون أوغلو ،ودوغان أشكينات" ،في  30مارس/آذار حزب
َّ
الصحيح" ،تحليالت ستا ،العدد  ،90مارس/آذار .2014
الشعب الجمهور ُّي َّ
السعي وراء التَّجديد بأعباء الماضي :دراس ٌة تحليل َّي ٌة عن حزب َّ
الشعب
 2 .2مصطفى ألتون أوغلوَّ ،
الجمهور ِّي زعي ًما وسقفًا وقاعدةً ،تقرير ستا ،إسطنبول .2014
www.ysk.gov.tr/tr/28-mart-2004-mahalli-idareler-genel-secimleri/2818 3 .3
http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/2009MahalliIdareler/
4 .4
ResmiGazete/BelediyeMeclisUyeligi.pdf
( https://www.yenisafak.com/secim-referandum-2007/secim-sonuclari 5 .5نتائج

 142ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

حزب ّ َ
ُّ
الجمهوري
ال�شعب

االنتخابات العا َّمة )2007
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"السياسة في عام  ،"2017تركيا 30 ،ديسمبر/كانون األوَّل .2017
 1414نبي ميش،
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َّ
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" 1515استطالعات رأي حزب الشعب الجمهور ِّي :قليجدار أوغلو في المق ِّدمة ليكون المرشح لرئاسة
الجمهوريَّة" Sputnik ،التركية 19 ،أبريل/نيسان .2018
َّ
" 1616المتح ِّدث باسم حزب َّ
الشعب الجمهور ِّي تزجان :أعتقد أ َّن قليجدار أوغلو هو المرشح األكبر من
داخل حزب َّ
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 1818رد قليجدار أوغلو على بايقال فيما يتعلَّق بالت ُّ
َّرشح لرئاسة الجمهوريَّةcumhuriyet.com.tr، ،
 3مايو/أيَّار .2017
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َّ
الطبيعي لرئاسة الجمهوريَّة وال يمكنه
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ُ
" 2222محرَّم إنجه من حزب َّ
الشعب الجمهور ِّي :أص ِّو ُت ألردوغان ضد غول" Aydınlık، 25 ،أبريل/
نيسان .2018
ُ
َّ
مرش ًحا مقابل قليجدار أوغلو" ،خبر تورك 17 ،مايو/أيَّار .2018
" 2323محرَّم إنجه :لن أكون مرَّ ًة أخرى
 2424أنس بيرقلي" ،هل محرَّم إنجه يعارض بالفعل حظر الخمار؟" Fikriyat، 20 ،مايو/أيَّار .2018
" 2525قراركم هو تح ٍّد للجمهوريَّة" ،جمهوريَّت 25 ،سبتمبر/أيلول .2014
" 2626تصريح محرَّم إنجه بشأن الخمار" TimetTurk، 11 ،مايو/أيَّار .2018
" 2727تصريح محرَّم إنجه حول الخمار الذي تلقَّى ردود األفعال" ensonhaber.com، 30 ،أكتوبر/
تشرين األوَّل .2013
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 3030حلمي هجل أوغلو" ،محرم إنجه يناشد بعدم احتجاز دميرتاش في السجن" ،صوت أميركا VOA،
 5مايو أيار .2018
 3131ضيف البث الحي لقناة سي إن إن تورك 24 ،مايو أيار .2018
" 3232محرم إنجه :ال أستقبل السوري الذي يذهب لقضاء العيد في بلده" ،حرِّيَّت 24 ،مايو أيار
.2018
 3333برهان الدين ضوران" ،أخطار الشعبوية" ،صباح 26 ،مايو أيار .2018
 3434م .أركوت أيوازTurkey's Opposition Falling Into the Trap of Populism"،" ،
 thenewturkey.org، 30مايو أيار .2018
 3535يونس شهباز" ،التحالفات والشعبوية وخطاب المعارضة الجديدة" ،Umran ،يونيو حزيران
 ،2018ص.35 – 31
" 3636محرم يركب دراجة المقام في المنصة" Sözcü، 19 ،مايو أيار .2018
يتوجه إلى البرلمان"T24، ،
" 3737محرم إنجه بعد إعالن ترشحه يصلي الجمعة في حجي بيرم ثم
ّ
 3مايو أيار ُ " .2018قرِئ القرآن في االفتتاح الجماعي الذي حضره محرم إنجه"ensonhaber. ،
.com، 25 . 05. 2018
بالحاج" ،حريَّت 28 ،مايو/أيَّار
 3838إبَك أوزبي" ،محرَّم إنجه:
وكنت ألقَّب
كنت في جناح اليسار
ُ
ُ
ِّ
.2018
 3939أسومان أرَنجا" ،إنجه :ينبغي فرض العزلة على إسرائيل" Sözcü، 15 ،مايو/أيَّار .2018
اإلرهابي؟" ،تركيا19 ،مايو/أيار
 4040نبي ميش" ،هل هذه إستراتيج َّية إنجه لمكافحة تنظيم غولن
ِّ
.2018
ِّ
َّ
 4141يعني الباءات الثالثة التي تحملها ( )Birlikteأي م ًعا ،وتذكر بإشارة رابعة التي اعتادها أردوغان
في خطاباته ،جام ًعا بين تعاطفه وتضامنه مع اإلخوان المسلمين وأحداث ميدان رابعة في مصر،
وبين القضايا األربع التي ِّ
يركز عليها ()tek millet. tek bayrak. tek vatan. tek devlet var
ووطن واح ٌد ،ودول ٌة واحد ٌة .المترجم.
شعب واح ٌد ،وعلَ ٌم واح ٌد،
وتبدأ بـ ( ،)tekوتعني
ٌ
ٌ
َّ
المرشحون لرئاسة الجمهوريَّة وإستراتيج َّياتهم في االت ِّصال
 4242متين أرول ،وكوثر هوليا أق دمير" ،
ياسي" ،صباح 3 ،يونيو/حزيران .2018
الس
ِّ
ِّ
االنتخابي لمحرَّم إنجه" ،حريَّت 19 ،مايو/أيَّار " .2018محرَّم إنجه يعلن بيانه
البيان
هو
"هذا
4343
ُّ
السلطات" ،بي بي سي بالتركية 19 ،مايو/أيار
االنتخابي :النِّظام
البرلماني الذي يقوم على فصل ُّ
ُّ
َّ
.2018
 4444مح َّمد زاهد صوبَجي" ،معاداة أردوغان :اإلستراتيج َّية التي تحقِّق الخسارة دو ًما" ،برنامج الرَّأي
المفتوح على قناة ستار 13 ،مايو/أيَّار .2018
مرش ًحا عن حزب َّ
َّ
الشعب الجمهور ِّي لرئاسة الجمهوريَّة"،
" 4545قليجدار أوغلو يعلن محرَّم إنجه
 chp.org.tr، 4مايو/أيَّار .2018
 4646هازال ضورانA Superficial Alliance Between the Opposition Parties"،" ،
 TheNewTurkey.org، 26مايو/أيَّار .2018
اإلضافي في شوارع المحيط" ،م ّل َّيت 18 ،مايو/أيَّار .2018
 4747سربيل جويك جان" ،عمل القائمة
ِّ
 4848جيغدم توكر" ،المعادلة ستتغ َّير مج َّددًا" ،جمهوريَّت 22 ،مايو/أيَّار .2018
 4949هاندا فرات" ،المقرَّبون منَّا ليسوا في القائمة" ،حريَّت 23 ،مايو/أيَّار .2018
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 5050محرم إنجه :التَّعليم سيعتمد نظام  sozcu.com.tr، 24 ،4 + 8 + 1مايو/أيَّار .2018
 5151نبي ميش" ،المشاحنات ستتصاعد في حزب َّ
الشعب الجمهور ِّي" ،تركيا 22 ،مايو/أيار .2018
 5252برهان الدين ضوران" ،عمل قليجدار أوغلو على تشكيل قائم ٍة يمكن التَّحكم بها بسهولة"،
تلفزيوني على قناة  A Haber، 23مايو/أيَّار .2018
برنامج
ٌ
ٌّ
ُّ
َّ
َ
َ
يمقراطي" ،برنامج
السر ُّي للتَّحالف المضاد :حزب الشعوب ال ِّد
 5353محمد حقان ككش" ،الشريك ِّ
ِّ
الرَّأي المفتوح في قناة ستار 26 ،مايو/أيَّار .2018
ُّ
نحل المشكالت األساس َّية الخمس التي تعانيها تركيا" AA، 26 ،مايو/أيَّار .2018
" 5454سوف
 5555فخر ال ِّدين ألتون" ،ما قاله حزب َّ
الشعب الجمهور ُّي بأ َّن تركيا فقدت م ِّيزتها القابلة للتَّن ُّبؤ في
السياسة الخارج َّية يأتي بمعنى ‘االستقالل َّية’" ،برنامج النَّظرة إلى الخارج على قناة تي ري تي خبر
ِّ
التِّلفزيون َّية 1 ،يونيو/حزيران .2018
الختامي لحزب َّ
" 5656إن َّنا قادمون من أجل َّ
الشعب الجمهور ِّي  ،2018ص.51
الشعب" ،البيان
ُّ
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 5757نبي ميش" ،حزب َّ
يمقراطي"،
الشعوب ال ِّد
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 ،Kriterسبتمبر/أيلول  ،2017اإلصدار  ،2العدد  .16برهان ال ِّدين ضوران" ،من يعنيه تح ُّول حزب
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هامشي؟" ،صباح 3 ،فبراير/شباط .2018
حزب
ٍّ
الشعب الجمهور ِّي إلى ٍ
 5858نديم شنر" ،البيانات االنتخاب َّية وتنظيم غولن
اإلرهابي" Posta، 28 ،مايو/أيَّار .2018
ُّ
 5959وهو تاريخ إعالن حالة َّ
تموز  .2016م.
الطوارئ في ُّ 20
االنتخابي" ،صباح29 ،
اإلرهابي في البيان
تموز وصفات تنظيم غولن
 6060برهان ال ِّدين ضورانُّ 15" ،
ِّ
ِّ
مايو/أيَّار .2018
َ
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اليميني" ،تحليالت ستا ،العدد  ،216سبتمبر/أيلول .2017
ِّ
 6262طلحة كوسا" ،تركيا في البيانات االنتخاب َّية" ،برنامج الرَّأي المفتوح في قناة ستا 3 ،يونيو/
حزيران .2018
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 6464نبي ميش وهازال ضوران" ،نتائج انتخابات  24حزيران" ،تحليالت ستا ،العدد  ،250يوليو/تموز
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