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تعــرض حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيا 
بزعامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مؤخــراً 
النتكاســة كبــرى، بعــد خســارته رئاســة 11 بلديــة 
ــرة  ــة األخي ــات المحلي ــة فــي االنتخاب كبــرى ووالي
ــح  ــارس 2019، لصال ــي 31 م ــت ف ــي أجري الت
حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض، وذلــك 
ــم  ــه للحك ــذ وصول ــي تاريخــه من ــى ف ــرة األول للم
ــرى  ــرة أخ ــارته م ــم خس ــر 2002. ث ــي نوفمب ف
انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة اســطنبول، التــي 
أجريــت فــي 23 يونيــو 2019، بعــد طعــون 
تقــدم بهــا حــزب العدالــة والتنميــة، لصالــح مرشــح 
المعارضــة أكــرم إمــام أوغلــو، وبفــارق أكبــر 
لصالــح األخيــر بلــغ نحــو 806 آالف صــوت 
مقارنــة بـــ 13 ألــف صــوت فــي الجولــة األولــى.

وأثــارت التطــورات الســابقة تســاؤالً حــول 
مــدى قــدرة أحــزاب المعارضــة التركيــة علــى 
طــرح نفســها كبديــل لحــزب العدالــة والتنميــة 
والرئيــس أردوغــان، فــي االنتخابــات الرئاســية 
ــام  ــي ع ــا ف ــرر إجراؤه ــة المق ــة المقبل والبرلماني
ــاول مظاهــر  2023، وفــي هــذا اإلطــار ســيتم تن
التراجــع فــي شــعبية حــزب العدالة خالل الســنوات 
األخيــرة، والعوامــل التــي أدت إلــى ذلــك، ثــم 

البدائــل المحتملــة للرئيــس أردوغــان.

اأواًل: انح�شار تدريجي لل�شعبية 
ــة  ــزب العدال ــعبية ح ــي ش ــر ف ــع الكبي ــدأ التراج ب
والتنميــة منــذ عــام 2015، عندمــا فشــل الحــزب 
فــي الحصــول علــى األغلبيــة فــي االنتخابــات 
ــو 2015،  ــي 7 يوني ــت ف ــي أجري ــة الت البرلماني
ــم  ــه للحك ــذ وصول ــي تاريخــه من ــى ف ــرة األول للم
فــي نوفمبــر عــام 2002، حيــث حصــل علــى 
نســبة 40.8% مــن أصــوات الناخبيــن بواقــع 
 550 أصــل  مــن  البرلمــان  فــي  مقعــداً   258
مقعــداً)1(، وذلــك بتراجــع بلــغ نحــو 9% عــن 
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة التــي أجريــت فــي 
ــى  ــا عل ــزب فيه ــث حصــل الح ــام 2011، حي ع

.)2(%49.8 نســبة 

ولــم يتمكــن حــزب العدالــة والتنميــة فــي عــام 
2015، مــن تشــكيل الحكومــة منفــرداً، وهــو مــا 
كان يحتــم عليــه تشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع 
ــا رفضــه الحــزب،  ــو م أحــزاب المعارضــة، وه
وســارع بإجــراء انتخابــات مبكــرة فــي 1 نوفمبــر 
2015، مكنتــه مــن اســتعادة األغلبيــة البرلمانيــة 
بحصولــه علــى نســبة 49.48% مــن األصــوات 
بواقــع 317 مقعــداً بزيــادة بلغــت نحــو 59 مقعــداً 
إضافيــاً عــن نتائجــه فــي انتخابــات يونيــو 2015، 
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ليقــوم بتشــكيل الحكومــة منفــرداً مــرة أخــرى)3(.

وتواصــل التراجــع فــي شــعبية حــزب العدالــة، بعــد أن حصــل 
فــي االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة التــي أجريــت فــي 24 يونيــو 
ــو %7  ــد نح ــن األصــوات، ليفق ــبة 42.6% م ــى نس 2018 عل
مــن أصــوات الناخبيــن مقارنــة بآخــر انتخابــات أجريــت فــي 
نوفمبــر 2015، فضــالً عــن خســارته لألغلبيــة البرلمانيــة بعــد أن 
حصــل علــى 295 مقعــداً فــي البرلمــان مــن أصــل 600 مقعــد)4(. 

وجــاءت االنتخابــات المحليــة األخيــرة، التــي أجريــت فــي 31 
مــارس 2019، لتؤكــد اســتمرار انحســار شــعبية العدالــة والتنميــة 
بعــد خســارته رئاســة نحــو 11 بلديــة كبــرى وواليــة، علــى 
ــة  ــة اســطنبول العاصم ــرة، ومدين ــية أنق ــة السياس ــها العاصم رأس
ــة  ــات المحلي ــة باالنتخاب ــا، مقارن ــر مدنه ــا وأكب ــة لتركي االقتصادي
التــي أجريــت فــي عــام 2014 الــذي اســتحوذ فيهــا الحــزب علــى 
50 بلديــة وواليــة، فــي حيــن فــاز باالنتخابــات األخيــرة بنحــو 39 

بلديــة وواليــة فقــط)5(.

ثانيًا: دالالت خ�شارة ا�شطنبول 
ــرى  ــة كب ــطنبول انتكاس ــة اس ــة مدين ــة والتنمي ــارة العدال ــد خس تع
للحــزب، الــذي ظــل مســيطراً عليهــا منذ تأسيســه في عــام 2002، 
كمــا تمثــل هزيمــة شــخصية للرئيــس أردوغــان، فهــي المدينــة التي 
ــاً  ــث كان رئيس ــية، حي ــيرته السياس ــا مس ــتهل منه ــا واس ــأ فيه نش
ــت  ــى 1998. وكان ــام 1994، وحت ــن ع ــرة م ــي الفت ــا ف لبلديته
ســبباً فــي صعــود نجمــه علــى الســاحة السياســة التركيــة لمــا حققــه 
مــن إنجــازات كبــرى بالمدينــة خــالل رئاســته لهــا، وتتمثــل أبــرز 

دالالت هزيمــة أردوغــان الســطنبول فــي التالــي: 

ــة: أســفرت  ــة والتنمي ــي شــعبية العدال ــن التراجــع ف ــد م 1- مزي
ــح  ــوز مرش ــن ف ــطنبول، ع ــة اس ــة بلدي ــادة لرئاس ــات اإلع انتخاب
ــة  ــو، برئاســة البلدي حــزب الشــعب الجمهــوري، أكــرم إمــام أوغل
بحصولــه علــى 54.21% مــن األصــوات بواقــع 4 مالييــن 
و741 ألفــاً و868 صوتــاً، وخســارة مرشــح العدالــة والتنميــة 
الحاكــم، بــن علــي يلــدرم، بعدمــا حصــل علــى نســبة %44.99 
مــن األصــوات بواقــع 3 مالييــن و935 ألفــاً و453 صوتــاً، أي أن 
إمــام أوغلــو تقــدم علــى يلدريــم بفــارق 806 آالف و385 صوتــاً 

ــن)6(. ــي أصــوات الناخبي ــن إجمال ــبة 9.22% م بنس

وبمقارنــة النســب وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا يلدريــم 
ــك  ــطنبول بتل ــة اس ــة بلدي ــادة لرئاس ــات اإلع ــي انتخاب ــو ف وأوغل
ــي  ــت ف ــي أجري ــى الت ــات األول ــي االنتخاب ــا ف ــي حصــال عليه الت
ــة  ــعبية العدال ــي ش ــراً ف ــاً كبي ــد تراجع ــي، نج ــارس الماض 31 م
ــو برئاســة  ــاز أوغل ــة، ففــي انتخابــات مــارس الماضــي، ف والتنمي
ــاز  ــا ف ــط، بينم ــاً فق ــاً و729 صوت ــغ 13 ألف ــارق بل ــطنبول بف اس
ــاً، أي أن  فــي انتخابــات اإلعــادة بفــارق 806 آالف و385 صوت

ــاً)7(. ــاً و656 صوت ــو 792 ألف ــارق زاد بنح الف

ــات  ــة االنتخاب ــة والتنمي ــى خســارة العدال ــل عل 2- مؤشــر محتم
القادمــة: تلعــب مدينــة اســطنبول، العاصمــة االقتصاديــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة لتركيــا، دوراً مهمــاً فــي تحديــد ورســم مســتقبل مــن 
يحكــم تركيــا، عمــالً بقاعــدة "مــن يفــوز باســطنبول يفــوز بتركيــا 

كلهــا"، والتــي أكــد عليهــا أردوغــان ذاتــه، ويرجــع ذلــك لكونهــا 
ــاوز 15  ــذي يتج ــكان ال ــدد الس ــث ع ــن حي ــا م ــدن تركي ــر م أكب
مليــون نســمة ليشــكلوا 18.4% مــن عــدد ســكان تركيــا)8(، وتعــد 
مركزهــا االقتصــادي والمالــي، فهــي تملــك نحــو ثلــث الناتــج 
ــا، وتشــكل صادراتهــا نســبة 43% مــن  المحلــي اإلجمالــي لتركي
إجمالــي الصــادرات التركيــة)9(، وهــو مــا يجعلهــا مقياســاً لتوجهات 

ــة.  الناخبيــن األتــراك فــي أي انتخابــات مقبل

ثالثًا: عوامل تراجع العدالة والتنمية
يمكــن اإلشــارة إلــى عــدد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع 
شــعبية حــزب العدالــة والتنميــة، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط 

التالية: 

ــت أوضــاع االقتصــاد  ــة: تراجع 1- تدهــور األوضــاع االقتصادي
التركــي بصــورة الفتــة، وهــو مــا يظهــر فــي عــدد مــن المؤشــرات 
إلــى  تركيــا  فــي  التضخــم  معــدل  وصــل  فقــد  االقتصاديــة، 
18.71% فــي مايــو 2019، وفقــاً لمعهــد اإلحصــاء التركــي 
ــة بـــ 12.15% فــي مايــو 2018)10(، وبلغــت  الحكومــي، مقارن
نســبة البطالــة 14.1% فــي مــارس 2019 ليرتفــع عــدد العاطليــن 
ــاً مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن  ــا بنحــو مليــون و334 ألف فــي تركي
ــي  ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــض النات ــا انخف ــام الســابق)11(، بينم الع
الربــع األول مــن عــام 2019 بنســبة 2.6% مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا 
مــن العــام الماضــي)12(، وانخفــض اإلنتــاج الصناعــي بنســبة %4 
فــي أبريــل 2019 مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام الســابق)13(. 

ويضــاف إلــى مــا ســبق، زيــادة عجــز الموازنــة التركيــة 
فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام 2019 إلــى نحــو 54.5 
ــا  ــرة ذاته ــي الفت ــرة ف ــار لي ــن 23.2 ملي ــاً م ــرة، ارتفاع ــار لي ملي
مــن 2018، وذلــك بحســب وزارة الماليــة التركيــة، التــي توقعــت 
ــى مــدار 2019  ــرة عل ــار لي ــة 80.6 ملي ــغ عجــز الموازن أن يبل
بأكملــه)14(. يضــاف لمــا ســبق فقــدان الليــرة التركيــة نحــو نصــف 
قيمتهــا أمــام الــدوالر، منهــا أكثــر مــن 30% العــام الماضــي ونحو 
15% منــذ بدايــة هــذا العــام، ليبلــغ ســعر صــرف الــدوالر الواحــد 

أكثــر مــن 6 ليــرات تركيــة)15(.

2- الممارســات غيــر الديمقراطيــة: تبنــى أردوغــان فــي أعقــاب 
االنقالب الفاشــل في عام 2016 عدداً من الممارســات الســلطوية، 
اســتهداف  التركيــة  الســلطات  مواصلــة  أبرزهــا  كان  والتــي 
ــح  ــة المعــارض "فت ــن بدعــوى انتمائهــم لحركــة الداعي المعارضي
ــو  ــي يولي ــلة ف ــالب الفاش ــة االنق ــر محاول ــم بتدبي ــن" المته هللا كول
ــال  ــن اعتق ــالً ع ــة، فض ــات الكردي ــم بالتنظيم 2016، أو لصلته
عــدد كبيــر مــن الصحفييــن. وكــرس أردوغــان الصالحيــات 
ــالد  ــي الب ــل النظــام الرئاســي ف ــذ تفعي ــده من ــي ي ــة ف ــة كاف التنفيذي
فــي يونيــو 2018، فوفــق التعديــالت الدســتورية التــي تــم إقرارهــا 
فــي أبريــل 2017، أصبــح أردوغــان هــو المســؤول الوحيــد عــن 
الســلطة التنفيذيــة بعــد إلغــاء منصــب رئيــس الحكومــة، وهــو الــذي 
يقــوم بتعييــن نوابــه والــوزراء ويعزلهــم، وُيســألون أمامــه وليــس 

ــام البرلمــان)16(. أم

ووصلــت هــذه الممارســات إلــى مســتوى جديــد، عندمــا تقــدم 
ــا  ــة العلي ــن للجن ــل 2019، بطع ــي 20 أبري ــم، ف ــزب الحاك الح
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ــات  ــات إللغــاء وإعــادة إجــراء انتخاب لالنتخاب
رئاســة اســطنبول، التي فازت بهــا المعارضة، 
بدعــوى أن آالف األشــخاص أدلــوا بأصواتهــم 
علــى الرغــم مــن عــدم أهليتهــم للتصويــت 
ســابقة)17(.  حكوميــة  مراســيم  علــى  بنــاء 
ومــارس الرئيــس أردوغــان ضغوطــاً سياســية 
علــى اللجنــة بمطالبتــه أكثــر مــن مــرة بإعــادة 
مطالبتــه  لحــد  األمــر  ليصــل  االنتخابــات، 
فــي  لالنتخابــات،  العليــا  اللجنــة  صراحــة 
4 مايــو 2019، قبــل يوميــن مــن قرارهــا 
بشــأن الطعــون، بإعــادة االنتخابــات قائــالً 
"مــن الواضــح أنــه تــم ارتــكاب تجــاوزات 
وفســاد. وعبــر إلغــاء كل ذلــك، ســتريح اللجنــة 

ــا")18(. ــر مواطنين ــا ضمائ ــة العلي االنتخابي

ــة  ــن بلجن ــاً للعاملي ــاً ترهيب ــة أيض ــة التركي ــت الحكوم ومارس
ــا  ــو 2019، أنه ــي 5 ماي ــلطات، ف ــت الس ــد أعلن ــات، فق االنتخاب
ــب  ــي مكات ــؤولين ف ــن المس ــن 43 م ــة بي ــود عالق ــت لوج توصل
االقتــراع فــي اســطنبول وحركــة الداعيــة المعــارض فتــح هللا كولن 
ــو  ــي يولي ــلة ف ــة الفاش ــة االنقالبي ــوف وراء المحاول ــم بالوق المته
2016، وتصنفهــا الحكومــة التركيــة منظمــة إرهابيــة)19(. وتحــت 
كل هــذه الضغــوط قــررت اللجنــة العليــا لالنتخابــات، فــي 6 مايــو 
2019، إلغــاء انتخابــات رئاســة بلديــة اســطنبول، وإعــادة إجرائها 

ــو 2019)20(. ــي 23 يوني ف

3- التنســيق الجيــد بيــن أحــزاب المعارضــة: تحالــف حزبــا 
ــا  ــم يقوم ــة"، ول ــف األم ــي "تحال ــر ف ــوري والخي ــعب الجمه الش
بتقديــم مرشــحين فــي الواليــات التــي يتمتــع فيهــا اآلخــر بحظــوظ 
فــوز كبيــرة منعــاً لتفتيــت األصــوات، وقــام حــزب الشــعوب 
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــا عل ــيق معهم ــردي بالتنس ــي الك الديمقراط
انضمامــه للتحالــف، وهــو مــا ظهــر فــي عــدم تقديمــه مرشــحين 
بلديــة  لرئاســة  اإلعــادة  انتخابــات  وفــي  وأنقــرة.  الســطنبول 
ــي  ــو ف ــام أوغل ــف إم ــزاب المعارضــة خل ــدت أح ــطنبول توح اس
مواجهــة مرشــح العدالــة والتنميــة، حيــث ســحبت بعــض أحــزاب 

ــو. ــام أوجل ــا إم ــة دعمه ــحيها معلن ــرة مرش ــة الصغي المعارض

رابعًا: البدائل املحتملة الأردوغان
ــج  ــإن نتائ ــات"، ف ــن البلدي ــدأ م ــا يب ــم تركي ــن أن "حك ــاً م انطالق
االنتخابــات المحليــة األخيــرة، وتحديــداً فــي اســطنبول، تمثــل 
دفعــة قويــة ألحــزاب المعارضــة فــي مواجهــة حــزب العدالــة 
والتنميــة، وحافــزاً لهــا إلمكانيــة هزيمتــه فــي االنتخابــات البرلمانية 
والرئاســية المقــرر إجراؤهــا فــي عــام 2023، وذلــك شــريطة أن 
تثبــت قدرتهــا علــى أن تكــون بديــالً للحــزب الحاكــم وقيــادة تركيــا 
مســتقبالً. ويمكــن تنــاول البدائــل المحتملــة للرئيــس أردوغــان 

ــي: ــى النحــو التال ــه عل وحزب

1- نجــاح أوغلــو فــي تولــي رئاســة تركيــا: باتــت فــرص حــزب 
الشــعب الجمهــوري المعــارض ومرشــحه لرئاســة بلديــة اســطنبول 
ــة اســطنبول مــن  ــر بعــد انتزاعهمــا رئاســة بلدي ــو أكب أكــرم أوغل
حــزب العدالــة والتنميــة للمــرة الثانيــة فــي انتخابــات اإلعــادة 

وبفــارق أكبــر مــن األصــوات، وأصبــح لــدى أكــرم أوغلــو، فرصة 
كبيــرة لطــرح نفســه كمنافــس للرئيــس أردوغــان فــي االنتخابــات 
الرئاســية المقبلــة فــي عــام 2023، ويتطلــب تحقــق هــذا الســيناريو 

عــدداً مــن المتطلبــات األساســية:

 أ- توحيــد المعارضــة صفوفهــا: يتطلــب ذلــك توحــد أحــزاب 
المعارضــة، بمــا يمنــع تفتيــت األصــوات، وكان ذلــك أحد األســباب 
ــزب  ــة بح ــاق الهزيم ــن إلح ــت المعارضــة م ــي مكن ــية الت الرئيس
ــات  ــرى باالنتخاب ــات الكب ــن البلدي ــدد م ــي ع ــة ف ــة والتنمي العدال
المحليــة األخيــرة. كمــا كانــت للمعارضــة محاولــة ســابقة فــي 
ــي  ــت ف ــي أجري ــة الت ــات الرئاس ــي انتخاب ــت ف ــذا الصــدد، تمثل ه
الجمهــوري  الشــعب  حزبــا  رشــح  عندمــا   ،2014 أغســطس 
والحركــة القوميــة )والــذي يتحالــف حاليــاً مــع أردوغــان( األميــن 
العــام الســابق لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي المحســوب علــى التيــار 
القومــي اإلســالمي أكمــل الديــن إحســان أوغلــو للرئاســة فــي 

ــات)21(. ــر االنتخاب ــه خس ــر أن ــان، غي ــة أردوغ مواجه

 ب- تقديــم نمــوذج ناجــح فــي إدارة اســطنبول: مــن الضــروري أن 
يتمكــن إمــام أوغلــو وحزبــه مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات في 
اســطنبول، التــي تثبــت أنــه قــادر علــى حكــم تركيــا، وبمــا يوســع 
ــالد، خاصــة أن البعــض  ــه الشــعبية فــي عمــوم الب ويرســخ قاعدت
ــان،  ــس أردوغ ــود الرئي ــو بقصــة صع ــود أوغل ــة صع ــبه بداي يش
عندمــا فــاز برئاســة بلديــة اســطنبول )1994 – 1998( وحقــق 
العديــد مــن اإلنجــازات بالمدينــة ســاهمت فــي صعــود نجمــه علــى 
ــو 16  ــا لنح ــم تركي ــن حك ــن م ــة، ليتمك ــة التركي ــاحة السياس الس

عامــاً متواصلــة. 

ــل  ــة حــول مرشــح بدي ــة والتنمي 2- اتحــاد المنشــقين عــن العدال
والتنميــة  العدالــة  خســارة  بعــد  خاصــة  يرجــح،  ألردوغــان: 
النتخابــات بلديــة اســطنبول للمــرة الثانيــة، حــدوث انشــقاقات 
بداخــل الحــزب واتجــاه عــدد مــن قياداتــه التاريخيــة لتأســيس 
حــزب منافــس، علــى رأســهم رئيس الــوزراء األســبق أحمــد داوود 
أوغلــو، ورئيــس الجمهوريــة الســابق عبــدهللا غــول، ونائــب رئيــس 
ــات  ــم انتخاب ــان، وخوضه ــي باباج ــابق عل ــي الس ــوزراء الترك ال

2023 كمنافســين للرئيــس أردوغــان وحزبــه. 

ومــن الدالئــل علــى ذلــك توجيــه داوود أوغلــو انتقــادات 
ــات  ــي االنتخاب ــه ف ــب تراجع ــه عق ــادة لسياســات الحــزب وأدائ ح

االنتخابات
النسبة من إجما�عدد املقاعدنسبة ا�صواتال�ملانية

مقاعد ال�ملان

Resource: Elections to the Turkish Grand National Assembly, Election Resources on the Internet,
accessible at: http://electionresources.org/tr/ 

تذبذب أداء حزب العدالة والتنمية � االنتخابات ال�ملانية

يونيو 2018

يونيو 2011

يونيو 2015

نوفم� 2015
(انتخابات ا�عادة)

327 (من أصل 550 مقعد)

258 (من أصل 550 مقعد)

317 (من أصل 550 مقعد)

295 (من أصل  600 مقعد)

%59.4

%46.9

%57.6

%49.1

%49.8

%40.9

%49.5

%42.6
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ــل  ــك فــي رســالة نشــرها بتاريــخ 22 أبري ــة األخيــرة، وذل المحلي
2019 علــى حســابه الرســمي بموقــع "فيــس بــوك"، اعتبــر فيهــا 
أن خســارة رئاســة مدينتــي أنقــره واســطنبول دليــل علــى تراجــع 
التأييــد الشــعبي للحــزب مطالبــاً بإعــادة تقييــم أدائــه، وانتقــد أوغلــو 
انتكاســة الديمقراطيــة والحريــات فــي تركيــا والتضييــق علــى 
وســائل اإلعــالم والمجتمــع المدنــي، وســيادة االســتقطاب فــي 
ــا  ــذي حــّول تركي ــو تعديــل الدســتور ال ــد أوغل المجتمــع، كمــا انتق
ــد ديموقراطــي)22(.  ــتور جدي ــداد دس ــاً بإع ــي مطالب ــام رئاس لنظ

وعقــب خســارة الحــزب انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة 
اســطنبول، علـّـق أوغلــو قائــالً "عندمــا نخســر انتخابــات أول مــرة 
ــف  ــارق 800 أل ــة بف ــي المــرة الثاني ــف صــوت وف ــارق 13 أل بف
صــوت، فإنــه البــد علــى الذيــن تســببوا فــي تراجــع كبيــر للخطــاب 
واإلجــراءات والقيــم والسياســات أن يدفعــوا الثمــن")23(. وكان 
الرئيــس الســابق عبــدهللا غــول، عّبــر عــن أســفه إلعــادة انتخابــات 
رئاســة اســطنبول، مشــبهاً قــرار اللجنــة العليــا لالنتخابــات بقــرار 
المحكمــة الدســتورية العليــا عــام 2007 التــي ألغــت انتخابــه 

ــالد)24(. رئيســاً للب

3- اســتمرار هيمنــة أردوغــان وحزبــه علــى المشــهد السياســي: 
يفتــرض، وفــق هــذا الســيناريو، نجــاح أردوغــان فــي الفــوز 

ــة: ــاالت التالي ــي الح ــك ف ــات 2023، وذل بانتخاب

 أ- فشــل المعارضــة فــي التوافــق حــول مرشــح ينافــس أردوغــان: 
أخفقــت المعارضــة فــي االنتخابــات الرئاســية األخيــرة التــي 
أجريــت فــي يونيــو 2018، فــي التوافــق حــول الرئيــس الســابق 

عبــدهللا غــول كمرشــح لهــا فــي مواجهــة أردوغــان، بســبب 
ــح  ــى الترش ــينار، عل ــرال أكش ــر مي ــزب الخي ــة ح إصــرار رئيس
الديمقراطــي  الشــعوب  الجمهوريــة، وترشــيح حــزب  لرئاســة 
الكــردي رئيســه صــالح الديــن دميرتــاش لخــوض االنتخابــات)25(. 
ودفــع ذلــك غــول لإلعــالن، فــي 28 أبريــل 2018، عــدم ترشــحه 
لالنتخابــات الرئاســية، لعــدم نجــاح المعارضــة فــي التوافــق حــول 
اســمه، نافيــاً أن "يكــون قــد تعــرض للتهديــد وأن ليســت لديــه 
ــال حــزب  ــد أن ق ــك بع ــد"، وذل ــع أي أح ــاكل شــخصية م أي مش
الشــعب الجمهــوري إن أردوغــان هــدد غــول وعرقــل ترشــحه إلــى 

ــية)26(. ــات الرئاس االنتخاب

 ب- نجــاح أردوغــان فــي اســتيعاب الخالفــات بداخــل حزبــه: 
قــد يســتجيب أردوغــان لمطالــب القيــادات التاريخيــة للحــزب 
إلجــراء عمليــة مراجعــة شــاملة ألداء الحــزب وسياســاته للوقــوف 
ــي أدت النتكاســة شــعبيته ومحاســبة واســتبعاد  ــى األســباب الت عل
المســؤولين عــن ذلــك، وإجــراء أردوغــان عمليــة هيكلــة فــي قيــادة 
الحــزب تمنــح تلــك القيــادات، وعلــى رأســها داوود أوغلــو وعبدهللا 
غــول أدوراً قياديــة فيــه، بعــد أن تــم اســتبعادها فــي الفتــرة األخيرة.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن الظــروف الحاليــة فــي تركيــا، 
مــن تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وتراجــع شــعبية حــزب العدالــة 
تعــد فرصــة مواتيــة ألحــزاب  أردوغــان،  والتنميــة ورئيســه 
المعارضــة للعمــل مــن أجــل طــرح بديــل للرئيــس أردوغــان 
وحزبــه فــي االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقــررة إجراؤهــا 
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