ما بعد “إسطنبول”:

احتماالت سيطرة املعارضة على احلكم يف تركيا

عبداللطيف حجازي

باحث يف العالقات الدولية والشؤون االسرتاجتية ،املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ،أبوظبي

مثلت خسارة حزب
العدالة والتنمية
عددًا من البلديات
الكربى يف االنتخابات
احمللية يف مارس
 ،2019على رأسها
العاصمة السياسية
أنقرة والعاصمة
االقتصادية
إسطنبول ،للمرة
األوىل يف تاريخه
منذ وصوله للحكم
يف نوفمرب ،2002
مؤشرًا على تراجع
شعبية احلزب
ورئيسه أردوغان،
مبا يحمله ذلك من
احتمالية خسارته
االستحقاقات
االنتخابية القادمة يف
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تعــرض حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيا
بزعامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مؤخــراً
النتكاســة كبــرى ،بعــد خســارته رئاســة  11بلديــة
كبــرى وواليــة فــي االنتخابــات المحليــة األخيــرة
التــي أجريــت فــي  31مــارس  ،2019لصالــح
حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض ،وذلــك
للمــرة األولــى فــي تاريخــه منــذ وصولــه للحكــم
فــي نوفمبــر  .2002ثــم خســارته مــرة أخــرى
انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة اســطنبول ،التــي
أجريــت فــي  23يونيــو  ،2019بعــد طعــون
تقــدم بهــا حــزب العدالــة والتنميــة ،لصالــح مرشــح
المعارضــة أكــرم إمــام أوغلــو ،وبفــارق أكبــر
لصالــح األخيــر بلــغ نحــو  806آالف صــوت
مقارنــة بـــ  13ألــف صــوت فــي الجولــة األولــى.

بــدأ التراجــع الكبيــر فــي شــعبية حــزب العدالــة
والتنميــة منــذ عــام  ،2015عندمــا فشــل الحــزب
فــي الحصــول علــى األغلبيــة فــي االنتخابــات
البرلمانيــة التــي أجريــت فــي  7يونيــو ،2015
للمــرة األولــى فــي تاريخــه منــذ وصولــه للحكــم
فــي نوفمبــر عــام  ،2002حيــث حصــل علــى
نســبة  %40.8مــن أصــوات الناخبيــن بواقــع
 258مقعــداً فــي البرلمــان مــن أصــل 550
مقعــداً( ،)1وذلــك بتراجــع بلــغ نحــو  %9عــن
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة التــي أجريــت فــي
عــام  ،2011حيــث حصــل الحــزب فيهــا علــى
نســبة .)2(%49.8

وأثــارت التطــورات الســابقة تســاؤالً حــول
مــدى قــدرة أحــزاب المعارضــة التركيــة علــى
طــرح نفســها كبديــل لحــزب العدالــة والتنميــة
والرئيــس أردوغــان ،فــي االنتخابــات الرئاســية
والبرلمانيــة المقبلــة المقــرر إجراؤهــا فــي عــام
 ،2023وفــي هــذا اإلطــار ســيتم تنــاول مظاهــر
التراجــع فــي شــعبية حــزب العدالة خالل الســنوات
األخيــرة ،والعوامــل التــي أدت إلــى ذلــك ،ثــم
البدائــل المحتملــة للرئيــس أردوغــان.

ولــم يتمكــن حــزب العدالــة والتنميــة فــي عــام
 ،2015مــن تشــكيل الحكومــة منفــرداً ،وهــو مــا
كان يحتــم عليــه تشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع
أحــزاب المعارضــة ،وهــو مــا رفضــه الحــزب،
وســارع بإجــراء انتخابــات مبكــرة فــي  1نوفمبــر
 ،2015مكنتــه مــن اســتعادة األغلبيــة البرلمانيــة
بحصولــه علــى نســبة  %49.48مــن األصــوات
بواقــع  317مقعــداً بزيــادة بلغــت نحــو  59مقعــداً
إضافيـا ً 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  24يونيــو
 2018علــى نســبة  %42.6مــن األصــوات ،ليفقــد نحــو %7
مــن أصــوات الناخبيــن مقارنــة بآخــر انتخابــات أجريــت فــي
نوفمبــر  ،2015فضـاً عــن خســارته لألغلبيــة البرلمانيــة بعــد أن
حصــل علــى  295مقعــداً فــي البرلمــان مــن أصــل  600مقعــد(.)4
وجــاءت االنتخابــات المحليــة األخيــرة ،التــي أجريــت فــي 31
مــارس  ،2019لتؤكــد اســتمرار انحســار شــعبية العدالــة والتنميــة
بعــد خســارته رئاســة نحــو  11بلديــة كبــرى وواليــة ،علــى
رأســها العاصمــة السياســية أنقــرة ،ومدينــة اســطنبول العاصمــة
االقتصاديــة لتركيــا وأكبــر مدنهــا ،مقارنــة باالنتخابــات المحليــة
التــي أجريــت فــي عــام  2014الــذي اســتحوذ فيهــا الحــزب علــى
 50بلديــة وواليــة ،فــي حيــن فــاز باالنتخابــات األخيــرة بنحــو 39
بلديــة وواليــة فقــط(.)5

ثاني ًا :دالالت خ�سارة ا�سطنبول
تعــد خســارة العدالــة والتنميــة مدينــة اســطنبول انتكاســة كبــرى
للحــزب ،الــذي ظــل مســيطراً عليهــا منذ تأسيســه في عــام ،2002
كمــا تمثــل هزيمــة شــخصية للرئيــس أردوغــان ،فهــي المدينــة التي
نشــأ فيهــا واســتهل منهــا مســيرته السياســية ،حيــث كان رئيســا ً
لبلديتهــا فــي الفتــرة مــن عــام  ،1994وحتــى  .1998وكانــت
ســببا ً فــي صعــود نجمــه علــى الســاحة السياســة التركيــة لمــا حققــه
مــن إنجــازات كبــرى بالمدينــة خــال رئاســته لهــا ،وتتمثــل أبــرز
دالالت هزيمــة أردوغــان الســطنبول فــي التالــي:
 -1مزيــد مــن التراجــع فــي شــعبية العدالــة والتنميــة :أســفرت
انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة اســطنبول ،عــن فــوز مرشــح
حــزب الشــعب الجمهــوري ،أكــرم إمــام أوغلــو ،برئاســة البلديــة
بحصولــه علــى  %54.21مــن األصــوات بواقــع  4مالييــن
و 741ألفــا ً و 868صوتــاً ،وخســارة مرشــح العدالــة والتنميــة
الحاكــم ،بــن علــي يلــدرم ،بعدمــا حصــل علــى نســبة %44.99
مــن األصــوات بواقــع  3مالييــن و 935ألفـا ً و 453صوتـاً ،أي أن
إمــام أوغلــو تقــدم علــى يلدريــم بفــارق  806آالف و 385صوتـا ً
بنســبة  %9.22مــن إجمالــي أصــوات الناخبيــن(.)6
وبمقارنــة النســب وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا يلدريــم
وأوغلــو فــي انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة اســطنبول بتلــك
التــي حصــا عليهــا فــي االنتخابــات األولــى التــي أجريــت فــي
 31مــارس الماضــي ،نجــد تراجعــا ً كبيــراً فــي شــعبية العدالــة
والتنميــة ،ففــي انتخابــات مــارس الماضــي ،فــاز أوغلــو برئاســة
اســطنبول بفــارق بلــغ  13ألفــا ً و 729صوتــا ً فقــط ،بينمــا فــاز
فــي انتخابــات اإلعــادة بفــارق  806آالف و 385صوت ـاً ،أي أن
الفــارق زاد بنحــو  792ألفــا ً و 656صوتــا ً(.)7
 -2مؤشــر محتمــل علــى خســارة العدالــة والتنميــة االنتخابــات
القادمــة :تلعــب مدينــة اســطنبول ،العاصمــة االقتصاديــة والثقافيــة
واالجتماعيــة لتركيــا ،دوراً مهمـا ً فــي تحديــد ورســم مســتقبل مــن
يحكــم تركيــا ،عم ـاً بقاعــدة "مــن يفــوز باســطنبول يفــوز بتركيــا

ربيع 2019

كلهــا" ،والتــي أكــد عليهــا أردوغــان ذاتــه ،ويرجــع ذلــك لكونهــا
أكبــر مــدن تركيــا مــن حيــث عــدد الســكان الــذي يتجــاوز 15
مليــون نســمة ليشــكلوا  %18.4مــن عــدد ســكان تركيــا( ،)8وتعــد
مركزهــا االقتصــادي والمالــي ،فهــي تملــك نحــو ثلــث الناتــج
المحلــي اإلجمالــي لتركيــا ،وتشــكل صادراتهــا نســبة  %43مــن
إجمالــي الصــادرات التركيــة( ،)9وهــو مــا يجعلهــا مقياسـا ً لتوجهات
الناخبيــن األتــراك فــي أي انتخابــات مقبلــة.

ثالث ًا :عوامل تراجع العدالة والتنمية
يمكــن اإلشــارة إلــى عــدد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع
شــعبية حــزب العدالــة والتنميــة ،والتــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط
التالية:
 -1تدهــور األوضــاع االقتصاديــة :تراجعــت أوضــاع االقتصــاد
التركــي بصــورة الفتــة ،وهــو مــا يظهــر فــي عــدد مــن المؤشــرات
االقتصاديــة ،فقــد وصــل معــدل التضخــم فــي تركيــا إلــى
 %18.71فــي مايــو  ،2019وفقــا ً لمعهــد اإلحصــاء التركــي
الحكومــي ،مقارنــة بـــ  %12.15فــي مايــو  ،)10(2018وبلغــت
نســبة البطالــة  %14.1فــي مــارس  2019ليرتفــع عــدد العاطليــن
فــي تركيــا بنحــو مليــون و 334ألف ـا ً مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن
العــام الســابق( ،)11بينمــا انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي
الربــع األول مــن عــام  2019بنســبة  %2.6مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا
مــن العــام الماضــي( ،)12وانخفــض اإلنتــاج الصناعــي بنســبة %4
فــي أبريــل  2019مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام الســابق(.)13
ويضــاف إلــى مــا ســبق ،زيــادة عجــز الموازنــة التركيــة
فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام  2019إلــى نحــو 54.5
مليــار ليــرة ،ارتفاعــا ً مــن  23.2مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا
مــن  ،2018وذلــك بحســب وزارة الماليــة التركيــة ،التــي توقعــت
أن يبلــغ عجــز الموازنــة  80.6مليــار ليــرة علــى مــدار 2019
بأكملــه( .)14يضــاف لمــا ســبق فقــدان الليــرة التركيــة نحــو نصــف
قيمتهــا أمــام الــدوالر ،منهــا أكثــر مــن  %30العــام الماضــي ونحو
 %15منــذ بدايــة هــذا العــام ،ليبلــغ ســعر صــرف الــدوالر الواحــد
أكثــر مــن  6ليــرات تركيــة(.)15
 -2الممارســات غيــر الديمقراطيــة :تبنــى أردوغــان فــي أعقــاب
االنقالب الفاشــل في عام  2016عدداً من الممارســات الســلطوية،
والتــي كان أبرزهــا مواصلــة الســلطات التركيــة اســتهداف
المعارضيــن بدعــوى انتمائهــم لحركــة الداعيــة المعــارض "فتــح
هللا كولــن" المتهــم بتدبيــر محاولــة االنقــاب الفاشــلة فــي يوليــو
 ،2016أو لصلتهــم بالتنظيمــات الكرديــة ،فضــاً عــن اعتقــال
عــدد كبيــر مــن الصحفييــن .وكــرس أردوغــان الصالحيــات
التنفيذيــة كافــة فــي يــده منــذ تفعيــل النظــام الرئاســي فــي البــاد
فــي يونيــو  ،2018فوفــق التعديــات الدســتورية التــي تــم إقرارهــا
فــي أبريــل  ،2017أصبــح أردوغــان هــو المســؤول الوحيــد عــن
الســلطة التنفيذيــة بعــد إلغــاء منصــب رئيــس الحكومــة ،وهــو الــذي
يقــوم بتعييــن نوابــه والــوزراء ويعزلهــم ،ويُســألون أمامــه وليــس
أمــام البرلمــان(.)16
ووصلــت هــذه الممارســات إلــى مســتوى جديــد ،عندمــا تقــدم
الحــزب الحاكــم ،فــي  20أبريــل  ،2019بطعــن للجنــة العليــا
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لالنتخابــات إللغــاء وإعــادة إجــراء انتخابــات
رئاســة اســطنبول ،التي فازت بهــا المعارضة،
بدعــوى أن آالف األشــخاص أدلــوا بأصواتهــم
علــى الرغــم مــن عــدم أهليتهــم للتصويــت
بنــاء علــى مراســيم حكوميــة ســابقة(.)17
ومــارس الرئيــس أردوغــان ضغوطـا ً سياســية
علــى اللجنــة بمطالبتــه أكثــر مــن مــرة بإعــادة
االنتخابــات ،ليصــل األمــر لحــد مطالبتــه
صراحــة اللجنــة العليــا لالنتخابــات ،فــي
 4مايــو  ،2019قبــل يوميــن مــن قرارهــا
بشــأن الطعــون ،بإعــادة االنتخابــات قائــاً
"مــن الواضــح أنــه تــم ارتــكاب تجــاوزات
وفســاد .وعبــر إلغــاء كل ذلــك ،ســتريح اللجنــة
االنتخابيــة العليــا ضمائــر مواطنينــا"(.)18

ﺗﺬﺑﺬب أداء ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﺻﻮات

ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﳌﺎن

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2011

%49.8

) 327ﻣﻦ أﺻﻞ  550ﻣﻘﻌﺪ(

%59.4

ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

%40.9

) 258ﻣﻦ أﺻﻞ  550ﻣﻘﻌﺪ(

%46.9

%49.5

) 317ﻣﻦ أﺻﻞ  550ﻣﻘﻌﺪ(

%57.6

%42.6

) 295ﻣﻦ أﺻﻞ  600ﻣﻘﻌﺪ(

%49.1

ﻧﻮﻓﻤ 2015

)اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺎدة(

ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018

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

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

ومارســت الحكومــة التركيــة أيضــا ً ترهيبــا ً للعامليــن بلجنــة
االنتخابــات ،فقــد أعلنــت الســلطات ،فــي  5مايــو  ،2019أنهــا
توصلــت لوجــود عالقــة بيــن  43مــن المســؤولين فــي مكاتــب
االقتــراع فــي اســطنبول وحركــة الداعيــة المعــارض فتــح هللا كولن أ -توحيــد المعارضــة صفوفهــا :يتطلــب ذلــك توحــد أحــزاب
المتهــم بالوقــوف وراء المحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة فــي يوليــو المعارضــة ،بمــا يمنــع تفتيــت األصــوات ،وكان ذلــك أحد األســباب
 ،2016وتصنفهــا الحكومــة التركيــة منظمــة إرهابيــة( .)19وتحــت الرئيســية التــي مكنــت المعارضــة مــن إلحــاق الهزيمــة بحــزب
كل هــذه الضغــوط قــررت اللجنــة العليــا لالنتخابــات ،فــي  6مايــو العدالــة والتنميــة فــي عــدد مــن البلديــات الكبــرى باالنتخابــات
 ،2019إلغــاء انتخابــات رئاســة بلديــة اســطنبول ،وإعــادة إجرائها المحليــة األخيــرة .كمــا كانــت للمعارضــة محاولــة ســابقة فــي
هــذا الصــدد ،تمثلــت فــي انتخابــات الرئاســة التــي أجريــت فــي
فــي  23يونيــو .)20(2019
أغســطس  ،2014عندمــا رشــح حزبــا الشــعب الجمهــوري
 -3التنســيق الجيــد بيــن أحــزاب المعارضــة :تحالــف حزبــا والحركــة القوميــة (والــذي يتحالــف حالي ـا ً مــع أردوغــان) األميــن
الشــعب الجمهــوري والخيــر فــي "تحالــف األمــة" ،ولــم يقومــا العــام الســابق لمنظمــة المؤتمــر اإلســامي المحســوب علــى التيــار
بتقديــم مرشــحين فــي الواليــات التــي يتمتــع فيهــا اآلخــر بحظــوظ القومــي اإلســامي أكمــل الديــن إحســان أوغلــو للرئاســة فــي
فــوز كبيــرة منعــا ً لتفتيــت األصــوات ،وقــام حــزب الشــعوب مواجهــة أردوغــان ،غيــر أنــه خســر االنتخابــات(.)21
الديمقراطــي الكــردي بالتنســيق معهمــا علــى الرغــم مــن عــدم
انضمامــه للتحالــف ،وهــو مــا ظهــر فــي عــدم تقديمــه مرشــحين ب -تقديــم نمــوذج ناجــح فــي إدارة اســطنبول :مــن الضــروري أن
الســطنبول وأنقــرة .وفــي انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة يتمكــن إمــام أوغلــو وحزبــه مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات في
اســطنبول توحــدت أحــزاب المعارضــة خلــف إمــام أوغلــو فــي اســطنبول ،التــي تثبــت أنــه قــادر علــى حكــم تركيــا ،وبمــا يوســع
مواجهــة مرشــح العدالــة والتنميــة ،حيــث ســحبت بعــض أحــزاب ويرســخ قاعدتــه الشــعبية فــي عمــوم البــاد ،خاصــة أن البعــض
يشــبه بدايــة صعــود أوغلــو بقصــة صعــود الرئيــس أردوغــان،
المعارضــة الصغيــرة مرشــحيها معلنــة دعمهــا إمــام أوجلــو.
عندمــا فــاز برئاســة بلديــة اســطنبول ( )1998 – 1994وحقــق
رابع ًا :البدائل املحتملة لأردوغان
العديــد مــن اإلنجــازات بالمدينــة ســاهمت فــي صعــود نجمــه علــى
انطالقــا ً مــن أن "حكــم تركيــا يبــدأ مــن البلديــات" ،فــإن نتائــج الســاحة السياســة التركيــة ،ليتمكــن مــن حكــم تركيــا لنحــو 16
عام ـا ً متواصلــة.
االنتخابــات المحليــة األخيــرة ،وتحديــداً فــي اســطنبول ،تمثــل
دفعــة قويــة ألحــزاب المعارضــة فــي مواجهــة حــزب العدالــة  -2اتحــاد المنشــقين عــن العدالــة والتنميــة حــول مرشــح بديــل
والتنميــة ،وحافــزاً لهــا إلمكانيــة هزيمتــه فــي االنتخابــات البرلمانية ألردوغــان :يرجــح ،خاصــة بعــد خســارة العدالــة والتنميــة
والرئاســية المقــرر إجراؤهــا فــي عــام  ،2023وذلــك شــريطة أن النتخابــات بلديــة اســطنبول للمــرة الثانيــة ،حــدوث انشــقاقات
تثبــت قدرتهــا علــى أن تكــون بديـاً للحــزب الحاكــم وقيــادة تركيــا بداخــل الحــزب واتجــاه عــدد مــن قياداتــه التاريخيــة لتأســيس
مســتقبالً .ويمكــن تنــاول البدائــل المحتملــة للرئيــس أردوغــان حــزب منافــس ،علــى رأســهم رئيس الــوزراء األســبق أحمــد داوود
وحزبــه علــى النحــو التالــي:
أوغلــو ،ورئيــس الجمهوريــة الســابق عبــدهللا غــول ،ونائــب رئيــس
الــوزراء التركــي الســابق علــي باباجــان ،وخوضهــم انتخابــات
 -1نجــاح أوغلــو فــي تولــي رئاســة تركيــا :باتــت فــرص حــزب
 2023كمنافســين للرئيــس أردوغــان وحزبــه.
الشــعب الجمهــوري المعــارض ومرشــحه لرئاســة بلديــة اســطنبول
أكــرم أوغلــو أكبــر بعــد انتزاعهمــا رئاســة بلديــة اســطنبول مــن
ومــن الدالئــل علــى ذلــك توجيــه داوود أوغلــو انتقــادات
حــزب العدالــة والتنميــة للمــرة الثانيــة فــي انتخابــات اإلعــادة حــادة لسياســات الحــزب وأدائــه عقــب تراجعــه فــي االنتخابــات
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المحليــة األخيــرة ،وذلــك فــي رســالة نشــرها بتاريــخ  22أبريــل
 2019علــى حســابه الرســمي بموقــع "فيــس بــوك" ،اعتبــر فيهــا
أن خســارة رئاســة مدينتــي أنقــره واســطنبول دليــل علــى تراجــع
التأييــد الشــعبي للحــزب مطالبـا ً بإعــادة تقييــم أدائــه ،وانتقــد أوغلــو
انتكاســة الديمقراطيــة والحريــات فــي تركيــا والتضييــق علــى
وســائل اإلعــام والمجتمــع المدنــي ،وســيادة االســتقطاب فــي
المجتمــع ،كمــا انتقــد أوغلــو تعديــل الدســتور الــذي حــوّ ل تركيــا
لنظــام رئاســي مطالبــا ً بإعــداد دســتور جديــد ديموقراطــي(.)22

عبــدهللا غــول كمرشــح لهــا فــي مواجهــة أردوغــان ،بســبب
إصــرار رئيســة حــزب الخيــر ميــرال أكشــينار ،علــى الترشــح
لرئاســة الجمهوريــة ،وترشــيح حــزب الشــعوب الديمقراطــي
الكــردي رئيســه صــاح الديــن دميرتــاش لخــوض االنتخابــات(.)25
ودفــع ذلــك غــول لإلعــان ،فــي  28أبريــل  ،2018عــدم ترشــحه
لالنتخابــات الرئاســية ،لعــدم نجــاح المعارضــة فــي التوافــق حــول
اســمه ،نافيــا ً أن "يكــون قــد تعــرض للتهديــد وأن ليســت لديــه
أي مشــاكل شــخصية مــع أي أحــد" ،وذلــك بعــد أن قــال حــزب
الشــعب الجمهــوري إن أردوغــان هــدد غــول وعرقــل ترشــحه إلــى
االنتخابــات الرئاســية(.)26

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

المعارضــة للعمــل مــن أجــل طــرح بديــل للرئيــس أردوغــان
وحزبــه فــي االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقــررة إجراؤهــا
فــي عــام .2023

وعقــب خســارة الحــزب انتخابــات اإلعــادة لرئاســة بلديــة
اســطنبول ،علّــق أوغلــو قائـاً "عندمــا نخســر انتخابــات أول مــرة
بفــارق  13ألــف صــوت وفــي المــرة الثانيــة بفــارق  800ألــف ب -نجــاح أردوغــان فــي اســتيعاب الخالفــات بداخــل حزبــه:
صــوت ،فإنــه البــد علــى الذيــن تســببوا فــي تراجــع كبيــر للخطــاب قــد يســتجيب أردوغــان لمطالــب القيــادات التاريخيــة للحــزب
()23
واإلجــراءات والقيــم والسياســات أن يدفعــوا الثمــن"  .وكان إلجــراء عمليــة مراجعــة شــاملة ألداء الحــزب وسياســاته للوقــوف
الرئيــس الســابق عبــدهللا غــول ،ع ّبــر عــن أســفه إلعــادة انتخابــات علــى األســباب التــي أدت النتكاســة شــعبيته ومحاســبة واســتبعاد
ً
رئاســة اســطنبول ،مشــبها قــرار اللجنــة العليــا لالنتخابــات بقــرار المســؤولين عــن ذلــك ،وإجــراء أردوغــان عمليــة هيكلــة فــي قيــادة
المحكمــة
الدســتورية العليــا عــام  2007التــي ألغــت انتخابــه الحــزب تمنــح تلــك القيــادات ،وعلــى رأســها داوود أوغلــو وعبدهللا
()24
رئيس ـا ً للبــاد .
غــول أدوراً قياديــة فيــه ،بعــد أن تــم اســتبعادها فــي الفتــرة األخيرة.
 -3اســتمرار هيمنــة أردوغــان وحزبــه علــى المشــهد السياســي:
وفــي الختــام ،يمكــن القــول إن الظــروف الحاليــة فــي تركيــا،
يفتــرض ،وفــق هــذا الســيناريو ،نجــاح أردوغــان فــي الفــوز مــن تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وتراجــع شــعبية حــزب العدالــة
بانتخابــات  ،2023وذلــك فــي الحــاالت التاليــة:
والتنميــة ورئيســه أردوغــان ،تعــد فرصــة مواتيــة ألحــزاب

1- Elections to the Turkish Grand National Assembly, Election Resources on the Internet, June 7, 2015, accessible at: https://bit.ly/2XLTyT9
2- Elections to the Turkish Grand National Assembly, Election Resources on the Internet, June 12, 2011, accessible at: https://bit.ly/30fLPdR
 -3إسراء محمود ،نتائج االنتخابات التركية :قراءة في فوز العدالة والتنمية ،تركيا بوست 3 ،نوفمبر  ،2015موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Jpwh01 :
4- Elections to the Turkish Grand National Assembly, Election Resources on the Internet, June 24, 2018, accessible at: https://bit.
ly/2XpGQVY
 -5تركيا :نتائج االنتخابات المحلية ،موقع يني شفق 31 ،مارس  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/309geKB :
 -6رئيس اللجنة العليا لالنتخابات يعلن نتائج انتخابات اإلعادة لرئاسة بلدية إسطنبول ،ترك برس 24 ،يونيو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2XpthWs :
 -7نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول –  23يونيو  ،2019يني شفق ،موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2XphozM :
 -8هيئة اإلحصاء التركية :إسطنبول تتفوق على  131دولة في عدد السكان ،ترك برس 18 ،مارس  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2FQHINE :
 -9إسطنبول ..القلب النابض لالقتصاد التركي ،ترك برس 9 ،مايو  ،2017موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2XPoXEc :
10- Consumer Price Index, May 2019, Turkish Statistical Institute, June 3, 2019, accessible at: https://bit.ly/2FSvowh
11- Labour Force Statistics, February 2019, Turkish Statistical Institute, June 17, 2019, accessible at: https://bit.ly/2XLHfX5
12- Quarterly Gross Domestic Product, Quarter I: January-March, 2019, Turkish Statistical Institute, accessible at: https://bit.ly/2XrFcbl
13- Industrial Production Index, Turkish Statistical Institute, April 2019, accessible at: https://bit.ly/2xtkXuz
 -14وزارة المالية التركية :نحو  3مليارات دوالر عجز الميزانية في أبريل  CNBC ،2019عربية 15 ،مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2LUbqGI :
 -15الليرة التركية تعود إلى الهبوط رغم ضخ مليارات الدوالرات ،روسيا اليوم 13 ،مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/30jSBQq :
16- Constitution of The Republic of Turkey As Amended on 16 April 2017, Articles 104-105-106, pp 44-47, accessible at: https://global.
tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
 -17حزب العدالة والتنمية يقدم التماسا إللغاء وإعادة انتخابات إسطنبول المحلية ،يورو نيوز 21 ،أبريل  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2xvq90M :
 -18أردوغان يجدد مطالبته بإلغاء االنتخابات البلدية في إسطنبول ،فرانس  4 ،24مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Q46pdg :
 -19أنقرة تتهم مسؤولين عن «انتخابات إسطنبول» باالرتباط «بمنظمة إرهابية» ،مونت كارلو الدولية 5 ،مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2w9PeOp :
« -20العليا لالنتخابات» :إعادة سباق المحليات في إسطنبول  23يونيو ،األناضول 6 ،مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Vt4i3I :
 -21ترشيح إحسان أوغلو للرئاسة في تركيا ،سكاي نيوز 29 ،يونيو  ،2014موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2YSmFkT :
« -22توصيات وتقييم الدكتور أحمد داوود أوغلو لنتائج انتخابات  31آذار والظروف السياسية التي نعيشها» ،تركيا اآلن 26 ،أبريل  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2WnaVZN :
 -23داود أوغلو ينتقد حزب العدالة والتنمية بعد هزيمة إسطنبول ،رويترز 1 ،يوليو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Jojqvi:
« -24تعليق مثير من قبل ُغل وداوود أوغلو على قرار إعادة االنتخابات المحلية في إسطنبول» ،ترك برس 9 ،مايو  ،2019موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2LhSiBi :
 -25تبدد فرص المعارضة التركية في االتفاق على منافس إلردوغان ،صحيفة الشرق األوسط 26 ،أبريل  ،2018موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/2XbIwmw ::
 -26عبدهللا غل يعلن عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقبلة ،ترك برس 28 ،أبريل  ،2018موجود على الرابط التالي،https://www.turkpress.co/node/48466 :
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