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مقدمة
يف خط��وة مفاجئ��ة �أربك��ت �أح��زاب املعار�ض��ة الرتكي��ة ،ورمب��ا بع���ض الأط��راف الدولي��ة ،دع��ا الرئي���س الرتك��ي
رجب طيب �أردوغان ،ومعه حليفه دولت بهت�ش��لي ،رئي���س حزب احلركة القومية ،يف � 18أبريل/ني�س��ان� ،إىل تقدمي
موعد االنتخابات الرئا�س��ية والربملانية ،و�إجرائها يف  24يونيو/حزيران املقبل بد ًال من  3نوفمرب/ت�ش��رين الثاين
.2019
بع��د يوم�ين واف��ق الربمل��ان الرتك��ي عل��ى امل�ش��روع ،ودخل��ت الب�لاد يف حال��ة ت�أه��ب انتخاب��ي م�ش��دودة ،جتاوزت
التناف���س ب�ين الأح��زاب �إىل التناف���س ب�ين حتالف��ات حزبي��ة �أو�س��ع ،وبالرغ��م م��ن ف�ش��ل املعار�ض��ة يف �أول اختب��ار له��ا
بالتواف��ق عل��ى اختي��ار مر�ش��ح رئا�س��ي واح��د ،ف�إنه��ا حت��اول جاه��دة تعوي���ض خ�س��ارتها؛ حي��ث �أعلنت ت�ش��كيل حتالف
�أطلق��ت علي��ه (حتال��ف الأم��ة) ،به��دف مواجه��ة (حتال��ف ال�ش��عب) ،ال��ذي ي�ض��م ح��زب العدال��ة والتنمي��ة وحزب��ي
احلرك��ة القومي��ة واالحت��اد الكب�ير القوميان.
وت�س��تمد ه��ذه االنتخاب��ات �أهميته��ا ال م��ن تزام��ن االنتخاب��ات الرئا�س��ية والربملاني��ة فق��ط ،ولك��ن م��ن كونه��ا
�أي�ض ًا تعد حم�صلة ملعركة طويلة ،كان من �ضمنها اال�ستفتاء الد�ستوري مل�شروع انتقال البالد من نظام برملاين �إىل
نظام رئا�سي ،فهل ت�ستطيع املعار�ضة (خمتلفة التوجهات) �إجها�ض م�شروع (حتالف ال�شعب) ،الذي يبدو �أنه بات
�أك�ثر ان�س��جام ًا يف ملف��ات كث�يرة ،ال �س��يما حزب��ي العدال��ة والتنمي��ة واحلرك��ة القومية؟ وعلى م��اذا تراهن الأطراف
املتناف�س��ة يف ظل انتخابات مزدوجة ونظام رئا�س��ي جديد؟
وال�س�ؤال الأهم :ما النتائج املتوقعة من االنتخابات ب�شقيها الرئا�سي والربملاين؟

طبيعة التحالفات (االنتخابية) و�أهدافها
يف الف�ترة الأخ�يرة �ش��هدت الرتكيب��ة ال�سيا�س��ية الرتكي��ة متوج��ات وتقلب��ات غ�ير م�ألوف��ة� ،إذ بات��ت التحالف��ات
تتح��رك وف��ق امل�صلح��ة ال�سيا�س��ية ،متج��اوزة (ول��و مرحلي� ًا) �إطاره��ا الأيديولوج��ي ،بي��د �أن هذه التحالف��ات ال تزال
يف مرحلة التوافقات التكتيكية ،ومل تدخل هيكلها اال�س�تراتيجي بعدُ ،فبعد �س��نوات من ال�صراع ال�سيا�س��ي حتالف
احلزب��ان القومي��ان؛ ح��زب احلرك��ة القومية وح��زب االحتاد الكبري ،مع حزب العدالة والتنمية احلاكم ،حتت �إطار
م��ا �س��مي بــ(حتال��ف ال�ش��عب) ،وق��د ب��د�أ التق��ارب ب�ين احلزب�ين؛ العدال��ة والتنمي��ة واحلرك��ة القومي��ة ،من��ذ م��ا بع��د
حماولة االنقالب الفا�شلة يف  15يوليو/متوز  ،2016وتعزز التقارب بالت�صويت مع ًا ت�أييد ًا لال�ستفتاء على النظام

2

االنتخابات التركية المزدوجة | حسابات الربح والخسارة

تقدير موقف

الرئا�س��ي ،يف �أبريل/ني�س��ان .2017
يف املقاب��ل �أعلن��ت �أربع��ة م��ن �أحزاب املعار�ضة ت�ش��كيل حتالف انتخابي �أ�س��مته (حتال��ف الأمة) ،وي�ضم حزب
ال�ش��عب اجلمه��وري (العلم��اين) ،وه��و �أك�بر �أح��زاب املعار�ض��ة الرتكي��ة� ،إىل جان��ب نقي�ض��ه الفكري حزب ال�س��عادة
(الإ�سالمي) ،وحزب اخلري (القومي املن�شق عن احلركة القومية) ،وكذلك احلزب الدميقراطي (الي�ساري) ،يف
حني يغيب عن التحالفات االنتخابية حزب ال�ش��عوب الدميقراطي (الكردي).
يته��م م�ؤي��دو �أردوغ��ان حتال��ف املعار�ض��ة الط��ارئ �أن��ه ال ميتل��ك م�ش��روع ًا ا�س�تراتيجي ًا م�ش�ترك ًا ميك��ن التعويل
عليه ،ف�ض ًال عن �س��عيه لإف�ش��ال �أردوغان .وقد دعا بالفعل زعيم احلزب اجلمهوري ،كمال كليت�ش��دار �أوغلو ،جميع
الأح��زاب الرتكي��ة للتحال��ف �ض��د �أردوغان ،قائ ًال" :هذه املرحلة لي�س��ت مرحلة حزب معني ،و�إمنا هي مرحلة �إنقاذ
الوط��ن ،و�أخاط��ب ق��ادة جمي��ع الأح��زاب ،نح��ن م�س��تعدون للتف��اين يف ه��ذا الأم��ر" .وحتقيق� ًا لذل��ك حتم��ل احل��زب
اجلمهوري الدميقراطي على ظهره �أحزاب ًا �صغرية وحديثة قد تقا�سمه ح�صته النيابية؛ بغية حرمان حزب العدالة
والتنمي��ة� ،صاح��ب الأغلبي��ة ،م��ن الأ�ص��وات الت��ي ي�أخذه��ا ع��ادة م��ن ح�ص��ة الأح��زاب الت��ي تعج��ز ع��ن تخط��ي عتب��ة
الربملان .%10
لك��ن رغب��ة ق��ادة �أح��زاب املعار�ض��ة يف هزمي��ة �أردوغ��ان بالتحال��ف فيم��ا بينه��ا ،ك�أعداء مفرت�ض�ين ،تعر�ضهم
ل�ضغ��وط �ش��عبية ،ورمب��ا الن�ش��قاقات م�س��تقبلية ،نتيج��ة لالختالف��ات الفكري��ة والتاريخي��ة ب�ين قواع��د و�أدبي��ات تل��ك
الأحزاب ،ولعل �إ�صرار قيادة حزب ال�س��عادة على معاقبة �أردوغان بالتحالف مع خ�صومه خالل ال�س��نوات املا�ضية
انعك���س �س��لب ًا عل��ى �ش��عبية احل��زب الآخ��ذة يف التال�ش��ي م��ع كل حتال� ٍ�ف يدخل��ه م��ع �أح��زاب حتم��ل م�ش��اريع م�ض��ادة
لتوجه��ات جماه�ير احلزب (الإ�س�لامية).
كم��ا ي�ش�ير تراج��ع (عب��د اهلل ُغ��ل) ع��ن الرت�ش��ح "-لــ��عدم تهيئ��ة املن��اخ ال�سيا�س��ي ،وغي��اب الإجم��اع ال��كايف"،
ح�سب قوله� -إىل �أمرين� :أولهما عدم ثقته بقدرات املعار�ضة� ،سواء من حيث احل�شد ال�شعبي �أو من حيث ا�ستمرار
التواف��ق فيم��ا بينه��ا حت��ى نهاي��ة االنتخابات ،وثانيهما �أن �أردوغان ،الذي ب��ات يعرف يف الإعالم الرتكي بــ(عبقري
ال�صنادي��ق) ،ال ي��زال يتمت��ع بعوام��ل جن��اح ت�ؤهل��ه للف��وز حت��ى عل��ى عبد اهلل ُغل نف�س��ه ،وهذا م�ؤ�ش��ر يدعم فكرة �أن
فر�ص��ة �أح��زاب املعار�ض��ة ق��د ت�ضاءل��ت يف ال�س��باق الرئا�س��ي ،وم��ن ث��م �س��تكثف جهوده��ا نح��و الفوز ب�أغلبي��ة مقاعد
الربملان.
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رهانات التحالفات االنتخابية
�أو ًال :رهان��ات (حتال��ف ال�ش��عب)؛ م��ن �أج��ل تطبي��ق النظ��ام الرئا�س��ي خ�س��ر �أردوغ��ان قراب��ة ع��ام ون�صف
مم��ا تبق��ى ل��ه م��ن مدت��ه القانوني��ة للبق��اء يف من�ص��ب الرئا�س��ة فيم��ا ل��و مت االلت��زام باملواعي��د املق��ررة �س��لف ًا ،وذل��ك
لع��دة اعتب��ارات؛ �أهمه��ا :قط��ع الط��رق �أم��ام ا�س��تمرار الإرها�ص��ات االقت�صادي��ة ،فبالرغ��م م��ن حتقي��ق تركيا خالل
الع��ام � 2017أعل��ى مع��دل من��و �ضم��ن جمموع��ة ال��دول الع�ش��رين ،وال��ذي بل��غ  ،%7.4ف��إن الرتاج��ع امل�س��تمر للعمل��ة
الرتكي��ة (الل�يرة) �أم��ام العم�لات الأجنبي��ة (ال��دوالر والي��ورو� )..أث��ار الكث�ير من القل��ق ،خا�صة بعد جت��اوزه حاجز
�أرب��ع ل�يرات مقاب��ل ال��دوالر الواح��د ،وق��د �أرج��ع بع���ض اخل�براء ذل��ك �إىل الو�ض��ع االنتق��ايل الذي تعي�ش��ه البالد بني
النظام�ين الربمل��اين والرئا�س��ي ،وه��و م��ا دفع �أردوغ��ان التخاذ قرار تبك�ير االنتخابات.
الأمر الآخر يتعلق بالنجاح الذي حققته عمليات اجلي���ش الرتكي يف �س��وريا ،وحتديد ًا عملية غ�صن الزيتون،
الت��ي تواف��ق الأت��راك عل��ى جناحه��ا وت�أييده��ا ،وخوف� ًا م��ن �أي ح��دث ،ال �س��يما بع��د ال�ضرب��ة الثالثي��ة (الأمريكي��ة
الربيطانية الفرن�س��ية) ل�س��وريا ،التي �أعطت م�ؤ�ش��ر ًا على دخول املواجهات طور ًا جديد ًا �أكرث �صعوبة من ذي قبل،
وعليه؛ حاول �أردوغان وحزبه ا�س��تثمار حالة النجاح والت�أييد ال�ش��عبي يف معركة ال�س��باق االنتخابي.
ويراه��ن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ،ومع��ه حزب��ا احلرك��ة القومي��ة واالحت��اد الكب�ير ،عل��ى جمموع��ة عوام��ل
�أ�سا�س��ية يف معركت��ه االنتخابي��ة؛ �أوله��ا ق��وة املر�ش��ح وتاريخ��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل قدرت��ه اخلطابي��ة والت�أث�ير يف م��زاج
اجلماه�ير ،كم��ا �أن �أردوغ��ان �س��يحاول ا�س��تثمار افتت��اح امل�ش��اريع الداخلي��ة يف خدم��ة ذلك ،ف�ض ًال عن �أنه قد د�ش��ن
حملت��ه االنتخابي��ة بجول��ة خارجي��ة تاريخية� ،ش��ملت �أوزبك�س��تان وكوريا اجلنوبية ،وتوقيع اتفاقيات تعاونية وت�ش��كيل
املجل���س اال�س�تراتيجي رفي��ع امل�س��توى م��ع �أوزبك�س��تان ،ليق��ول بذل��ك �إن الوق��ت ال��ذي �أنفقت��ه �أح��زاب املعار�ض��ة عل��ى
حتدي��د مر�ش��حيها لالنتخاب��ات ،كان ه��و من�ش��غ ًال بفت��ح م�ش��اريع وتعاق��دات خارجي��ة جدي��دة ،وتعزي��ز ح�ضور بالده
اخلارجي ،وبح�س��ب برهان الدين دوران ،رئي���س مركز �س��يتا للدرا�س��ات ،ف�إنه من املقرر �أن يجري �أردوغان زيارة
للمملك��ة املتح��دة م��ا ب�ين  13و 15مايو�/أي��ار ،يف م�س��عى لإط�لاق مرحل��ة جدي��دة من التعاون عقب خ��روج بريطانيا
م��ن االحت��اد الأوروب��ي ،وم��ن �أج��ل لق��اء الأت��راك يف �أوروب��ا �س��يتوجه �إىل البو�س��نة والهر�س��ك يوم��ي  20و 21ماي��و/
�أيار .ووفق ًا لت�صريحات الرئي���س الفرن�س��ي �إميانويل ماكرون الأخرية ،ومنع الدول الأوروبية من �إقامة مهرجانات
انتخابي��ة عل��ى �أرا�ضيه��ا ،ف�إن��ه م��ن املتوق��ع �أن ي�س��تثمر �أردوغ��ان الأم��ر لك�س��ب اجلماه�ير الرتكي��ة الت��ي ترف���ض �أي
انتقا���ص �أو م�سا���س مبكان��ة تركيا.
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�أم��ا ح��زب احلرك��ة القومي��ة في�س��عى م��ن خ�لال حتالف��ه م��ع احل��زب احلاك��م لالنتقال م��ن احل�ض��ور الربملاين
فق��ط �إىل تقا�س��م ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ال�س��لطة التنفيذية (على م�س��توى الوزارات) ،م�س��تفيد ًا م��ن جتربة العام
 2014ح�ين تلق��ت �أح��زاب املعار�ض��ة جمتمع��ة �ضرب��ة بف��وز �أردوغ��ان يف اجلولة الأوىل ،بفارق  %12عن مر�ش��حها
التوافق��ي (كم��ال الدي��ن �إح�س��ان �أوغلو) ،ال��ذي ح�صل على .%38
الأم��ر الآخ��ر �أن��ه بع��د تعر���ض ح��زب احلرك��ة القومي��ة الن�ش��قاق كث�ير م��ن قيادات��ه و�أع�ضائه يف الربمل��ان مطلع
الع��ام  ،2017وت�ش��كيلهم ح��زب اخل�ير (� )IYI Partyأث�ير كث�ير م��ن ال�ش��كوك ح��ول ق��درة احلرك��ة القومي��ة عل��ى
جت��اوز عتب��ة الربمل��ان ،الت��ي تتطل��ب ح�صول��ه عل��ى  %10م��ن الأ�ص��وات ،خ�صو�ص� ًا �أن ح�ض��وره قب��ل االن�ش��قاق كان
 %11.9فق��ط ،لذل��ك ف��إن التحال��ف م��ع العدال��ة والتنمي��ة ي�ضم��ن حل��زب احلرك��ة القومي��ة الع��ودة للربمل��ان ،بغ���ض
النظ��ر ع��ن ن�س��بة الأ�ص��وات الت��ي �س��يح�صل عليه��ا يف االنتخاب��ات.
ثاني� ًا :رهان��ات (حتال��ف الأم��ة) املعار���ض؛ بقي��ادة ح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري .ي�س��عى ه��ذا التحال��ف �إىل
تق�سيم العملية االنتخابية �إىل مرحلتني؛ الأوىل تهدف �إىل منع �أردوغان من ح�سم املعركة من اجلولة الأوىل؛ وذلك
بزي��ادة ع��دد املر�ش��حني ملن�ص��ب الرئا�س��ة؛ بغر���ض ت�ش��تيت اجلمه��ور و�ضم��ان �أ�ص��وات الأح��زاب املتحالف��ة مبختل��ف
توجهاته��م (علم��اين ي�س��اري ،قوم��ي ي�س��اري� ،إ�س�لامي حماف��ظ) ،وبن��اء عل��ى ذلك فقد ُر ِّ�ش��ح (حم��رم �إينجة) عن
ح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري ،و(م�يرال �أكت�ش��ينري) ع��ن ح��زب اخل�ير القوم��ي ،وعن ال�س��عادة (مت��ل قره ُم�لا �أوغلو)،
وبنج��اح ه��ذه اخلط��ة يف من��ع �أردوغ��ان م��ن ح�س��م النتيج��ة من��ذ اجلول��ة الأوىل تب��د�أ املرحل��ة الثاني��ة بالتواف��ق عل��ى
توحي��د كل الأ�ص��وات لدع��م مر�ش��ح توافق��ي م��ن ب�ين ه��ذه الأ�س��ماء ،وه��ذا بطبيع��ة احل��ال يعتم��د على تقب��ل القواعد
ال�ش��عبية له��ذه الأحزاب للمر�ش��ح التوافقي.

م�سرح التناف�س الرئا�سي ونتائجه املتوقعة
بح�س��ب �إع�لان اللجن��ة العلي��ا لالنتخاب��ات الرتكي��ة م��ن املفرت���ض �أن يخو���ض االنتخاب��ات الرئا�س��ية ،يف 24

يونيو/حزي��ران املقب��ل 6 ،مر�ش��حني؛ ه��م :رج��ب طي��ب �أردوغان ،وحمرم �إينجة ،ومريال �أكت�ش��ينري ،و�صالح الدين
دمريطا���ش ،ومت��ل ق��ره ُم�لا �أوغل��و ،ودوغ��و برين�ش��يك .ومل��ا كان كل ح��زب تق��دم مبر�ش��حه ع��دا �أح��زاب (حتال��ف
ال�ش��عب) امل�ؤيدة للرئي���س �أردوغان ،وهام���ش امل�س��تقلني من الناخبني الأتراك نحو  ،%13ف�إنه ميكن القيا���س على
الن�س��بة االنتخابي��ة الثابت��ة ل��كل ح��زب �أو ًال ،وم��ن ث��م قدرات املر�ش��ح وتاريخ��ه ثاني ًا ،وه��ي كالتايل:
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 رج��ب طي��ب �أردوغ��ان؛ ب�ص��رف النظ��ر ع��ن ر�صي��ده يف نه�ض��ة تركيا احلديث��ة ف�إنه يعد املر�ش��ح الوحيدم��ن ب�ين مناف�س��يه ال��ذي يق��ف خلف��ه �أك�ثر م��ن ح��زب ،حي��ث حتال��ف مع��ه حزب��ا احلرك��ة القومي��ة واالحت��اد الكب�ير،
بالإ�ضافة �إىل �أن فل�س��فة حزب العدالة والتنمية منذ بداية ت�أ�سي�س��ه تدور حول احلفاظ على خط الو�س��ط ،فال هو
ي�سار وال هو ميني ،كما �أنه لي�س قومي ًا مت�شدد ًا وال معادي ًا للقومية ،وهذا البعد منحه ثقة �أطياف �شعبية متنوعة من
�أول انتخاب��ات يخو�ضه��ا يف الع��ام  ،2002ويتمت��ع ب�أغلبي��ة برملاني��ة مريحة ،وهذه املعادل��ة ال تزال قائمة ،ومل يدخل
عل��ى ال�س��احة ال�سيا�س��ية ح��زب مماث��ل ،وه��و م��ا يجعل فر�ص الفوز ال ت��زال قائمة ،وذاك ما دفع �أح��زاب املعار�ضة،
املختلف��ة �أ�سا�س� ًا ،للتحال��ف م��ن �أج��ل �صناع��ة خط��اب مماث��ل حل��زب العدال��ة والتنمي��ة ،لك��ن ذل��ك و�إن ح�ص��ل عل��ى
م�س��توى النخب فقد ال يحظى بقبول �ش��عبي ،وعليه ف�إن �إمكانية فوز �أردوغان منذ اجلولة الأوىل واردة ،ويتوقع �أن
يح�صل على ن�س��بة مماثلة لن�س��بة اال�س��تفتاء على الد�س��تور  %50فما فوق.
 حم��رم �إينج��ة؛ يع��د �إينج��ة �أح��د �صق��ور التي��ار الكم��ايل ،وه��و ع�ض��و برمل��اين من��ذ  16عام � ًا ،ويتمت��عمبهارات خطابية قد جتعل االنتخابات �أكرث حدة على م�ستوى الت�صريحات من قبل ،و�أظهر من خالل �أول خطاب
له حر�صه على ت�ضمني مفاهيم دقيقة و�شاملة ،وقد علقت على ذلك ال�صحفية الرتكية (ناغيهان �آلت�شي) بقولها:
"�ألقى حمرم �إينجة خطاب ًا طوي ًال ،تطرق فيه �إىل �أتاتورك وفكره والقيم الي�س��ارية من جهة ،وحتدث عن ال�ش��اعر
ناظم حكمت الذي ُ�سجن ظلم ًا يف عهد �أتاتورك  12عام ًا من جهة �أخرى ،كما قر�أ ق�صائد لل�شاعر الكردي �أحمد
ع��ارف ال��ذي تعر���ض لظل��م الدول��ة الكمالي��ة ،و�س��عى �أي�ض� ًا �إىل توجي��ه ر�س��ائل �إىل �أن�ص��ار الكمالي��ة م��ن جه��ة ،و�إىل
الي�س��اريني والأك��راد العلماني�ين م��ن جه��ة �أخ��رى".
بي��د �أن هن��اك م��ن ي�ش��كك يف قدرات��ه؛ ا�س��تناد ًا �إىل هزميت��ه �أم��ام رئي���س احل��زب اجلمه��وري يف انتخاب��ات
داخلي��ة عل��ى قي��ادة احل��زب ،و�أن��ه مل يح�ص��ل عل��ى �أك�ثر م��ن ثلث الأ�ص��وات .وعلى كل حال ف�إن ن�س��بة حزب ال�ش��عب
اجلمهوري �أكرث ثبات ًا من غريها خالل ال�س��نوات الأخرية ،وهي ترتاوح عادة بني  ،26 - 24وهذه الن�س��بة املتوقعة
للمر�ش��ح احلايل.
 م�يرال �أكت�ش��ينري؛ زعيم��ة ح��زب (اخل�ير) اجلدي��د ،املن�ش��ق ع��ن احلركة القومي��ة ،يذكر �أنها ا�س��تقالتم��ن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة احلاك��م متهم� ًة �إي��اه ب�أن��ه جمرد امت��داد حلزب الرفاه الإ�س�لامي ،وان�ضم��ت �إىل حزب
احلرك��ة القومي��ة الحق� ًا ،وب�س��بب معار�ضته��ا لنه��ج زعي��م احل��زب يف ت�أييد �أردوغان ا�س��تقالت منه و�أعلنت ت�أ�سي���س
حزب (اخلري) اجلديد ،الذي يعتقد �أنه �سحب الب�ساط من احلركة القومية ،لكن حجم الن�سبة التي قد يتح�صل
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عليه��ا يظ��ل قي��د التخمين��ات ،لكنه��ا -وف��ق م�ؤ�ش��رات غ�ير ثابت��ة� -س��تقرتب م��ن م�س��توى �ص�لاح الدي��ن دمريطا���ش،
بي��د �أن تلمي��ح زعي��م احلرك��ة القومي��ة ال��ذي ان�ش��قت عن��ه �أكت�ش��ينري ق��د ت�ؤث��ر يف �إقب��ال الناخب�ين عليه��ا ،حي��ث ق��ال
بهت�شلي -بح�سب مرا�سل اجلزيرة يف �أنقرة�" :-إنه من املفيد البحث عمن هو املر�شح الذي �ستدعمه قاعدة (فتح
اهلل غول��ن)" ،وطال��ب وزارة الداخلي��ة بالتح��ري.
�س��تثري ت�صريح��ات بهت�ش��لي ه��ذه الكث�ير م��ن اجل��دل يف الأروق��ة ال�سيا�س��ية ،فه��ي تدخ��ل يف �س��ياق زي��ادة
�إ�ش��ارات اال�س��تفهام ح��ول �أكت�ش��ينري بالتلمي��ح �إىل �أنه��ا مدعوم��ة م��ن الغ��رب ومن تنظي��م غولن ،ورمبا �س��تثري �أي�ض ًا
بع�ض املخاوف لدى املواطنني الذين يرغبون يف توقيع طلبات تر�شيح �أكت�شينري ،خ�شية �أن يكونوا عر�ضة لال�شتباه
بانتمائه��م �إىل تنظي��م (فت��ح اهلل غول��ن) امل�صن��ف حملي� ًا ب�أن��ه تنظي��م �إرهابي.
 �ص�لاح الدي��ن دمريطا���ش؛ عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه ال يزال معتق ًال عل��ى خلفية �إدانته بدع��م حزب العمالالكرد�س��تاين وامل�س��لحني الأكراد ،ف�إن حزب ال�ش��عوب الدميقراطي (الكردي) قد اختاره مر�ش��ح ًا رئا�س��ي ًا له ،وقد
ح�صل احلزب يف االنتخابات املا�ضية عام  2015على � ،%13أي بواقع  79مقعد ًا ،ويعد تر�شيحه ر�سالة �سيا�سية
�أك�ثر منه��ا مناف�س��ة عل��ى الرئا�س��ة ،ويتوق��ع ح�صول��ه عل��ى  %10تقريب� ًا ،كم��ا �أن��ه ق��د يوج��ه �ضرب��ة غ�ير حم�س��وبة
لأردوغ��ان؛ وذل��ك بالتحال��ف م��ع �أح��زاب املعار�ض��ة يف حال كانت هن��اك جولة ثانية.
 متل قره ُمال �أوغلو؛ بعيد انتخابه رئي�س� ًا حلزب ال�س��عادة الإ�س�لامي ،يف �أكتوبر/ت�ش��رين الأول ،2016تعه��د (ق��ره �أوغل��و) بتحقي��ق نتائ��ج مفاجئ��ة يف االنتخاب��ات الرئا�س��ية والربملاني��ة القادم��ة ،وق��د ح��اول م�ؤخ��ر ًا دف��ع
الرئي�س الرتكي ال�سابق (عبد اهلل ُغل) ملناف�سة الرئي�س �أردوغان ،وبعد ف�شله يف ذلك تقدم للرت�شح للحفاظ على
�أ�ص��وات احل��زب م��ن الت�س��رب جت��اه �أردوغ��ان ،ويتوق��ع �أن يح�ص��ل عل��ى ن�س��بة ال تتج��اوز %2؛ نظ��ر ًا حلج��م احلزب
�أو ًال ،وحتالفات��ه اخلط��رة م��ع الأح��زاب الي�س��ارية ثاني� ًا .ووف��ق �آخر �إح�صاء ر�س��مي ف�إن عدد �أع�ضاء حزب ال�س��عادة
يبل��غ (.)244.213
 دوغ��و برين�ش��يك؛ ال يب��دو برين�ش��يك ،وه��و رئي���س ح��زب الوطن ومر�ش��حه للرئا�س��ة ،حا�ض��ر ًا يف املعادلةاالنتخابية ،وال ي�ش��كل رقم ًا وازن ًا فيها ،ويبلغ عدد �أع�ضاء حزبه امل�س��جلني ر�س��مي ًا  25868ع�ضو ًا ،ويتوقع ح�صوله
عل��ى  %05م��ن الأ�صوات عل��ى �أف�ضل تقدير.
�أما على امل�س��توى الربملاين ف�إن ثمة �ش��واهد ت�ش�ير �إىل �أن املعار�ضة �س��تكثف من جهدها للفوز ب�أغلبية مقاعد
الربمل��ان م��ن �أج��ل تعوي���ض خ�س��ارتها املتوقع��ة يف االنتخاب��ات الرئا�س��ية ،وم��ن ث��م موازن��ة الق��وة وتقا�س��م النف��وذ مع
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الرئي���س �أردوغ��ان ،وتوق��ع �أن تتجاوز ح�ص��ة املعار�ضة  %48من مقاعد الربملان.

اخلامتة

ا�س��تناد ًا �إىل �س��ردية الرهان��ات وامل�ؤ�ش��رات �أع�لاه ،ف�إن��ه ميك��ن تلخي���ص ال�ص��ورة الكلي��ة لالنتخاب��ات الرتكية
املزدوج��ة يف ث�لاث نق��اط �أ�سا�س��ية؛ �أوله��ا �أن ه��ذه االنتخاب��ات خمتلف��ة كلي� ًا ع��ن �س��ابقاتها م��ن حي��ث التكتي��كات �أو
الأه��داف� ،إذ �إنه��ا جت��اوزت ال�ص��راع من �أجل احل�صول على الأغلبية الربملانية �أو الفوز مبن�صب الرئا�س��ة فح�س��ب
�إىل التكت��ل والتحال��ف م��ن �أج��ل تثبي��ت �أو �إعاقة (النظام الرئا�س��ي) ،الذي ي�ؤ�س���س حلقب��ة جديدة يف تاريخ البالد.
�أم��ا النقط��ة الثاني��ة فتتعل��ق بخ�صو�صي��ة امل��زاج ال�ش��عبي وق��راءة ال�ش��عب (الذاتي��ة) ملرحل��ة م��ا بع��د االختي��ار،
وقيا���س �أ�ض��رار التناق�ض��ات الت��ي ق��د تنج��م ع��ن ذل��ك ،وه��ذا بطبيع��ة احل��ال يدفع عادة نح��و اختيار النظ��ام الأكرث
ا�س��تقرار ًا وتناغم� ًا ،وي��درك كث�يرون �أن��ه يف ح��ال فاز �أردوغان و�أُ�س��ند ب�أغلبي��ة برملانية مريحة ،ف�س�تُحرر تركيا من
ع��بء التوافق��ات وهواج���س االنتخاب��ات املتك��ررة ،و�س��تدخل م�ؤ�س�س��ات الدول��ة يف مرحل��ة ا�س��تقرار خ�لال املرحل��ة
املقبلة.
وثال��ث ه��ذه النق��اط �أن املعار�ض��ة الرتكي��ة �س��تعمل عل��ى تعظي��م ح�ضوره��ا يف الربمل��ان لل�ضغ��ط عل��ى �أردوغ��ان
وم�ؤ�س�س��ة الرئا�س��ة م��ن �أج��ل �إثب��ات ع��دم �صالحي��ة النظ��ام الرئا�س��ي ،وه��و م��ا ق��د يدخل الب�لاد يف �أزمات �سيا�س��ية
واقت�صادي��ة ،وي�ؤث��ر يف ح�ضوره��ا يف ملف��ات دولي��ة ،وي�ضطره��ا �إىل انتخاب��ات مبك��رة ثانية.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

