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املقدمة
�ش��هدت ال�س��احة الرتكي��ة ج��والت متتالي��ة م��ن االنتخاب��ات الرئا�س��ية والربملاني��ة،
واال�س��تفتاءات ال�ش��عبية ،كان �آخره��ا انتخاب��ات البلدي��ات الت��ي ج��رت يف  31مار���س�/آذار
املا�ض��ي ،والت��ي ف��از فيه��ا حتال��ف ال�ش��عب ال��ذي ي�ض��م ح��زب العدال��ة والتنمي��ة (احلاك��م)
وحليف��ه ح��زب احلرك��ة القومي��ة ،حي��ث ح�ص��ل عل��ى ( ،)%51.64يف املقاب��ل ح�ص��ل حتال��ف
الأم��ة ،املك��ون م��ن ح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري وح��زب اجلي��د (القوم��ي) عل��ى (،)%37.57
وتوزع��ت بقي��ة الأ�ص��وات عل��ى �أح��زاب �صغرية �أخرى .وت�س��تمد ه��ذه االنتخاب��ات �أهميتها من
كونه��ا �آخ��ر انتخاب��ات حت��ى ع��ام .2023
رئي�س��ي بلدي��ة �أنق��رة ورمب��ا
وعل��ى الرغ��م م��ن خ�س��ارة ح��زب العدال��ة وحليف��ه ملن�صب��ي َ
�إ�س��طنبول (الت��ي مل حت�س��م بع��د حت��ى تاري��خ  15ابري��ل  )2019ف�إن��ه ق��د �س��يطر عل��ى �أغلبي��ة
مريحة من �أع�ضاء جمل�سي البلديتني (�أنقرة و�إ�سطنبول) .غري �أن تكتيك املعار�ضة والتن�سيق
ب�ين ح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري وح��زب اجلي��د القوم��ي وكذل��ك ح��زب ال�ش��عوب الدميقراط��ي
(الك��ردي) ه��و العام��ل ال��ذي ف��وت عل��ى العدال��ة والتنمي��ة الف��وز برئا�س��ة البلديت�ين ال ُك َربيني،
وه��ذا م��ا يط��رح الت�س��ا�ؤل :ه��ل ميك��ن �أن تع��د ه��ذه النتيج��ة بداي��ة ل�صع��ود املعار�ض��ة وتراج��ع
العدالة والتنمية �أم �أنها جمرد عوامل ي�ستطيع العدالة والتنمية معاجلتها يف املرحلة املقبلة؟

االنتخابات :ال�سياقات والنتائج
ج��رت االنتخاب��ات املحلي��ة يف �أج��واء حملية تناف�س��ية �ش��ديدة ،واهتمام دويل غري م�س��بوق،
عل��ى الرغ��م م��ن كونه��ا جم��رد انتخاب��ات حملي��ة ،تقت�ض��ي الت�ش��ارك يف �إدارة البلدي��ات ،وقد
انعك�س��ت �ش��دة املناف�س��ات عل��ى نوعي��ة اخلط��اب ال�سيا�س��ي ،ورهان��ات الأح��زاب عليه��ا ،فق��د
عده��ا ح��زب العدال��ة والتنمي��ة (احلاك��م) نقط��ة مف�صلية يف نه�ضة تركيا ،ودفع ب�ش��خ�صيات
قيادية للم�شاركة فيها؛ بهدف الفوز مبا ميكنه من ا�ستكمال حتقيق ا�سرتاتيجيته  2023من
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خالل االن�س��جام بني احلكومة املركزية والبلديات ،وخا�صة �أنقرة و�إ�س��طنبول ،اللتني ترتكز
فيهما بع�ض امل�ش��اريع الكربى.
يف املقاب��ل وج��دت املعار�ض��ة الفر�ص��ة �س��انحة لإ�ضع��اف احل��زب احلاك��م م��ن خ�لال
ا�س��تغاللها حال��ة ارتف��اع الأ�س��عار ،وراهن��ت عل��ى الف��وز بالبلديات الك�برى ،ور�أت يف نتائجها
بداي��ة تقا�س��م احلك��م م��ع ح��زب العدال��ة والتنمي��ة.
وت�أت��ي �أهمي��ة انتخاب��ات البلدي��ة م��ن كونه��ا ت�ش��كل فر�ص��ة للأحزاب الرتكي��ة لالقرتاب من
احتياجات املواطن واال�ستعداد لالنتخابات الرئا�سية والربملانية القادمة ،ففي الوقت الذي
يب��دو في��ه �أن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ق��د خ�س��ر من�ص��ب رئي���س بلدي��ة �أنقرة ورمبا �إ�س��طنبول
الك�برى ف��إن نتائ��ج االنتخاب��ات �أع��ادت الثق��ة لأح��زاب املعار�ض��ة ،لكنه��ا �أي�ض� ًا ع��ززت الثق��ة
بالدميقراطية الرتكية ودور الناخبني ،و�أظهرت النتائج تباين ًا يف توجهات الناخبني ،الذين
�أعط��وا �أ�صواته��م عل��ى م�س��توى البلدي��ات الفرعي��ة حل��زب العدال��ة والتنمي��ة ،وامتنع��وا ع��ن
الت�صوي��ت ملر�ش��حي احل��زب عل��ى م�س��توى رئا�س��ة البلدي��ات ،وعل��ى وج��ه التحدي��د يف �أنق��رة
و�إ�س��طنبول ،وهو ما يرجح �أن حالة الرتاجع على م�س��توى رئا�س��ة البلديات تتعلق باملر�ش��حني
�أنف�سهم.
جدول يت�ضمن �أ�سماء الأحزاب امل�شاركة يف االنتخابات والنتائج التي ح�صلت عليها
ا�سم احلزب
حزب العدالة
والتنمية
حزب ال�شعب
اجلمهوري
حزب احلركة
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خ�س��ر ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ثم��اين بلدي��ات عل��ى م�س��توى الوالي��ات ،بينه��ا العا�صم��ة
�أنقرة و�إ�س��طنبول الكربى ،حل�س��اب مناف�س��ه الرئي�سي حزب ال�شعب اجلمهوري� ،إ�ضافة �إىل
فقدان��ه �س��بع بلدي��ات حل�س��اب حليف��ه ح��زب احلرك��ة القومي��ة ،باملقاب��ل ف��از ح��زب العدال��ة
ب�س��ت بلدي��ات جدي��دة مل تك��ن مع��ه يف االنتخاب��ات املا�ضي��ة ،حي��ث انت��زع اثنت�ين م��ن ح��زب
ال�ش��عب اجلمه��وري ،وثالث� ًا م��ن حزب ال�ش��عوب الدميقراطي ذات الأغلبي��ة الكردية ،وبلدية
واح��دة م��ن ح��زب احلرك��ة القومي��ة ،ويع��ود ف��وزه يف املناط��ق الكردي��ة �إىل عامل�ين؛ الأول
ت�أمينه��م م��ن انتق��ام املتمردي��ن الأك��راد بع��د �أن ب�س��طت الدول��ة نفوذه��ا ،والث��اين يع��ود �إىل
املعاجل��ات االجتماعي��ة؛ حي��ث اعتم��د عل��ى القي��ادات الع�ش��ائرية.

وق��د �أ�س��فرت نتائ��ج االنتخاب��ات ع��ن ف��وز ح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري بثم��ان بلدي��ات ك�برى
مل تك��ن لدي��ه يف االنتخاب��ات املا�ضي��ة ،وه��و م��ا رف��ع ح�صت��ه �إىل  21بلدي��ة م��ن �إجم��ايل 81
بلدي��ة ك�برى و�صغ��رى ،وت�ش��كل م�س��اهمات البلديات الت��ي فاز فيها حزب ال�ش��عب اجلمهوري
يف االقت�ص��اد الرتك��ي قراب��ة .%62
ويح�س��ب حل��زب العدال��ة والتنمي��ة ف��وزه بثالث بلدي��ات ذات �أغلبية كردي��ة ،ملا يف ذلك من
دالل��ة عل��ى جن��اح �سيا�س��اته و�إدارات��ه يف مناط��ق جن��وب �ش��رق تركي��ا ،تعود بالنف��ع العام على
الدولة.
وم��ن ج��دول النتائ��ج �أع�لاه يت�ض��ح �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن تق��ارب ن�س��بة النتائ��ج الت��ي ح�ص��ل
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عليها حزب احلركة القومية ( )%7.31واحلزب اجليد ( )%7.45املن�ش��ق عنه ،ف�إن الأخري
مل يف��ز يف �أي بلدي��ة ،يف ح�ين ف��از الأول يف �إحدى ع�ش��ر بلدية.
جدول يت�ضمن البلديات التي خ�سرها حزب العدالة والتنمية يف هذه االنتخابات
بلديات فقدها حل�ساب حليفه
بلديات خ�سرها حل�ساب مناف�سه
م
م
احلركة القومية
حزب ال�شعب
 1كرمان
� 1أنقرة
 2ت�شانكري
� 2إ�سطنبول (مل حت�سم بعد)
� 3أما�سي
� 3أنطاليا
 4زجنان
� 4أرداهان
 5بايبورت
 5بولو
 6كا�ستمونو
� 6أرتفني
 7كوتاهيا
 7بيلجيك
 8كري�شهري
جدول يت�ضمن البلديات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية على ح�ساب مناف�سيه ومل
تكن معه من قبل
على ح�ساب حليفه
على ح�ساب حزب
على ح�ساب حزب
م
ال�شعوب الدميقراطي حزب احلركة القومية
ال�شعب اجلمهوري
�أ�سبارطة
�شرناق
 1زونغلداك
2

بيتلي�س
�آغري

غري�سون

3

العا�صمتان (�أنقرة و�إ�سطنبول)
بق��در م��ا ت�ش��كل خ�س��ارة العا�صم��ة �أنق��رة مبكانته��ا ال�سيا�س��ية �ضرب��ة م�ؤمل��ة حل��زب العدال��ة
والتنمي��ة ،ف ��إن خ�س��ارة �إ�س��طنبول الت��ي تع��د العا�صم��ة االقت�صادي��ة ال ت�ضاهيه��ا خ�س��ارة،
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لكونه��ا املرتك��ز ال��ذي �صع��د علي��ه ح��زب العدال��ة والتنمية �إىل ال�س��لطة برئا�س��ة رئي�س��ه رجب
طي��ب �أردوغ��ان ،ال��ذي وث��ق ب��ه ال�ش��عب الرتكي بع��د الإجنازات الت��ي حققها يف �أثناء رئا�س��ته
لبلدي��ة �إ�س��طنبول الك�برى ،وه��ذه امل��رة الأوىل الت��ي يخ�س��ر ح��زب العدال��ة والتنمي��ة بلديت��ي
�أنق��رة و�إ�س��طنبول من��ذ �صع��د �إىل ال�س��لطة ع��ام .2002
وعل��ى الرغ��م م��ن خ�س��ارة رئا�س��ة بلديت��ي �أنق��رة و�إ�س��طنبول الك�برى ،ف��إن حتال��ف ال�ش��عب
(ح��زب العدال��ة والتنمي��ة واحلرك��ة القومية) ح�صل على الأغلبية يف جمل�س��ي البلديتني ،ففي
�أنق��رة ح�ص��ل عل��ى � 105أع�ض��اء مقاب��ل  42لتحال��ف الأم��ة (حزب ال�ش��عب واحل��زب اجليد)،
ويف �إ�س��طنبول  180ل�ل�أول مقاب��ل  135للثاين.
ال ي��زال ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ي�أم��ل الف��وز برئا�س��ة بلدية �إ�س��طنبول الك�برى؛ حيث تقدم
للجنة العليا لالنتخابات بطلب �إعادة االنتخابات فيها بعد �أن رف�ضت طلبه ال�س��ابق ب�إعادة
فرز كل الأ�صوات ،وحجته �أنه جرت تالعبات فيها ،و�أن مر�شحه ح�صل على � 14ألف �صوت
عن��د �إع��ادة ف��رز  %5فق��ط م��ن �إجم��ايل الأ�ص��وات ،وه��و م��ا قل���ص الف��ارق م��ع مر�ش��ح حزب
ال�ش��عب اجلمه��وري �إىل � 14ألف �صوت تقريب ًا.
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن ح�صيل��ة ح��زب العدال��ة والتنمي��ة يف �إ�س��طنبول زادت مبق��دار %1
عن نتائج االنتخابات املا�ضية ،لكن مر�شح حزب ال�شعب اجلمهوري ا�ستطاع احل�صول على
 %18,68زيادة على الن�سبة التي ح�صل عليها حزبه يف عموم تركيا ،واملقدرة بـ،%30.12
حيث ح�صل على ن�سبة  ،%48.80ومن ثم ف�إن مما ال �شك فيه �أنه متكن من احل�صول على
�أ�صوات كثرية من خارج حزبه ،وكذلك حليفه احلزب اجليد  ،%7.45وهي تقارب النتيجة
التي ح�صل عليها مر�شح احلزب لالنتخابات الرئا�سية املا�ضية حمرم �إجنه.

العوامل امل�ؤثرة يف النتائج
تتع��دد العوام��ل امل�ؤث��رة يف نتائ��ج االنتخاب��ات ،ف�لا ميك��ن و�ض��ع دوافع الناخب�ين الت�صويتية
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يف خان��ة واح��دة ،نظ��ر ًا �إىل تع��دد اخللفي��ات ال�سيا�س��ية والإيديولوجي��ة والتباي��ن يف الأولوي��ة
واالهتمامات ،ويف جمتمع �ش��ديد الت�أطري ال�سيا�س��ي لكل حزب قاعدته �ش��به الثابتة� ،إ�ضافة
�إىل حمدودي��ة �ش��ريحة الناخب�ين غ�ير امل�ؤط��رة والت��ي ي�ؤث��ر فيه��ا العام��ل االقت�ص��ادي ونوعية
املر�شحني.
فف��ي امل��دن الك�برى ي��زداد ت�أثري العامل االقت�صادي يف اال�س��تقطاب ال�سيا�س��ي ،حل�سا�س��ية
الأول بالن�س��بة �إىل ا�س��تحقاقات تكاليف املعي�ش��ة ،يف الوقت الذي ميكن �أن يتفهم املواطنون
يف املدن الأخرى والأرياف خطاب احلزب احلاكم وم�سوغاته.
كذل��ك ف ��إن �ش��خ�صيات مر�ش��حي احل��زب احلاك��م و�إع��ادة تدوي��ر بع�ضه��م كان له��ا دور
م�ؤث��ر يف توجه��ات الناخب�ين ودافعي��ة ك��وادر و�أع�ض��اء احل��زب نف�س��ه ،حي��ث ُيعتق��د �أن اختيار
مر�ش��ح احلزب لرئا�س��ة �أنقرة القادم من والية قي�صري كان �س��بب ًا يف �إحجام �س��كان البلدية
ع��ن الت�صوي��ت ل��ه .كذل��ك مل ي��رق لكث�ير م��ن منت�س��بي العدال��ة والتنمي��ة خط��اب احلمل��ة
االنتخابي��ة واعتباره��ا م�س��ألة وجودي��ة و�أن املناف�س�ين �أع��داء ،و�صع��ود الهواج���س الأمني��ة يف
توجهات حزب العدالة على الأداء االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل زيادة ن�شاط الرئي�س� ،سواء على
ال�صعد الر�سمية �أو احلزب بعد عودته لرئا�سته ،حيث يقال �إن �شخ�صيته و�أدواره طغت على
ال�ش��خ�صيات الأخ��رى الت��ي ت�ش��غل منا�صب على م�س��توى الوزارات والبلدي��ات واحلزب وعلى
�أدواره��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل �إ�ضع��اف �أو �إق�ص��اء بع���ض م�ؤ�س�س��ي احلزب.
كم��ا �أن املعار�ض��ة مبختل��ف توجهاته��ا وم�صاحله��ا املتقاطع��ة �أدارت حملته��ا االنتخابي��ة
ح��ول �ض��رورة التع��اون للح��د م��ن �س��لطة الرئي���س رج��ب طي��ب �أردوغ��ان ،ومطالب��ة الناخب�ين
بالت�صوي��ت �ض��د العدال��ة والتنمي��ة .ويع��د العام��ل االقت�ص��ادي م��ن �أك�ثر العوام��ل املالم�س��ة
الحتياج��ات املواطن�ين الأت��راك ،وخا�ص��ة الفئة الناخبة غري امل�ؤدجل��ة ،والتي عادة ما ترجح
كفة الأحزاب املتناف�س��ة ،وقد �ش��هدت ال�س��وق الرتكية ارتفاع ًا طفيف ًا يف �أ�س��عار بع�ض ال�سلع،
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ف�ض� ً
لا ع��ن تراج��ع �س��عر اللرية الرتكية مقاب��ل الدوالر حيث فقدت العملة (اللرية)  %40من
قيمته��ا الع��ام املا�ضي.

ال�سيناريوهات
الأبعاد ال�سيا�س��ية لالنتخابات البلدية �أخرجتها من م�س��تواها املحلي وحدود �صالحياتها،
�إىل بع��د يتعل��ق مب�س��تقبل الرئي���س رجب طيب �أردوغان وحزبه العدال��ة والتنمية ،ويعود ذلك
رمب��ا �إىل م��ا ي�ش��به القاع��دة الرتكي��ة ،ب��أن من يفوز يف بلدية �إ�س��طنبول يف��وز برتكيا� ،إ�ضافة
�إىل رهان��ات ال��دول الت��ي تخ�ش��ى م��ن ا�س��تمرار �صع��ود تركي��ا يف ظ��ل قيادة احل��زب احلاكم.
تتلخ���ص �س��يناريوهات تداعي��ات نتائ��ج االنتخاب��ات عل��ى ح��زب العدال��ة والتنمي��ة يف
�س��يناريوهني اثن�ين:

ال�سيناريو الأول :تداعيات حمدودة
يعتم��د ه��ذا ال�س��يناريو عل��ى فر�ضي��ة �أن نتائ��ج االنتخاب��ات طبيعي��ة؛ فق��د �س��بق �أن ح�ص��ل
احل��زب عل��ى مثله��ا وا�س��تطاع ا�س��تعادة قدرت��ه يف االنتخاب��ات الالحق��ة ،كم��ا ح��دث يف
االنتخاب��ات الربملاني��ة � ،2015إ�ضاف��ة �إىل �أن خ�س��ارة العدالة والتنمية م�ش��كوك فيها �أ�ص ًال،
والق�ص��ور ال��ذي ح��دث -بح�س��ب م��ا ج��اء يف خط��اب الرئي���س رجب طي��ب �أردوغ��ان -ناجت عن
عدم التعريف باملر�شحني وبرنامج احلزب ب�شكل �أف�ضل .ومن ثم فاحلزب قادر على �إحداث
مراجع��ة وتقيي��م وت�صحي��ح �أو�ضاع��ه ،ويتمتع مبرونة و�أف�ضلية مقارن��ة بخ�صومه ،ف�ض ًال عن
�أن املعار�ضة ال يجمعها �سوى موقفها من الرئي�س �أردوغان ،ومن ثم ف�إنها مل تدخل يف �إطار
حتال��ف ا�س�تراتيجي؛ فح��زب ال�ش��عب اجلمه��وري (العلم��اين) يق��ف ب�ين حليفني ل��ه كل منهما
ع��دو للآخ��ر ،وهم��ا ح��زب اجليد وهو قوم��ي تركي ،وحزب ال�ش��عوب الدميقراطي وهو قومي
كردي.
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تركيـــا | وزن انتخابات البلدية األخيرة
فـــــــي مسار حزب العــدالة والتنمية

تقدير موقف

ال�سيناريو الثاين :نهاية مرحلة االنفراد باحلكم
يفرت���ض ه��ذا ال�س��يناريو �أن نتائ��ج االنتخاب��ات تتق��ارب م��ع النتائ��ج ال�س��ابقة للح��زب ،و�أن
التن�س��يق ب�ين املعار�ض��ة ق��د تعم��ق ،وم��ن ث��م فق��د تك��ون النتائ��ج م�ؤ�ش��ر ًا كب�ير ًا عل��ى �أن عه��د
ال�صع��ود حل��زب العدال��ة والتنمية يف ال�س��لطة قد بلغ احلد الأق�ص��ى ،وبد�أت مرحلة ال�ضعف
التدريجي ونهاية مرحلة انفراد احلزب باحلكم ،باعتبار �صعوبة قدرة احلزب على تعوي�ض
اخل�س��ائر وحتقيق الفوز كال�س��ابق ،يف ظل تعدد امل�ش��كالت الداخلية وتزامنها مع التحديات
اخلارجية� ،إ�ضافة �إىل قدرة منت�سبي املعار�ضة على الت�صويت ملر�شح واحد يف مقابل مر�شح
احلزب احلاكم.
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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 الوع��ي
وتعزي��زه 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 �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه و�إث��راء التفك�ير املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �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. -مواكب��ة املتغ�يرات العاملي��ة والعربي��ة ،م��ن خ�لال �إع��داد الأبح��اث وتق��دمي اال�ست�ش��ارات.

الو�س��ائل
 �إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية. التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية. تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا ي�ؤ�ص��ل ل�ضروريات التعاي���ش ال�س��لمي ،وامل�ش��اركةالفاعلة.
 �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 والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�ص
املركز ،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
والأهلية ،وذلك من خالل قيا�س الر�أي العام جتاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية،
بالتع��اون م��ع كادر علم��ي ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

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

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

