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املقدمة
حتــول يف  نقطــة  الكــرى  إســطنبول  بلديــة  انتخــاابت رائســة  إعــادة  نتائــج جولــة  تشــكل  قــد 
معــادالت السياســة الرتكيــة احلديثــة، حيــث إنــه ألول مــرة منــذ ربــع قــرن يفــوز حــزب الشــعب 
اجلمهــوري )العلمــاين( برائســة البلديــة، بعــد ســنوات مــن هيمنــة األحــزاب احملافظــة عليهــا )حــزب 
الرفــاه وحــزب العدالــة والتنميــة(. وقــد شــهدت جولــة اإلعــادة تنافســاً غــر مســبوق، ســخرت خاللــه 
األحــزاب جــل إمكانياهتــا للفــوز برائســة البلديــة، وهــو مــا عظــم مــن خســارة حــزب العدالــة والتنميــة 
لرائســة البلــدايت الكــرى، بعــد أن راهــن علــى اســتعادة الفــوز برائســة بلديــة إســطنبول نظــراً هلامــش 

اخلســارة الضيــق يف اجلولــة األوىل )ثالثــة عشــر ألــف صــوت(. 

يتناول تقدير املوقف تكتيكات األحزاب يف جولة إعادة االنتخاابت وقراءة نتائجها، ويبحث 
يف التداعيــات احملتملــة هلــا، علــى صعيــد حــزب العدالــة والتنميــة وعالقتــه حبليفــه احلركــة القوميــة 

واملعارضــة املســيطرة علــى البلــدايت الكــرى، ومــدى إمكانيــة إجــراء انتخــاابت مبكــرة.

تكتيكات األحزاب يف جولة اإلعادة
حاولــت األحــزاب الرتكيــة املتنافســة االســتفادة مــن جتربــة دعايتهــا يف اجلولــة األوىل النتخــاابت 
إســطنبول يف جولــة اإلعــادة، فقــد عمــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى تقييــم جتربتــه، ومــن مث بــى 
ــة الثانيــة علــى ثالثــة اجتاهــات تتعلــق ابحلــزب ومرشــحه، وأخــرى خاصــة  محلتــه الدعائيــة يف اجلول
ابملرشــح املنافــس، وبرانمــج حزبــه. فقــد حــرص خطــاب مســؤويل احلــزب علــى أتكيــد فهمهــم لرســالة 
الناخبني يف اجلولة األوىل، وأهنم شــرعوا يف إصالح األخطاء، كذلك تعمد احلزب إبراز شــخصية 
مرشــحه لرائســة بلديــة إســطنبول بــن علــي يلــدرم وتقليــل دور رئيــس احلــزب رجــب طيــب أردوغــان 
يف الدعايــة االنتخابيــة، وتقليــل درجــة اخلطــاب املبالــغ فيــه مــن تداعيــات نتائــج االنتخــاابت علــى 
األمــن القومــي الرتكــي الــذي تصــدَّر اجلولــة األوىل، وعمــل احلــزب علــى تريــر إعــادة االنتخــاابت 
مــن خــالل شــرح األســباب املتمثلــة بوجــود تالعــب وســرقة ألصــوات مرشــحه يف اجلولــة األوىل 
ورفــض حــزب الشــعب إلعــادة فــرز أصــوات الناخبــني، ورغــم تبــي احلــزب للمشــاريع واخلدمــات 
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اخلاصة إبســطنبول فقد اســتمرت الدعاية اخلاصة ابحلكومة حاضرة على حســاب دعاية البلدية.  

أمــا فيمــا خيــص املرشــح املنافــس أكــرم إمــام أغلــو فقــد حــرص إعــالم حــزب العدالــة والتنميــة علــى 
إظهــار كذبــه وهفواتــه وزالتــه، كمــا حــدث مــع وايل أردو الــذي وصفــه أبوصــاف انبيــة، مــع تذكــر 

املواطنــني، وخاصــة الطبقــة املتدينــة، مبواقــف حــزب الشــعب اجلمهــوري وســوء إدارتــه.

مــن جهتــه ركــز حــزب الشــعب اجلمهــوري، ومرشــحه لرائســة بلديــة إســطنبول أكــرم إمــام أغلــو، 
علــى املظلوميــة والتبشــر ابملســتقبل، وأن كل شــيء ســيكون مجيــاًل، حيــث اعتمــدت احلملــة 
االنتخابيــة عليهــا، إضافــة إىل جمموعــة مــن األوراق الــي اســتخدمها لــزايدة شــعبية مرشــحه )أكــرم 
إمــام أوغلــو(؛ كتدهــور األحــوال االقتصاديــة نتيجــة تضخــم األســعار، وكذلــك ملــف الالجئــني 
الســوريني، واإلســراف يف إنفــاق بلديــة إســطنبول، إضافــة إىل إغــراءات محلتــه االنتخابيــة املتعلقــة 
بتخفيــض أســعار املــواد واخلدمــات األساســية، مســتعيناً بتحالفــه غــر املعلــن رمسيــاً مــع األحــزاب 

األخــرى الــي تــرى يف هزميــة حــزب العدالــة والتنميــة فــوزاً هلــا مجيعــاً.

قراءة نتائج جوليت االنتخاابت
تعــد إســطنبول، مبكانتهــا وإمكانياهتــا، العاصمــة االقتصاديــة لرتكيــا، واملدينــة الــي تعــد منصــة 
االختبــار علــى صالحيــات أي حــزب حلكــم تركيــا. وعلــى الرغــم مــن التقــارب الكبــر حــد التطابــق 
النتائــج  فــإن  يف نســبة املشــاركة يف جولــي االنتخــاابت األوىل )83,9%( والثانيــة )%84,4(، 
جــاءت علــى غــر مــا متناهــا احلــزب احلاكــم )العدالــة والتنميــة( الــذي اعتــاد املراهنــة علــى جولــة 
اإلعــادة لتعويــض خســارته، كمــا حــدث يف االنتخــاابت الرملانيــة يف نوفمر/تشــرين الثــاين 2015. 
وقــد توســع الفــارق بــني املرشــحني حلســاب أكــرم إمــام أغلــو بــني جولــي االنتخــاابت مبعــدل 59 
ضعفــاً، حيــث وصــل يف اجلولــة الثانيــة إىل 806,426، يف حــني كان يف اجلولــة األوىل 13,729 

. فقــط

وقــد كان جممــوع الناخبــني )10,570,222(، يف حــني بلغــت األصــوات )8,925,056(، وبلــغ 
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جممــوع األصــوات الصحيحــة )8,746,458(.

 نسبةبن علي يلدرمأكرم إمام أغولواملرشح
املشاركة

 عدد
 األصوات
الفارقة

ابت
خا

النت
لة ا

جو

23 يونيو/

حزيران 2019 
)الثانية(

4,741,8703,935,444 عدد األصوات
%84,4806,426

45%54,2%النسبة

31 مارس/

آذار 2019 
)األوىل(

4,169,7654,156,036 عدد األصوات

%83,913,729

48,6%48,8%النسبة

 فارق األصوات بني جولة اإلعادة
واألوىل

+572,105-220,592

كشــفت نتائــج إعــادة انتخــاابت رائســة بلديــة إســطنبول عــن جنــاح اســرتاتيجية املعارضــة وفشــل 
اســرتاتيجية حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي أقــر ابهلزميــة وابرك ملنافســه مــن خــالل رئيــس احلــزب 
رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أكــد جتلــي إرادة الناخبــني، ووعــد ابلعمــل مــع أكــرم 

إمــام أغلــو الفائــز برائســة البلديــة، واســتكمال حتقيــق األهــداف االســرتاتيجية 2023.

وبقــراءة النتائــج التفصيليــة لــكل البلــدايت الفرعيــة، مل يســتطع حــزب العدالــة والتنميــة احملاَفظــة 
على نسبة ما حققه يف اجلولة األوىل يف أي بلدية، ومن ضمنها تلك الي استطاع مرشح احلزب 

الفــوز فيهــا، حيــث خســر احلــزب يف كل البلــدايت ومل يتقــدم حــى يف واحــدة منهــا.

وللتذكــر بنتائــج انتخــاابت بلديــة إســطنبول الــي جــرت عــام 2014 فقــد حصــد العدالــة والتنميــة 
حينهــا يف إســطنبول 47.95% )قديــر تــوابش(، وحصــد حــزب الشــعب اجلمهــوري %40.08 
)مصطفــى ســراجول(، مــع اإلقــرار بوجــود تغــرات يف موازيــن القــوى نتيجــة األحــداث السياســية 

واالقتصاديــة الــي شــهدهتا تركيــا بــني عامــي 2019-2014.



تقدير موقف

5 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

هـل تؤدي نتائـــــــج انتخـــــــابات
إسطنبول إلى انتخابات مبكرة؟

وتعــد األســباب االقتصاديــة هــي األداة األوىل، خاصــة ابلنســبة إىل الناخبــني املســتقلني، إضافــة 
إىل طبيعــة الدعايــة العاطفيــة املتعلقــة ابملظلوميــة واحملســوبية، وضــرورة التجديــد، وتوجيــه رســالة 

شــعبية للحــزب احلاكــم.

كمــا كشــفت ردود الفعــل علــى قــرار اللجنــة العليــا إبعــادة انتخــاابت رائســة بلديــة إســطنبول، 
والحقــاً النتائــج، عــن فشــل حــزب العدالــة والتنميــة يف تريــر أســباب إعــادة االنتخــاابت، واســتمرار 
التضــاد داخــل صفــوف احلــزب، والفشــل يف توحيــد صفوفــه، حيــث اســتنكر الرئيســان الســابقان؛ 
عبــد هللا جــول ورئيــس الــوزراء أمحــد داوود أوغلــو، القــرار، واعتــراه مضــراً ابلدميقراطيــة الرتكيــة 

ومسعتهــا الدوليــة.

كذلــك فشــلت الورقــة الكرديــة الــي حــاول حــزب العدالــة والتنميــة تعزيــز فــرص فــوزه مــن خالهلــا؛ 
ابســتمالة الصــوت الكــردي مــن خــالل نشــر رســالة مــن رئيــس حــزب العمــال الكردســتاين، الــذي 
يقضــي عقوبــة ابلســجن املؤبــد، دعــا خالهلــا املواطنــني األكــراد إىل مقاطعــة اجلولــة الثانيــة وعــدم 
التصويــت ألي مــن املرشــحني الرئيســيني، بــل إهنــا أتــت بنتائــج عكســية، رمبــا دفعــت حلفــاء العدالــة 

مــن القوميــني للتصويــت ملرشــح حــزب الشــعب.

حزب العدالة والتنمية 
يعــد حــزب العدالــة والتنميــة »احلاكــم« املعــي األول بقــراءة نتائــج االنتخــاابت البلديــة وتفســرها، 
إذ يتوقــف عليهــا مســتقبل احلــزب والتشــكيلة السياســية الرتكيــة بشــكل عــام، حيــث متثــل خســارة 
رائســة بلديــة إســطنبول خــالل جولــي االنتخــاابت مؤشــراً علــى إمكانيــة تغــر املعــادالت السياســية، 
رغــم حصــول احلــزب علــى أغلبيــة جملــس بلديــة إســطنبول والبلــدايت الفرعيــة. لذلــك مــن املتوقــع أن 
تدفــع النتائــج قيــادة احلــزب إىل إحــداث إصالحــات حقيقيــة تتعلــق بتكويــن احلــزب وإعــادة االعتبار 

لنســب متثيــل فئــات اجملتمــع الرتكــي، وكذلــك خطابــه السياســي وأولــوايت اإلنفــاق احلكومــي.

القوميــة، حيــث أصبــح  التحالــف مــع حــزب احلركــة  كمــا أن احلــزب معــي بدراســة جــدوى 
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التحالــف بنظــر بعــض الشــخصيات )أمحــد داوود أوغلــو( كاحبــاً لشــعبية حــزب العدالــة والتنميــة، 
ومقيــداً للسياســة اخلارجيــة لرتكيــا، خصوصــاً فيمــا يتعلــق ابألكــراد وســوراي، وإن كان ال بــد مــن 
اإلقــرار بوجــود مقاربــة مــع سياســة حــزب العدالــة والتنميــة والقــوات املســلحة. ومــع ذلــك فاملتوقــع أن 
يســعى العدالــة والتنميــة إىل إحــداث تغيــر يف اخلطــاب السياســي واملواقــف، مــع االحتفــاظ بتحالفــه 

مــع احلركــة القوميــة، وحماولــة ضــم أحــزاب وكتــل أخــرى.

كمــا أن نتائــج االنتخــاابت قــد تدفــع إىل التعجيــل يف إنشــاء حــزب أو أحــزاب جديــدة، وإىل 
إعــادة النظــر بطبيعــة النظــام الرائســي وخطورتــه يف حــال فــازت املعارضــة.

جتربة الشراكة
فرضــت نتائــج االنتخــاابت البلديــة، املتمثلــة بفــوز املعارضــة )حــزب الشــعب اجلمهــوري( أبغلبيــة 
املســؤولني يف  مــن خــالل  احلاكــم واملعارضــة،  احلــزب  بــني  التعامــل  الكــرى، ضــرورة  البلــدايت 
مــن  مــن كوهنــا  الرغــم  علــى  الكــرى،  يتعلــق ابملشــروعات  فيمــا  والبلــدايت، وخاصــة  احلكومــة 
صالحيــات احلكومــة. كمــا أن احتفــاظ حــزب العدالــة والتنميــة أبغلبيــة مقاعــد جمالــس إســطنبول 
وأنقــرة ســيجعل رؤســاء البلــدايت التابعــني حلــزب الشــعب حمتاجــني إىل التنســيق والتعــاون مــع 
كتلــة األغلبيــة لتنفيــذ برانجمهــم. فالســنوات األربــع القادمــة خاليــة مــن أي انتخــاابت مــن الناحيــة 
القانونيــة، مــا مل حتــدث مفاجــآت، كمــا أهنــا قــد تكــون خاليــة مــن املعارضــة، حيــث األحــزاب 
الرئيســية يفــرتض أهنــا مشــاركة يف الســلطة واملســؤولية بشــكل مجاعــي، ومــن مث فاجلميــع معــي 
ابلتنافــس وتقــدمي األفضــل، واملتوقــع أن يعمــل حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم واملعارضــة بشــكل 
أكــر، علــى إثبــات أحقيــة فوزهــم يف االنتخــاابت الرائســية والنيابيــة عــام 2023 واحملليــة 2024، 
وهــذا قــد يولــد صــورة جديــدة مــن العالقــة بــني احلكومــة واملعارضــة ختتلــف عمــا كانــت عليــه ســابقاً، 
وإن كان جلــوء املعارضــة إىل حتميــل احلــزب احلاكــم فشــلها يف تنفيــذ براجمهــا االنتخابيــة احتمــااًل 

وارداً.

وســتحاول املعارضــة اســتغالل فرصــة فوزهــا يف تفكيــك الشــبكات الــي ســاعدت حــزب العدالــة 
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والتنميــة علــى ترســيخ وجــوده بنجــاح يف الســلطة، وإعــادة هيكلتهــا ملصلحــة املعارضــة، كمــا أن 
نتائــج االنتخــاابت قــد ترفــع مســتوايت مقاومــة اإلصالحــات يف هيــاكل الــوزارات واملؤسســات.

السيناريوهات
الرتويــج  إىل  قراءهتــا  املعارضــة، حتولــت  الثقــة ألحــزاب  االنتخــاابت  نتائــج  أعــادت  مــا  بقــدر 
لضعــف حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم، وصعوبــة معاودتــه تصــدر نتائــج االنتخــاابت، علــى الرغــم 

مــن التفــاوت يف رصيــد الســمعة واإلجنــاز لــكل منهمــا.

وقــد أثبتــت أحــداث الســنوات املاضيــة أن تركيــا تشــهد ديناميكيــة متحركــة وبســرعة وابجتاهــات 
غــر متوقعــة علــى الصعيديــن احمللــي والــدويل، ومــن مث فــإن مــن الصعوبــة حتديــد مســارات التفاعــالت 
ونتائجها، ومع ذلك تتمثل سيناريوهات املرحلة القادمة يف احتمالية االنتخاابت املبكرة بوصفها 

املتغــر األبــرز، وســيناريو املســار الرمســي.

السيناريو األول: انتخاابت مبكرة
قــد تلجــأ املعارضــة، بزعامــة حــزب الشــعب اجلمهــوري، مدفوعــة بنتائــج الفــوز برائســة البلــدايت 
الكــرى؛ إىل تنفيــذ االســرتاتيجية الــي ســبق أن كشــف عنهــا مرشــح احلــزب لالنتخــاابت الرائســية 
املاضيــة )حمــرم إجنــه(، املتمثلــة ابلفــوز ابلبلــدايت الكــرى مث الدعــوة النتخــاابت رائســية وبرملانيــة 
مبكــرة، بنــاء علــى أن نتائــج انتخــاابت البلــدايت مبنزلــة اســتفتاء شــعيب يلغــي نتائــج االنتخــاابت 

املاضيــة.

الراهنــة،  السياســية واالقتصاديــة  الظــروف  ظــل  احملليــة، ويف  االنتخــاابت  نتائــج  فــإن  ابملقابــل 
مــن احملتمــل أن جتعــل حــزب العدالــة والتنميــة يعــارض أي انتخــاابت مبكــرة، حيــث يــرى احلــزب 

احتفاظــه أبغلبيــة البلــدايت، ومــن ضمنهــا جمالــس البلــدايت الكــرى ابســتثناء بلديــة إزمــر.

يضعــف ســيناريو االنتخــاابت املبكــرة حالــة التبايــن يف صفــوف املعارضــة وتصوراهتــا جتــاه مســتقبل 
عالقتهــا، إضافــة إىل التحــدايت الــي تواجــه تركيــا، وخصوصــاً علــى الصعيــد اخلارجــي، وغيــاب 
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احلماســة لــدى الناخبــني، وخشــية الطــرف الــذي قــد يتبــى تصعيــد األوضــاع والدعــوة إىل انتخــاابت 
مبكــرة مــن معاقبــة الشــعب لــه.

السيناريو الثاين: انتخاابت يف موعدها
يفــرتض هــذا الســيناريو وجــود مصلحــة مشــرتكة بــني حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم وأحــزاب 
املعارضــة، يف إجــراء االنتخــاابت مبوعدهــا )الرائســية 2023، واحملليــة 2024(، نظــراً لطــول غيــاب 
املعارضــة عــن احلكــم، وحاجتهــا إىل ترتيــب أوراقهــا وإحــداث إجنــازات يف البلــدايت الــي فــازت 
هبــا، كمــا أن الراغبــني بتأســيس أحــزاب جديــدة يدعمــون هــذا املســار القانــوين. وحــى يف حــال 
رغبــت املعارضــة ابنتخــاابت مبكــرة فــإن احلــزب احلاكــم ســيعمل علــى عرقلتهــا، مــا مل تشــهد تركيــا 
مفاجــآت تصعيديــة. ومــع توقــع أن تشــهد هــذه املرحلــة مواجهــات بــني احلــزب احلاكــم واملعارضــة، 
فــإن املشــاريع االســرتاتيجية قــد ال تتأثــر هبــا، حيــث يراهــن علــى مردوداهتــا احلــزب احلاكــم يف الفــرتة 

القادمــة.

مــن غــر املنطقــي افــرتاض ثبــات املعطيــات احلاليــة وتطورهــا يف ســياقات وفــق إمكانياهتــا ومسعتهــا 
املعنويــة احلاليــة لألحــزاب والشــخصيات السياســية، دون إدراك لطــول الفــرتة الــي تفصــل عــن أقــرب 
انتخــاابت، إذا مــا افرتضنــا عــدم حــدوث أي انتخــاابت مبكــرة، لذلــك مــن املتوقــع يف حــال إجــراء 
االنتخــاابت يف موعدهــا أن تشــهد موازيــن القــوى تغــرات قــد تكــون ملصلحــة احلــزب احلاكــم، إال 
أن مرحلــة التفــرد ابحلكــم ســتكون صعبــة يف ظــل دخــول مرحلــة التحالفــات بــني األحــزاب، وهــو 

مــا ســيفرض علــى العدالــة توســيع حتالفاتــه.

وقــد تكــون نتائــج جولــة إعــادة انتخــاابت رائســة إســطنبول، يف ظــل إعــالن قيــادات ســابقة كبــرة 
يف العدالــة والتنميــة، أمثــال الرئيــس الرتكــي الســابق عبــد هللا ُجــل، ورئيــس الــوزراء الســابق أمحــد 
داوود أوغلــو؛ قــد كشــفت عــن حجــم التأثــر الــذي ميكــن أن حيدثــه أتســيس حــزب جديــد، حــى 
وإن تضاعفــت تلــك النســبة، فــإن حــزب العدالــة ســيبقى متصــدراً املشــهد السياســي، لكنــه حباجــة 

إىل تصديــر وجــوه شــابة متتلــك كفــاءات وإجنــازات وتوســيع دائــرة حتالفاتــه.
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