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 اباتاالنتخئج أن نتا كال ش

وعًا  ة خقت  نالنيابية األخري

ع  مجيع من اإلرباك ووض

 .ةيارات صعباألطراف أمام خ
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 وحدة الرصد والتحليل
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 "العدالة والتنمية" بين التحالفات وإعادة االنتخابات 

 

  االنتخابات "العدالة والتنمية" بين التحالفات وإعادة

 
 

 السياسي  وحدة الرصد والتحليل

 
  ملخص 
 

حزب العدالة والتنمية  :النيابية األخري ة سوى أربعة أحزاب فتط هي االنتخاباتمل يتجاوز عتبة الربملان الرتكي يف 

(AK PARTY ) متعدًا 258وحصل عقى، ( يقيه حزب الشعب اجلمهوريCHP حيث حصل عقى )متعدًا 132، 

قيه حزب الشعوب متعدًا وهو نفس الرقم الذي حصل ع 80عقى  (MHP) فيما حصل حزب احلركة التومية

عامة انتتق  محى التنافس من امليادين الو واالنتصارالفوز  انته  ابتهاجات، (HDP) الدميتراطي "اجلديد"

يم مدى صوابية اختياره راقب الصام  يتلشارع يف موقع املوالتنوات  اإلعالمية إىل غرف السياسة املغقتة، فيما بتي ا

 يف االتفاق. إىل مرماه مر ة أخرى بعد فشل الساسة  ةمن عدمه، متسائاًل عن ما جيب عقيه فعقه يف حال رجع  الكر
 

عاجقة لقحيقولة  ئتالفيةالتشكيل حكومة  ن أن يكون معرقاًلمالرتكي حياول كل حزب النأي بنفسه أمام الشعب 

إلجيابية وشدد كل حزب اتسم  تصرحياتهم باراغ دستوري، لذا مين ودخول البقد يف فواأل يتصاداالنهيار االقدون 

ملبكر ة ومعاقبة الشعب لقجهة ا االنتخابات، خوفًا من نتائج ائتالف ترعى مصاحل البقدسرعة تشكيل حكومة  بضرور ة

قوى واألجدر  الغالب قد يصب يف مصقحة احلزب األاملعرققة فضاًل عن تالشي أمل الشعب يف هكذا حكومات، وهذا يف

 يف نظر الناخب الرتكي. 

 

ني األحزاب السياسية واالختالف ب االتفاقنتاط وفرز قات العال وتفكيك طبيعةومن هنا تأتي أهمية دراسة 

عد أن تعددت التحقيالت فعقه يف األيام التقيقة املتبقة، خاصة ب سيتم الصور ة أكثر حول ما الذي لتتضحية، الرتك

ت حزب العدالة والتنمية وتعتيدات املشهد، فهذه الورقة تناقش خيارا رًا لضبابيةظوالتكهنات املتضاربة يف غالبها، ن
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ئيس البالد، شكل السالم الكردية، وضع ر )عمقيةسية ساأحزاب األخرى عقى حٍد سواء وفق أربعة حمددات واأل

 اخلارجية(.  وسياسة األحزاباحلكومة 

 

 "عملية السالم "الكردية 
 

 مر ة ألول الرتكي الربملان كراداأل ودخول السياسية العمقية يف دمتت من حصل ما أن والتنمية العدالة حزب يعترب

 ستمرارالنجاح، كما يرى احلزب أن احلفاظ عقى تارخيهم إجنازًا حيسب له، رغم أنه هو من دفع مثن ذلك ا في

ملضنية بد منه خاصة بعد اجلهود ااألكراد يف العمقية السياسية أمرًا ال

ردم اهلو ة ا الكثري من احلقول لاملاضية، قدم خالهل ًاعام 13اليت بذهلا خالل 

املستمر اعه تومية لفكر أتاتورك وأتببني األكراد واألتراك نتيجة النزعة ال

يم كراد هو خيانة لرتكيا ولتحتى اليوم، واليت تعترب احلوار مع األ

  اجلمهورية الكمالية.

 

من تركيا   تسويق خااب املصاحلة الوطنية، وجعلوبالفعل جنح حزب العدالة والتنمية خالل العشرية املاضية يف

لتنافس السياسي ألكراد من دوائر الصراع املسقح إىل دوائر امن جر ا "غانورد"أوطنًا لقجميع، ومتكن  حكومة 

أوجالن  بد اهللعتقك اجلهود هو دعو ة الزعيم الكردي  وحتمل املسؤولية التانونية والدستورية، ولعل ما يفسر جناح

يل، وصواًل ح والتبول بالعمل السياسي كخيار بدلقمسقحني األكراد من أتباع حزبه "احملظور" لقتخقي عن السال

 م ودخوله الربملان مؤخرًا.2012إىل تأسيس حزب الشعوب الدميتراطي عام 

 

تركيا الدولية وأهدافها  عد مكسبًا اسرتاتيجيًا هامًا بالنسبة ملكانةي جناز يف نظر قاد ة العدالة والتنميةهذا اإل

يف املناتة، ورها الدخول يف صراعات داخقية من شأنها حتجيم دتركيا االبتزاز الدولي وكما أنه جينب املستتبقية، 

ثات السالم مع األكراد دو إدراج حزب العدالة والتنمية ملواصقة حماه االستمراروالنية يف  االهتمامما يفسر ذلك و

 .عهم ائتالفيةب بتشكيل حكومة كشرط رئيسي ضمن ثالثة شروط أساسية، وضعها أمام أي حزب يرغ

 

 العدالة وبالفعل جنح حزب

لعشرية والتنمية خالل ا

ق خااب املاضية يف تسوي

ن ية، وجعل مناملصاحلة الوط

 .ميعتركيا وطنًا لقج
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 "العدالة والتنمية" بين التحالفات وإعادة االنتخابات 

 

ربعة وأحدثها الشعوب الدميتراطي "أصغر األحزاب األ ميكن التول أن العدالة والتنمية يتفق إىل حدٍ كبري مع حزب

زب الشعوب نذ ثالثة عتود يف جنوب شرق تركيا رغبة من حمبالعمقية السياسية" عقى إنهاء التمرد املستمر 

 انتتامالرتكي وت له جزء ال بأس به من اجملتمع االدميتراطي لقتترب من اجملتمع الرتكي أكثر، خاصة بعد أن ص

 وجود ملمتد ة عقى األراضي الرتكية اليت الا من حزب العدالة والتنمية كجماعة كولن وغريها من األققيات

 .فيها لألكراد

 التحال  معه بدى عدم رغبته يفأغان" ووردأمجة "وهو األمر الذي دفع رئيس حزب الشعوب الدميتراطي إىل مها 

، إلجياد حل األخرىاب من األحز واستعدادًاحزاب مرونة رغم إدراك دميرطاش أن حزب العدالة والتنمية أكثر األ

 قي واسع الصالحيات.حكم حم حتتيق لقتضية الكردية وحتتيق حقمهم يف

 

اسة، ولكنه رغم األتاتوركية ومعايات السيإليدلوجية افيما يبتى موق  حزب الشعب اجلمهوري متأرجحًا بني 

ة السالم مع لتومية "الرتكية" املتشدد جتاه عمقيتارخيه املرير مع األكراد، فإنه ال حيمل موق  حزب احلركة ا

  إمتامها. دالة والتنمية يفكراد وال هو مع جهود حزب العاأل

 

 الدستور وصالحيات الرئيس  

لدولة م وهو خيوض معارك شرسة مع مؤسسات ا2002غان"عام وردأ" بتياد ة والتنمية العدالة حزب صعود بداية منذ

من ذلك زادت مع  بل عقى العكس ،نتص ذلك من شعبيتهيف كل معاركه ومل ي وبالفعل انتصر احلزبالعميتة، 

ه، مرورًا  احلتل السياسي بل وسيارتهم عقيكل خاو ة اختذها وكان  أول معاركه التضاء عقى تدخل العسكر يف

العسكرية  تالباتاالنخارًا عن  لال يتوهو  مبعركته مع مؤسسة التضاء، بعد حتركات كادت أن تودي حبكمه،

 لتضاء مؤخرًا.املتكرر ة يف تاريخ تركيا املعاصر، بيد أنه استااع حتييد ا
 

لدستور وعقى فرتات ري مواد كثري ة يف ايويقة حيث مت تغمع تغيري الدستور فهي مرهتة وط معركة "أردوغان"أما 

  إقناع غالبيةجنح يفب متاقبات تركيا اجلديد ة وبعد يأسه يف إصالحات الدستور احلالي ملا يواك ،متتاعة

http://www.fikercenter.com/
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لعامة، وبعد كل هذا ا ويصون احلرياتنسان وق اإلاألطراف السياسية بوجوب تغيري الدستور مبا خيدم معايري حت

ه األزمة برتسيخ ل ينجح العدالة والتنمية يف جتاوز هذالتاريخ الاويل من اإلصالحات العميتة والبناء املؤسسي، فه

 اوطها احلمراء؟ملعارضة وزياد ة خل تعن  اظقواعد الدميتراطية يف 

ام خيارات صعبة، نوعًا من اإلرباك ووضع  مجيع األطراف أم النيابية األخري ة خقت  االنتخاباتأن نتائج  كال ش

من حتويل تركيا  الذي أصيب خبيبة أمل كبري ة، بعد عدم متكنه غان"،وردأحزب العدالة والتنمية وزعيمه "سيما 

 . الدستور أمرًا ماروحًا وقاباًل لقتابيقريولكن يبتى ماقب تغي ،متنىإىل نظام رئاسي كما 
 

حلكم يف شية سيار ة الرجل التوي عقى متاليد اكل األحزاب أبدت رفضها من حتويل نظام احلكم إىل رئاسي خ 

مبكر ة  نتخاباتاه أصبح مستبعدًا إال يف حال أجري  البالد وتهميش دورهم يف الربملان، وهذا ما جيعل احلديث عن

 تى املشروع معارضة من داخل احلزب نفسه.ولكن قد يق ،وحصل العدالة والتنمية عقى مبتغاه
 

غان" وردأيات "لفكر ة تغيري نظام احلكم وتوسيع صالح وقد يؤخذ عقى حزب العدالة والتنمية أنه وقع يف فخ الرتويج

وظيفها اخلصوم فرصة ومكنهم من تا أعاى عقى حساب برناجمه اإلصالحي الذي عهده الناخب الرتكي، وهو م

ن "من شعارات حزب الشعوب الدميتراطي كا ضد احلزب وختوي  الشعب من قدوم ديكتاتور جديد، حتى أن أحد

 فقيدعمنا". غان"وردأأراد إيتاف "

 

 اعلينالف اشتراطات 

األحزاب املمثقة  نستعرض الشروط اليت وضعتها ،ملنتظر ةالسيناريوهات املتوقعة وشكل احلكومة ا عن احلديث قبل

 يف الربملان وهي كالتالي:

 أواًل: حزب العدالة والتنمية 

  يف احلكومة التادمة: اركتهمشوضع احلزب ثالثة شروط رئيسية ملن يرغب يف 

 .الكيان املوازي"" حماربةالدولة يف  استمراراملوافتة عقى   -

http://www.fikercenter.com/
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 ع األكراد والسعي إلمتامها.م السالم عمقيةمفاوضات  استمراريف  االلتزام -

 ية.عدم التدخل أو السعي لقتتقيل من صالحيات رئيس اجلمهور -

 ثانيًا: حزب الشعب اجلمهوري

تيضني الشراكة مع احلزبني الصغريين النطرح حزب الشعب اجلمهوري نوعني من الشروط، وهي شروط خاصة ب

وط خاصة الكردي" وهذا ما يفضقه له احلزب، وشر –والشعوب الدميتراطي  -الرتكية  –"احلركة التومية 

 ."دارأوغقوكقج"احلزب ب حسب تصريح رئيس بالشراكة مع حزب العدالة والتنمية وهو اخليار األخري لقحز

ب ركة التومية وحزب الشعويف حالة مت  املوافتة من قبل حزب احل

عيم كون رئيس احلكومة هو زالدميوقراطي، فيجب موافتتهم عقى أن ي

ملان فيما تعاى رئاسة الرب ،حزب الشعب اجلمهوري "كقجدارأوغقو"

ب حزب لربملانية تكون من نصيحلزب احلركة التومية ورئاسة القجان ا

أي أنه مل  ،زارات حسب التشاورالشعوب الدميتراطية، يف حني تتسم الو

 ة.سيار عقى رئاسة احلكوم يعد مركزًا عقى وزارات بعينها يف حال

 ءوزرااألربعة اخلاصة ب تضية الفسادضرور ة تفعيل ما أمساها بإىل إضافة 

 كمة عادلة حسب قوله. التابعني حلزب العدالة وحماكمتهم حما

وري إقناع حزب احلركة أما يف حال مل يستاع حزب الشعب اجلمه

دالة والتنمية حلكومة، فتد يضار إىل التحال  مع العالشعوب الدميتراطي كشريك يف ا بالتبول حبزبالتومية 

 : حال قبل األخري بالتحال  معهزب عقى العدالة والتنمية يفكخيار أخري، ومن شروط احل

خر رئاسة ىل احلزب اآللفرت ة عامني فيما يتو حزب من حلكومةا رئيس يكون حيث احلكومة رئاسة يف التناوب -

 .تينياحلكومة لقعامني املتب

 

روط وضع احلزب ثالثة ش

 همشاركت رئيسية ملن يرغب يف

 مة: يف احلكومة التاد

دولة يف ال ستمرارااملوافتة عقى 

 .ن املوازي""الكيا حماربة

وضات مفا ستمرارايف  االلتزام

ع األكراد م عمقية السالم

 والسعي إلمتامها.

ل سعي لقتتقيعدم التدخل أو ال

 .جلمهوريةمن صالحيات رئيس ا
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، وتكون من ضمن الوزارات ًاريأو كب ًاصغري ًاحزب هناك أن ألمرا إىل النظر وعدم بالتساوي الوزارات تتاسم -

 داخقية والتعقيم.العدل وال نصيبه وزار ةاليت جيب أن تكون من 

 .يةالتشريع بالسقاة التنفيذية الساقة تدخل عدم -

 . نصيبه من الربملان رئاسة تكون أن -

 .ةادلع حماكمة األربعة الوزراء حماكمة إعاد ة -
 

 ثالثًا: حزب احلركة التومية "الرتكية" 

 مراء اليت ال ميكن التنازل عنها:احلركة التومية ثالثة شروط وصفها باخلاوط احليارح حزب 

 يكون حزب الشعوب الكردي ضمن التشكيقة احلكومية. أال -

 .ةالسالم مع األكراد وبسط نفوذ الدول اتثحماد إلغاء -

ومل حيدد  ءلوزراايث تبتى الصالحيات لرئيس غان" كرئيس دولة فخري وليس رئيس تنفيذي حوردأ" يبتى -

 .احلزب من يرتأس احلكومة

 .ةعادل حماكمة األربعة الوزراء حماكمة إعاد ة -
 

 رابعًا: حزب الشعوب الدميتراطي 

حلكومة قد يؤثر وأقل حضًا يف فرض شروطه كون بتائه خارج ا ادًاينتايبدو أن حزب الشعوب من أسهل األحزاب 

زب عقى ثالثة ومة مع أي مكون يتبل به، وقد ركز احلعقى شعبيته اليت مل تستتر بعد، لذا سيتبل بالدخول يف احلك

 قابقة لقنتاش:  إنها غريشروط قال 

 .ع األكراد والسعي إلمتامهام عمقية السالممفاوضات  استمراريف االلتزام  -

 .ياسية والثتافية واالجتماعيةحتوقهم الس يضمن لألكراد مبا الدستور تعديل -

 .بالدور البصالحيته احلالية وفق دستغان" كرئيس وردأ" يبتى -
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 :الملفات الخارجية 

بل هناك  ،فتط اب السياسية الرتكية عقى الوضع الداخقييف الرؤية واملشروع واهلدف بني األحز اختالف يتتصر ال

ور تركيا يعتربه كثري من املراقبني خار عقى د جذرية فيما خيص سياسة تركيا اخلارجية، وهو ما اختالفات

اخلارجية، حيدد هذا  ياالتوجهات العامة لسياسة ترك ىل مشروع وطين يرسمإوقد يتاقب ذلك  االسرتاتيجي،

  ي حزب يتوىل قياد ة البالد.املشروع اإلطار العام أل

 تاتوركي"حزب الشعب اجلمهوري "األ .1

ات  متثل قابني حزب الشعب اجلمهوري والعدالة والتنمية ب الرؤى بني واختالفمن الواضح أن حجم التناقضات 

قيج واملناتة ياسية واالقتصادية واألمنية مع دول اخلن األخري يسعى إىل تتوية العالقات السإمتضادين، حيث 

حلال فإن إيران تعين "إيران" وبابيعة ا اإلققيميسها العربية بشكل عام، وهذا قد جيعقها تصادم بالضرور ة مع مناف

جيب أن تبتى ضمن  عالقة مع الدول العربيةهوري أن الاملق  السوري، العراقي، اليمين.. فيما يرى حزب الشعب اجلم

 .إطارها الرمزي

التار ة العجوز رغم ا يعين أنه ال يزال يأمل بعالقة قوية ببينما تبتى عالقة تركيا باالحتاد األوروبي أكثر إجيابية، م

فضاًل  ،نه وإفالس اليونانم باالنسحاباصة بعد تقميح برياانيا األوروبي اليوم، خ االحتادالتصدعات اليت يشهدها 

فريتية ودول جنوب شرق آسيا، كل من التار ة اإليف عدالة والتنمية  العن الدور الذي بات  تقعبه تركيا إبان حكم 

املرياث  لتمدد هو حماولة لعود ةفيما يؤمن حزب الشعب اجلمهوري أن هذا ا

ى كما سس اجلمهورية الرتكية "مصافلغاه مؤأالعثماني الذي كان قد 

 باهتمامضي يتالذي لفكره  متداداأتاتورك" الذي يعد هذا احلزب هو 

ر قاد ة حزب الفكر مل يعد جمزيًا يف نظ وهذا ،تراك بشأنهم الداخقياأل

دود همها احلروب املتأمخة لقحالعدالة والتنمية ، نظرًا لعد ة عوامل أ

 ري.الدولي الكب واالستتاابالرتكية 

ية يف الرؤ فاختال يتتصر ال

زاب بني األح واملشروع واهلدف

ة عقى السياسية الرتكي

بل  ،تطالوضع الداخقي ف

ا جذرية فيم اختالفاتهناك 

 خيص سياسة تركيا

 اخلارجية

http://www.fikercenter.com/
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 "العدالة والتنمية" بين التحالفات وإعادة االنتخابات 

 

  احلزبني عل حتالاريع الداخقية والرؤى اخلارجية كفيقة بأن جتالعميتة يف املش االختالفاتإذا ميكن التول بأن 

 أمرًا مستبعدًا. 

 "الرتكية" التومية احلركة .2

فوذ تركيا اخلارجي ىل سياسة حزب العدالة والتنمية فيما خيص نقرب إمن ناحيتها تعترب احلركة التومية هي األ

ث ترى احلركة أن العالقة األوروبي حي باالحتادعالقة تركيا  وحتى ،والتصدي لقسيار ة اإليرانية عقى املناتة

 أكثرحيانًا كثري ة، وتتديم التنازالت، وقد تعترب احلركة يف أ ةال التبعيل يف إطار التحال  والندية ظجيب أن ت

 صية.حدية من العدالة والتنمية يف بعض املقفات مثل التضية الترب
 

اسم مشرتكة بني أن هناك قو أصبح ممكنًا خاصة ةوهذا يعين أن تشكيل حكومة ائتالفية مع حزب احلركة التومي

دها عقى أقل ية بعمقية السالم مع األكراد أو جتمياحلزبني، ولكن هذا األمر يتاقب من العدالة والتنمية التضح

وتتديم  ية قومية كردية، فضاًل عن معاجلتهاتتدير، نظرًا لرفض حزب احلركة التومية أي اعرتاف بوجود قض

 ها.التنازل من أجق

 الشعوب الدميتراطي .3

النتائج مباشر ة  عتب إعالن "صالح الدين دمريتاش"كان الفتا تصريح زعيم حزب الشعوب الدميتراطية الكردي 

التنمية يف تشكيل ملاضي، وإنه لن يتحال  مع حزب العدالة وإن االنتتال إىل نظام رئاسي أصبح من ا :الذي قال فيه

زب احلركة زب العدالة والتنمية سوى خيار التحال  مع حمل يرتك أمام ححكومة ائتالفية، وهو ما يعين أنه 

 التومية عقى اعتبار أنه اخليار األخري.
 

، فبعيد يلقبنانااملناتة مثل إيران وحزب اهلل  ضافة إىل تتارب حزب الشعوب الدميتراطي مع خصوم تركيا يفإ

فيها سياسة تركيا يف  يف متابقة مع قنا ة املنار نس  "دمريتاش"ختاي احلزب عتبة الربملان الرتكي ظهر زعيمه 

 فيها املق  السوري. د ة يف التعامل مع املقفات يف املناتة مباستنهج طريتة جدي إن تركيا :الفرت ة املاضية وقال
 

http://www.fikercenter.com/
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 "العدالة والتنمية" بين التحالفات وإعادة االنتخابات 

 

رحقة مبالتنمية بهكذا شريك ملرحقة حرجة توص  وبناًء عقى متاله فإنه من املستبعد أن يتبل حزب العدالة و

ن احلزب ال يزال حديث أ إضافة إىل -تركيا وإيران  -لتوى ققيمية وعقى رأس تقك ا" بني التوى اإلعظامسري تك"

 .خاطربامل ًاوفل حمفظالسياسية، فالدخول معه ي عهد باملمارسة

 

 السناريو المحتمل:  

احلركة التومية بتنازل و ن يكون بني العدالة والتنميةإذا كان هناك من حتال  فإنه من املرجح أاملعايات  حسب

 اقع.الكردية والتبول بها كأمر و لتضيةاألول عن صالحيات الرئيس يف حني يتدم الثاني تنازالت حول ا
 

ن احلالي لن يكتب له املتوقع أن الربملا ب لقتحتق، فمنعدم التيتن باستمرار أي حتال  يشكل هو األقرفيما يبتى 

ويف هذه احلالة،  ر ة،انتخابات مبكالرتكية عقى موعد مع  ، أي أن الساحةحتى يكمل فرتته الدستورية البتاء

غم ختوفه من ر ت مبا يكفي لتشكيقه احلكومة منفردًا،فاالعتتاد السائد أن العدالة والتنمية سيفوز يف االنتخابا

 إعاد ة االنتخابات.
 

يف تشكيل حكومة  عل؛ كما أن فشل األحزابلة وصق  بالفأراد الشعب إرسال رسالة إنذار لقعدالة والتنمية، والرسا 

وأنه بات  ،الدناقضات مل تعد جمدية إلدار ة شؤون البعزز التناعة لدى الشعب أن حكومات التحالفات والت ائتالف

إال  ا توقفهالوسط رياح إققيمية ودولية عاصفة  عقى تركيا املضي حنو تشكيل حكومة قوية موحد ة، تتود البالد

    ؤية موحد ة.حكومة قوية ذات ر

 
 

 

 

 
 .مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث – وحدة الرصد والتحليل السياسي :المصدر*
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