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ً
أتراكا وعلويني .ولعلها تعد
تعتبر مدينة مالطيا أقرب مدينة كردية من وسط األناضول التركي ،وليس غري ًبا بالتالي أن تضم املدينة
مؤشرا عن اجتاهات مكونات تركيا اخملتلفة في االنتخابات البرملانية الوشيكة.هنا في جنوب شرقي تركيا ،حيث ال تبتعد ديار بكر،
مركز احلركة القومية الكردية ،أكثر من ساعات قليلة بالسيارة إلى اجلنوب ،يعطي سكان مالطيا أصواتهم مبا يقارب التسعني
باملئة حلزب العدالة والتنمية احلاكم؛ ويحتل نواب احلزب كل املقاعد البرملانية اخملصصة للمدينة ،ما عدا مقع ًدا واح ًدا حلزب الشعب
اجلمهوري املعارض ،فاز بأصوات األقلية العلوية .هذه املدينة هي في احلقيقة إحدى قالع العدالة والتنمية االنتخابية .ولكن مالطيا
أيضا قلعة للتيار اإلسالمي ،وللتضامن التركي مع شعوب العالم اإلسالمي؛ وبالنظر إلى بعدها الهائل عن مركزي السياسة
ً
سا.
والفكر في أنقرة وإسطنبول ،فرمبا تعتبر املدينة واحدة من أكثر املدن التركية تس ُّي ً
مركز الجزيرة للدراسات

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

ال يخفي رجب طيب أردوغان،
رئيس اجلمهورية القوي ،وقطا ًعا
واسعا من العدالة والتنمية،
ً
مبن في ذلك رئيس احلكومة
أحمد داوود أغلو ،عزمهم على
كتابة دستور جديد يعيد بناء
النظام السياسي للجمهورية
على أساس نظام رئاسي ،فإن
االنتخابات البرملانية الرابعة
العدالة
يخوضها
التي
والتنمية باتت انتخابات حول
الدستور اجلديد ونظام احلكم.
العامل الذي يصعب حسابه
في انتخابات  2015هو العامل
الكردي ،نظرًا ألن القوميني
األتراك خاضوا االنتخابات
البرملانية السابقة كأفراد
معا على 6
مستقلني ،وحصلوا ً
باملئة من أصوات الناخبني .هذه
املرة ،قرر األكراد املغامرة وخوض
االنتخابات حتت راية حزبهم،
الشعوب الدميقراطي (،)HDP
آملني جتاوز نسبة العشرة
َّ
الشرْط َّية .واملؤكد،
باملئة
كونهم يخوضون االنتخابات
هذه املرة حتت راية حزبية ،أن
حظهم من األصوات سيزيد،
ولكن أح ًدا ال يبدو متيقنًا
َّ
من نسبة هذه الزيادة .ولم
يكن غري ًبا بالتالي أن تتحول
مالطيا ،قبل أسابيع قليلة
فقط من موعد االنتخابات
البرملانية التركية في  7يونيو/
حزيران ،إلى حلقة نقاش كبرى
حول ما تعنيه االنتخابات.
ليس ثمة خطر يهدد أيًّا من
مرشحي العدالة والتنمية،
واألرجح أن تأتي النتائج
مشابهة لنتائج االنتخابات
املاضية ،ولكن املسألة محل
اجلدل هي ما إن كان العدالة
والتنمية سيعود إلى البرملان
بعدد كاف من النواب يؤهله
لوضع دستور جديد للبالد.
وألن من الواضح أن رجب طيب
أردوغان ،رئيس اجلمهورية
واسعا من
القوي ،وقطا ًعا
ً
العدالة والتنمية ،مبن في ذلك
رئيس احلكومة أحمد داوود
أغلو ،ال يخفون عزمهم على
كتابة دستور جديد يعيد بناء
النظام السياسي للجمهورية
على أساس نظام رئاسي ،فإن
االنتخابات البرملانية الرابعة
العدالة
يخوضها
التي

والتنمية باتت انتخابات حول
الدستور اجلديد ونظام احلكم.
لم يزل لقضايا التنمية احمللية،
دائما في تركيا،
كما هي األمور
ً
دور في التأثير على نتائج
االنتخابات .ولم يزل للوضع
االقتصادي العام للدولة
دور ،ورمبا دور كبير؛ وكذلك
للقضية األهم فيما يتعلق
باألمن والسلم في البالد:
القضية الكردية .ولكن ،ونظرًا
ملا يدركه اجلميع من االرتباط
الوثيق بني نتائج هذه املعركة
االنتخابية وبني مستقبل
نظام احلكم ،فإن مسألة
الدستور اجلديد تبدو وكأنها
وضعت كل املسائل األخرى في
املرتبة الثانية.
الالعبون :مدلوالت األرقام
يبلغ عدد أعضاء البرملان التركي
(اجمللس الوطني الكبير) 550
عض ًوا؛ وميكن ألي حزب يحصل
على أغلبية  267مقع ًدا أن
ِّ
يشكل احلكومة منفردًا؛ وهذا
ما تو َّفر حلزب العدالة والتنمية
منذ االنتخابات األولى التي
خاضها في نهاية  .2002ولكن
مترير دستور (أو حتى تعديل
دستوري) يتطلب حسابات
مختلفة .إلقرار مسودة دستور
بصورة نهائية في البرملان ،البد
من توفر أغلبية ثلثي البرملان،
أي 367 :صوت ًا؛ ولكن إن توفر
دعم ثالثة أخماس األعضاء ،أي:
 330نائ ًبا ،ميكن أن متر املسودة
بصورة مشروطة في البرملان،
على أن ال ت ُقَ رَّ بصورة نهائية
إال بعد استفتاء شعبي وتأييد
األغلبية البسيطة ممن أدلوا
بأصواتهم في االستفتاء .في
االنتخابات السابقة،2011 ،
حصل العدالة والتنمية ()AKP
على ما يقارب  50باملئة من
أصوات الناخبني ،وهي أعلى
نسبة أصوات حققها في أية
انتخابات برملانية أو محلية
منذ وصل إلى احلكم .ولكن
عدد نواب العدالة والتنمية في
البرملان كان أقل من  330بقليل
(خسر بعد ذلك حفنة أخرى
من النواب الذين استقالوا من
عضوية احلزب بعد الصدام
مع جماعة فتح اهلل غولن).

وقد حصل حزب املعارضة
الرئيس ،الشعب اجلمهوري
مقع ًدا،
( ،)CHPعلى 26
وحزب احلركة القومية ()MHP
على  13باملئة من األصوات.
احلزبان اإلسالميان :الفضيلة
معا
والوحدة العظمى ،حصال ً
على  2باملئة من األصوات ،ولم
يستطيعا دخول البرملان ،نظرًا
ألن النظام االنتخابي التركي
يشترط حصول األحزاب على
 10باملئة من األصوات على
األقل ل ُيسمح لها بالتمثيل
البرملاني.
العامل الذي يصعب حسابه
في انتخابات  2015هو العامل
الكردي ،نظرًا ألن القوميني
األتراك خاضوا االنتخابات
البرملانية السابقة كأفراد
معا على
مستقلني ،وحصلوا ً
 6باملئة من أصوات الناخبني.
هذه املرة ،قرر األكراد املغامرة
وخوض االنتخابات حتت راية
حزبهم ،الشعوب الدميقراطي
( ،)HDPآملني جتاوز نسبة
َّ
الشرْط َّية.
العشرة باملئة
واملؤكد ،كونهم يخوضون
االنتخابات هذه املرة حتت راية
حزبية ،أن حظهم من األصوات
ولكن أح ًدا ال يبدو
سيزيد،
َّ
متيقنًا من نسبة هذه الزيادة.
شهدت تركيا مناسبتني
انتخابيتني أخريني منذ برملانيات
 ،2011األولى :كانت االنتخابات
احمللية في مارس/آذار ،2014
والثانية :االنتخابات الرئاسية
املباشرة األولى في تاريخ البالد
في أغسطس/آب  .2014حصل
العدالة والتنمية في احملليات
على  %46من األصوات (حصل
حزب الشعب اجلمهوري على
 ،%27.5وحزب احلركة القومية
على  ،%15واألكراد القوميون
على  ،%6وحزبا الفضيلة
والوحدة العظمى على 3.1
باملئة) .مبعنى أن التراجع
النسبي في أصوات العدالة
حلزبي
سمح
والتنمية،
املعارضة الرئيسيني بزيادة
نصيبهما من األصوات بصورة
عما كانا حقَّ قاه في
قليلة
َّ
انتخابات  2011البرملانية .في
انتخابات الرئاسة ،فاز أردوغان
من اجلولة األولى مبا يقارب
 %52من األصوات .وبالرغم من

أن االنتخابات الرئاسية هي
شأن مختلف عن البرملانيات
واحملليات ،فإن جناح أردوغان في
الفوز من اجلولة األولى أثار
الكثير من االهتمام في دوائر
مراقبي االنتخابات التركية.
فما الذي ميكن توقعه هذه
املرة؟ وما هي احتماالت فوز
العدالة والتنمية؟
النتائج :توقعات متفاوتة
طبقً ا الستطالع أجرته شركة
دنغ الستطالعات الرأي في
مارس/آذار املاضي ،وشارك فيه
 5000مواطن من  25مقاطعة،
ميكن للعدالة والتنمية أن
يحقق  47باملئة من األصوات،
وأن يحقق كل من حزب
الشعب اجلمهوري وحزب
احلركة القومية  %26و%14.6
من األصوات على التوالي؛
بينما سيفشل حزب الشعوب
الدميقراطي الكردي في جتاوز
نسبة العشرة باملئة ،محققً ا
 8.8باملئة فقط من األصوات.
مركز البحث املوضوعي (،)ORC
الذي كانت استطالعاته األقرب
إلى النتائج الفعلية في 2011
و ،2014نشر استطال ًعا أجراه
في الفترة بني  9و 13إبريل/
نيسان ،وجاءت نتائجه لتعطي
العدالة والتنمية  ،%48وحزب
الشعب اجلمهوري  ،%24وحزب
احلركة القومية  ،%14وحزب
الشعوب الدميقراطي  9باملئة
من األصوات على التوالي .ماك
االستشارية ،أجرت استطال ًعا
في الفترة بني  18و 25من
إبريل/نيسان ،على عينة جتاوزت
 5000من املواطنني ،في 38
مدينة رئيسة من  17مقاطعة.
وقد جاءت نتائج االستطالع
كالتالي :العدالة والتنمية
 ،%45والشعب اجلمهوري ،%25
واحلركة القومية  ،%15وحزب
الشعوب الدميقراطي  %9من
األصوات على التوالي .أ َّما آخر
استطالعات الرأي وأضخمها
فقد أجرته دنغ الستطالعات
الرأي في  24–16مايو/أيار ،على
ً
ألفا من
عينة تزيد عن 11
املواطنني .وقد جاءت نتائج
االستطالع كالتالي%44.6 :
للعدالة والتنمية ،و%25.5

للشعب اجلمهوري ،و%16.1
للحركة القومية ،و%10.5
للشعوب الدميقراطي.
بصورة عامة ،ينحو أغلب
التي
الرأي
استطالعات
أُجريت من ِقبل مؤسسات
معروفة وغير متحيزة إلى أن
تعطي العدالة والتنمية 45
باملئة من األصوات ،مع تفاوت
قليل في الزيادة والنقصان،
وأن تعطي حزبي الشعب
اجلمهوري واحلركة القومية
نِس ًبا من األصوات مشابهة
ملا حصل عليه كل من احلزبني
في انتخابات  ،2011مع تفاوت
قليل في الزيادة والنقصان.
ولكن االستطالعات تختلف
إلى ح ٍّد كبير في تقدير نصيب
حزب الشعوب الدميقراطي.
هذه أرقام مجردة ،على أية
حال ،وال توفر وحدها صورة ملا
ميكن أن يكون عليه البرملان
القادم.
ثمة عدد من العوامل التي
البد أخذها في االعتبار لتوقع
اخلارطة البرملانية اجلديدة:
األول :أن ليس ثمة حزب في
نظام دميقراطي ميكن أن
يحافظ على نصيبه من عدد
األصوات بعد  12عا ًما من
احلكم .وما يُعرف في األنظمة
الدميقراطية بإنهاك احلكم
ينطبق على تركيا كما ينطبق
على غيرها من الدميقراطيات.
الثاني :أن تركيا ليست بل ًدا
منقسما سياسيًّا وحسب،
ً
بل إن مسألة الدستور ونظام
احلكم نفسها باتت عامل
انقسام إضافيًّا .واملؤكد ،أن
هناك نسبة غير محددة من
الناخبني قد تختار التصويت
ألي من أحزاب املعارضة لسبب
واحد على األقل :منع العدالة
والتنمية من احلصول على
أغلبية كافية تؤهله لوضع
دستور جديد وتغيير نظام
احلكم.الثالث :أنه بالرغم من
تعدد استطالعات الرأي التي
أُجريت حتى اآلن ،فإن أح ًدا ال

ميكنه التيقن من مصير حزب
الشعوب الدميقراطي الكردي،
وما إن كان احلزب سينجح في
تعدي نسبة العشرة باملئة
أم ال.وبالنظر إلى أن العدالة
والتنمية يحل ثان ًيا في أغلب
الدوائر التي ينافس عليها
الشعوب الدميقراطي ،فإن
جناح األخير في دخول البرملان
أو فشله سيترك تأثيرًا مباشرًا
على حظوظ العدالة والتنمية
البرملانية.أ َّما العامل الرابع،
وهو ما اشتكى منه رئيس
احلكومة في خطاب له مؤخرًا،
فهو أن أحزاب املعارضة تخوض
االنتخابات وكأنها في ائتالف
غير رسمي ،رافعة شعار
«أوقفوا العدالة والتنمية».
سيناريوهات البرلمان الجديد
استطالعات الرأي التركية
ليست معروفة بدقة توقعاتها،
ليس فقط للتعددية اإلثنية
والطائفية في البالد ،ولكن
أيضا ألن التقاليد الدميقراطية
ً
لم تستقر بعد .وقد أعادت
البريطانية
االنتخابات
األخيرة ،حيث تقاليد احلياة
الدميقراطية وقياس الرأي
عميقة اجلذور ،التذكير بأن
لما فهي
السياسة وإن كانت ِع ً
لما يقينيًّا .يرتكز
ليست ِع ً
النظام الدميقراطي ي النهاية
إلى املوقف اإلنساني البحت،
وما سيضعه الناخب من قرار
في صندوق االنتخابات .وحتى
اللحظة األخيرة قبل فتح
مراكز االقتراع ،ستكون هناك
دائما نسبة من املواطنني ُعرضة
ً
لتغيير رأيها .عمو ًما ،إ ْن فشل
حزب الشعوب الدميقراطي في
احلصول على عشرة باملئة من
َّ
وظل حزبا
أصوات الناخبني،
الشعب اجلمهوري واحلركة
القومية في حدود النصيب
ذاته من األصوات الذي حصال
عليه في  ،2011فاألرجح أن
العدالة والتنمية سيحقق

أغلبية تفوق  330من مقاعد
البرملان ،وهو ما سيؤهله
دستور
مسودة
لتمرير
جديد برملانيًّا ،على أن يذهب
الستفتاء شعبي إلقراره .يبدو
من املستبعد احتمال حصول
العدالة والتنمية على أغلبية
الثلثني ،التي تتيح له إقرار
مسودة الدستور في البرملان،
بدون احلاجة لالستفتاء .من
جهة أخرى ،في حال فشل
الشعوب الدميقراطي في
دخول البرملان ،فسيحتاج
الشعب اجلمهوري واحلركة
القومية لتحقيق نتائج أفضل
بصورة ملموسة عن  2011ملنع
العدالة والتنمية من حتقيق
أغلبية برملانية كافية لوضع
مسودة دستور جديد.
بيد أن حتقيق الشعوب
الدميقراطي نسبة العشرة
باملئة ،مع حفاظ الشعب
اجلمهوري واحلركة القومية
على نسبة قريبة من تلك
التي حصال عليها في ،2011
يعني أن العدالة والتنمية
لن يستطيع ،على األرجح،
احلصول على أغلبية  330من
املقاعد .أ َّما في حال دخول
الشعوب الدميقراطي البرملان،
وجناح الشعب اجلمهوري
واحلركة القومية في زيادة
نصيبهما من األصوات بصورة
ملموسة ،فرمبا لن يستطيع
العدالة والتنمية حتقيق
األغلبية البسيطة الكافية
للحكم منفردًا ،حتى إن ظل
احلزب األكبر في البرملان .من
جهة أخرى ،فالبد أن يحصل
الشعب اجلمهوري على أكثر
من  30باملئة ،واحلركة القومية
على أكثر من  20باملئة من
األصوات ،ملنع العدالة والتنمية
من التفرد باحلكم مرة أخرى،
في حال فشل الشعوب
الدميقراطي جتاوز نسبة
العشرة باملئة ودخول البرملان.
وهذا احتمال مستبعد ،على
أية حال.

