
 
 
 
 
 
 
 

يتم و الرئاسية(نتخابات االنتخابات البلدية والثاني اال )األولشهدت تركيا خالل العام الماضي استحقاقين انتخابين 

حزاب السياسية التي األ تواصل البرلمانية، حيثاآلن التحضير لالستحقاق االنتخابي الثالث الخاص باالنتخابات 

ستخوض المعركة الديمقراطية حمالتها االنتخابية لكسب المزيد من تأييد الناخبين واقناع المترددين بالتصويت 

 لصالحها 

ويعارض أي قفز على  الشعوب،رادة إو الديمقراطيةوالتنمية في فلك  يدور الحزب الحاكم المتمثل بحزب العدالة

 صناديق االقتراع 

حمد أ الوزراءفهي معركة حزب العدالة والتنمية التي جهز لها كل االمكانيات وحشد لها كل الطاقات والتي دفعت رئيس 

الدعاية للمعركة  إطارللقيام بجوالت ميدانية مكثفة في  أردوغانورئيس الجمهورية رجب طيب  أوغلو داوود

 المقبلة.االنتخابية 

يهمين على المشهد السياسي  2002فحزب العدالة والتنمية منذ عام  بامتياز،فهي معركة حزب العدالة والتنمية 

معركة  صعبة،معركة هو االن أمام  بنجاح،الرئاسي والنيابي والحكومي والذي قاد الحمالت االنتخابية الماضية 

بصفته رئيسًا لتركيا يحظر عليه  أردوغانوبالرغم من أن  وطاقاته،فيها كل طرف جميع اوراقه  مفتوحة يستخدم

 المعركة.وراق لقيادة حزبه في هذه مستخدما كل األ يحاول جاهدًا دعمه،االنتماء ألي حزب أو حتى 

   النسبي، المعركة السياسية الحالية تتسم بعدم الوضوح والغموض

 فالفوز في هذه المعركة ستحدد دور االحزاب السياسية المقبل في الحياة السياسية التركية 

 فالفوز أو الخسارة في هذه المعركة يضع هذه االحزاب امام سيناريوهات متعددة 

 :لمعركةالعدالة والتنمية من هذه احزب  فأهداف نائبًا، 330العدالة والتنمية هي معركة  لحزب فبالنسبة

الكبرى كي  أردوغاني إلى تحقيق احالم دوهذا يؤ البرلمانية،صوتا أي ثلثي المقاعد  363الفوز مباشرة على  -1

يتيح له السيطرة على مقاليد  رئاسي،النظام السياسي في البالد من نظام برلماني إلى نظام  بتحويليقوم 

  .أحددون الرجوع إلى  البالد،األمور في 



 
 
 
 
 
 
 

ويترتب عليه الفصل في  العام،وفي هذه الحالة سيطرح الدستور لالستفتاء الشعبي  صوتًا 330الحصول على  -2

 .نظام البرلماني إلى رئاسيقضية تحويل ال

يترتب عليه أن يسعى الستكمال صوتا  330وفي حال عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على  -3

 .ة االخرى في البرلمانقوى السياسيصوات الالزمة عن طريق التوافق مع الاأل

يمكن أن يحرم الحزب  أردوغانن المخاوف المتعلقة بالنظام الرئاسي الذي طرحه أن استطالعات الرأي تشير إلى أ إال

إلى استفتاء شعبي عام أو دعم  جل تغير الدستور الى رئاسي دون الحاجةأغلبية الكبرى التي يحتاجها من األ

 األخرى.حزاب األ

حسب فرانس برس " النظام الرئاسي سيكون مثل نحلة تصنع العسل  التغير،ليصف هذا  أردوغان عما دف اهذ

وتأخذ شيئا من كل زهرة فتعطي مذاق عسل مختلف فعال "شارحا محاسن هذه النظام ومستشهدا بالنظام 

تقليص يخشون أن يؤدي نظام دستوري جديد إلى  الذينالحزب من حدة التخوفات مؤيدي  االنكليزي ليخفف

 .الحريات الديمقراطية التي تدور الشكوك حوله بالفعل

المؤيدة لعبد اهلل اوجالن الذي دخل البرلمان التركي    pkkالجناح السياسي لحزب  الديمقراطي،ما حزب الشعوب أ

وز بسبب العتبة االنتخابية التي تشترط تجا 2011 – 2003بمرشحين مستقلين في االنتخابات التي اجريت في عام 

 .قد قرر دخول هذه المعركة بصفة حزب البرلمان،الحزب نسبة العشرة بالمئة من االصوات للدخول إلى 

وأن قرار حزب الشعوب الديمقراطية ان يقود المعركة االنتخابية كحزب تعتبر مغامرة حساسة جدا ومؤثرة جدا في 

 نتائجها سواء فاز أم خسر المعركة االنتخابية

 

 العتبة االنتخابية وفاز في االنتخابات  هفي حال تجاوز

حال بقاء نسب  ، وفينيابيًاإلى ستين مقعدا  00سيحصل من  االنتخابية،في حال نجاحه في تجاوز العتبة  -

 ًامهم جدا هذ يعتبرالسابقة، النسب االنتخابية  النسبة األعلى كما نفسبصوات لحزب العدالة والتنمية األ

 نتائجه السياسية ودلجه

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 HDP MHP CHP Ak اخرى 

النسبة 

 المئوية

10 13 22 40 0 

 - 204 142 00 02 عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

10 13 23 41 0 

 - 262 141 20 02 عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية 

10 16 23 42  

  262 142 22 02 عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

10 10 23 43  

  232 141 34 03 عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

10 14 23 44  

  221 143 60 03 عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

10 14 26 40  

  222 132 63 03 عدد المقاعد

 

 .ة والتنمية أن يكون حكومة بمفردهن بإمكان حزب العدالأ فضييشير اللون ال

 

 

 الشعوب التركية تجاوز العتبة االنتخابية  ينجح حزبفي حال لم  -

ضاء حزب أعمن عدد  30 – 30في التمثيل النيابي في البرلمان وسيزيد من  خسارته سيفقد حقهففي حال 

 العدالة والتنمية 

 كبيرة.وهي مجازفة 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 HDP MHP CHP Ak اخرى 

النسبة 

 المئوية

9.37 1373 2273 40.2 4723 

 - 202 140 103 - عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

9.08 17.5 22 41 4.27 

 - 307 147 91 - عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية 

273 1371 2373 42 - 

  312 143 01 - عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

2734 16733 23730 43732  

  322 143 20 - عدد المقاعد 

النسب 

 المئوية

0702 16700 20713 44700  

  334 133 30 - عدد المقاعد 

 

 

 جراء استفتاء شعبي إفضل مكانية أالى  األسودر اللون ييش

 حزب العدالة والتنمية لسيناريو  أفضلا هو ذوه

  

 

 مالمح الخريطة السياسية ومستقبل حزب العدالة والتمية 

في  الديمقراطيةمرتبط بنجاح أو فشل حزب الشعوب  تركيا،ن مالمح الخريطة السياسية المرتقبة في إ

ففي حال نجاح حزب الشعوب الديمقراطية في اجتياز العتبة االنتخابية  بالمئة،اجتياز حاجز العشرة 

 وحصوله على االصوات االنتخابية سيضع حزب العدالة في وضع صعب

 تحالف،لتشكيل الحكومة بمفرده وهذا يستعدي حكومة  236تجاوز حاجز  البرلماني وعدمانخفاض تمثيله  -

جل اكمال الخطة االستراتيجية التي أن ينفرد في الحكومة من ذي يريد اوهذا ما ال يريده حزب العدالة ال

  2023وضعها الحزب للعام 



 
 
 
 
 
 
 

 

 م عدوه السياسي واالنتخابي أ AK – CHPهي حكومة  سيختار،ن كان والبد من حكومة تحالف أي التحالفات إو

AK-DHP    امAK-MHP 

عالنية إندا اباستخدام بروباغأ بد التحالف،حس بالمؤشرات التي تقوده الى هذا أفحزب العدالة الذي 

حدى إ واقتصادي مستخدمًامستشهدا بحكومات تحالف سابقة قادت البالد وأدت إلى عدم استقرار سياسي 

 محطات التلفاز الداعمة لبرنامجه السياسي لتمرير هذه الفكرة

سيعيق  والذيحد حزاب سياسية تحت سقف برلماني واأ أربعطر حزب العدالة للعمل مع ضومن جهة اخرى سي

 .لتي يريد حزب العدالة من تنفيذهاإلى حد كبير من المشاريع ا

 إلى االستفتاءمن اجل تمرير الدستور الرئاسي  330لتشكيل الحكومة لكن عدم تجاوز حاجز  236تجاوز حجاز  -

 الشعبي 

 ألحزابقل هذا نجاح نسبي على اال السياسي، ويعتبرعمله  الكبرى وتحجيم أردوغانوهي نهاية احالم 

  أردوغانمام حلم أالمعارضة في الوقوف 

الذي لم يعد بإمكانه أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء عن حزب العدالة والتنمية الفترات االنتخابية  أردوغان

المسموح بها في اللوائح الداخلية لحزب العدالة والتنمية ، وبعد أن ترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 

رة رئاسية جديدة لكن وفاز بها لفترة خمس سنوات ، يحاول أن يتم إعادة انتخابه لفت 2014انتخابات 

بصالحيات تنفيذية فمنصب رئيس الجمهورية يشبه إلى حد كبير منصبا شرفيا محدود الصالحيات ولكي 

اهدافه في رئاسة الجمهورية فإنه بحاجة إلى صالحيات واسعة وامكانيات حركة تتيح له ان  أردوغانيحقق 

 يا اكبر قوة اقليمية  يستمر في اكمال مشواره السياسي وانجازه مشاريعه وجعل ترك

ومن ثم طرح  لتحقيقه، ناريو يحلم حزب العدالة والتنميةسي أفضلوهذ  المعركة،والفوز في  330تجاوز حجاز  -

( التركية orcجرتها شركة اورج )أالرأي التي  اتظهرت استطالعأحيث  الشعبي،ستفتاء التعديل الدستوري لال

ال فلذلك سميتها معركة  هداف،ألتحقيق  أقرببالتالي فهو اآلن و الرئاسي،يؤيدون االنتقال  % 30بأن نسبة 

330  

اما حزب الشعوب الديمقراطية الذي يحاول الدخول إلى البرلمان للمرة االولى كحزب سياسي  يحمل اجندة 

اني البرلم ثلمالمسياسية تخالف مسار حزب العدالة والتنمية ففي مسألة السالم والقضية الكردية سيكون 

في حل القضية الكردية وفق النظرية التي  أردوغانلحزب العمال الكردستاني سيرسم شروطا مغايرة لسياسة 

ليبقي الكرة في ملعبه ، ويجبر الحكومة على اتخاذ  أردوغان هماال يريد، وهذا  çözüm süreci)طرحها 

ال رته ساالشعوب الديمقراطية ، وفي حال خخطوات اكثر نحو االعتراف بالقضية الكردية وفق رؤية حزب  



 
 
 
 
 
 
 

الوضع وجر المنطقة الى حالة من العصيان المدني . هذا ما صرح به ديميرتاش بانه في  تأجيجفي  ديترد

كعمر  واضعاً  مبكرة،انتخابات  بإجراءللمطالبة  عنفيهحال فشله سيستقيل من الحزب وسيبدأ حملة غير 

 .قصى لهذه الحكومةأ عامين كحد

 

 وعود المطلقة من قبل االحزاب في حال الفوز في هذه المعركة ال

 حول قانون االنتخابات 

وهذه يخدم مصالح الحزب  ،ضرورياً من اجل الدخول إلى البرلمان ويراه  %10ال بقاء عتبة إيحاول حزب العدالة والتنمية 

كبر حزب الشعوب الديمقراطية من الدخول إلى البرلمان بينما يتعهد حزب هدافه وهي منع منافسه األأتحقيق  في

في حين يرى حزب الحركة القومية ضرورة  فوزه،في حال  بالمئةالشعب الجمهوري إلى تخفيض النسبة إلى خمسة 

 يجب الغائهالذي يرى بأن  الديمقراطية حزب الشعوباالمر مع  نسبة ويختلفتعديل القوانين االنتخابية دون تحديد 

 التعديل الدستوري  البرلمان. فيحاجز لدى هذه الحزب في الدخول إلى  لما يشكألن هذه  ،تمامًا

 ةديناميكي أكثريرى حزب العدالة والتنمية بأن النظام الرئاسي هو االكثر مالئمة للحياة السياسية التركية فهو 

والتي تهدف إلى وضع تركيا في  2023المرسومة لعام  ةاالستراتيجيوقادرة على تحقيق االهداف  البالد،وفعالية في 

الشعوب الدمقراطية النظام الرئاسي  الجمهوري وحزببينما يعارض حزب الشعب  وائل،األقائمة الدول العشر 

ناك كانت ه إذا إنهبينما يرى حزب الحركة القومية  التنفيذي ويطالب الحد من تأثير الرئيس على الجهاز التنفيذي

 نفسه.طريقة لحلها هي البرلمان  أفضلن مشكلة في النظام البرلماني أل

 االقلية العلوية 

ن جميع العلويين على اختالف أصولهم، متحدون سياسيًا في تركيا في معارضتهم لحزب العدالة والتنمية وينظر إ

ن العبادة كأما بضرورة حصولبناء جسور معهم ويطالبون  أردوغانبخشية رغم محاولة  أردوغانالعلويين إلى حكومة 

وهذه ما يدفع  العلوية،العلوية على ترخيص رسمي واالعتراف بالتجمعات العلوية " جموي" وبمدارس للمذاهب 

 تنفيذها.زاب الباقية الستغالل هذه المطالب وبتقديم وعود في حاأل

 عبر بوابة حزب الشعب الجمهوريرجح أن العلويون يستعدون إلى دخول البرلمان ُي

حيث أشار الصحفي التركي حسن كنبالط مؤخرًا في إحدى مقاالته، إلى أن ما ال يقل عن ثمانية وستين من المرشحين 

 العلويين الفائزين في اإلنتخابات التمهيدية يحتمل أن يفوزوا بمقاعد في البرلمان المقبل



 
 
 
 
 
 
 

 منا، بتقتر التي االنتخابات في المجهول الجندي العلويون سيكون ام"أكش صحيفةمن  مهتشوبيان الكاتب إتيانيقول 

 ".الديمقراطي الشعوب وحزب الجمهوري الشعب حزبي بين كبير تنافس هناك وسيكون

ولهذا قام حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي بالتعليق على حادث مقتل النائب العام كيراز بعد 

المقابل لم نسمع إدانة واضحة وصريحة وقوية لهذا العمل من قبل العلويين، وهذا المشهد فيه  يكرهينة وفأخذه 

  العلويين.داللة واضحة على ميول الحزبين للظفر بأصوات 

فقدم مرشحين يمثلون الطائفة  المعركة،س بدور االقلية العلوية في حسم هذه أححزب العدالة والتنمية الذي 

على لسان رئيس الوزراء  ولى، أعلناألائل بأن كل مواطن في هذا البلد هو مواطن من الدرجة العلوية ليبعثوا برس

لكن لم يحدد عددهم  البرلماني "تمثيل لهم في المجلس  أكبرالتركي" بأن في المجلس البرلماني المقبل سيكون 

بأنه " استثمار انتخابي" كبقية االحزاب االخرى التي تتذكر العلوين فقط في الفترات  ميفه ال لكيمفسرًا ذلك 

 االنتخابية 

 ن من خالل مرشحه العلوي البروفسور دورمش بوزتورك ياستقطاب العلوي زمير يحاولإففي مدينة 

وا بأن كدرأواني العلوية " وبأن اخحيث يصرح بوزتورك بأن العلويين هذه المرة سيختارون حزب العدالة والتنمية 

 مشاكلهم.م الدائم في صف المعارضة قد عظم هبقائ

والى جانب هذه قيام مرشحي حزب العدالة والتنمية بجوالت ميدانية الماكن العبادة )جموي( وااللتقاء مع العنصر 

  أكثر.العلوي ومحاولة استقطابه واعطائهم بوعود لحريات دينية 

 

على العنصر النسائي في قائمته  لشعوب الديمقراطية المزيد من الحقوق للمرأة ويركزيتوعد حزب ا المرأة:حقوق 

ممن يصوتون لحزب العدالة  %02من  أكثرفي المقابل  النساء،من فئة  000ال فنصف مرشحي الحزب  االنتخابية،

مرّشحة، وبذلك  00من أصل مرّشحة محّجبة  42وضّمت قائمة المرّشحين لحزب العدالة والتنمية والتنمية من النساء 

يكون حزب العدالة والتنمية قد حّقق الّرقم القياسي في تاريخ الجمهورية التركية من حيث ترشيح الّنساء المحّجبات 

 .إلى االنتخابات البرلمانية

سة وكانت السيا االنتخابية،في العملية  ومحفزًا ساسيًاأ الوعود االقتصادية: يعتبر االقتصاد وضعًا جوهرياً 

وان االستقرار  الحزب،االقتصادية التي اتبعها حزب العدالة والتنمية محركا اساسيا للمواطن التركي ليعيد انتخاب 

 ومن الفعال،سالح الحزب  مة االقتصادية ابان الحكومات السابقة كانت دوماً زقتصادي الذي شهدته تركيا عقب األاال



 
 
 
 
 
 
 

ركيا الى مناص الدول المتقدمة وجعل تركيا من الدول العشر االوائل هذا المنطلق يعد الحزب بالسير قدما إليصال ت

  .اقتصاديًا

 اسطنبول(قناة )المجنون حزاب المعارضة في محاولة منافسة حزب العدالة والتنمية على غرار المشروع أوتستمر 

من ناحية تنفيذها ومنها ما طرحه  كبيرًا عبر طرح مشاريع اقتصادية تثير جداًل أردوغانطرحهما  الثكنة الذينقرة أو

طلق عليها اسم " مشروع العصر أبناء مدينة عمالقة  أوغلو كليشدار كمال CHPزعيم حزب الشعب الجمهوري 

 272ماليين ساكن وتوفر فرصة عمل  3مليار دوالر تستوعب  200في وسط االناضول بتكلفة  2030"سينتهي بناءها في 

 مليون شخص

بالجنون عند طرحه مشروع قناة اسطنبول بقوله " إن تركيا تحتاج إلى شخص  أردوغانوهو نفس الشخص الذي اتهم 

 عقالني ال إلى مجنون" 

 

 

 "عقالنية اليوم بجنون البارحة ما أشبه"
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