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جيابه حزب العدالة والتنمية احلاكم ىف تركيا العديد من اإلشكاليات عىل الصعيدين الداخىل والشعبى، 
يطرح  بات  مما  االقتصادية،  البالد  أوضاع  تدهور  البلدية األخرية، وتصاعد  االنتخابات  نتائج  بعد  سيام 
تساؤالت عديدة بشأن املستقبل السياسى للحزب، وقدرته عىل التامسك ىف مواجهة حقبة سياسية مغايرة 
آخذة ىف التبلور، وتوحى مؤرشاهتا األولية بأنه قد ال يتمتع فيها بذات الدور املهيمن الذى اضطلع به عىل 

مدى العقد ونيف اخلاليني.

يرتبط ذلك بأنامط الدورات الزمنية للحياة السياسية ىف تركيا، والتى تتحدد بناء عىل طبيعة النظام احلزبى 
القائم، وماهية األحزاب املهيمنة فيه. فهذه الدورات تتجدد كل فرتة من الزمن بناء عىل معايري كثرية، يتعلق 
أمهها بطبيعة األحزاب القائمة وقدرهتا عىل إدارة خالفاهتا البينية، ومواجهة مشكالهتا الداخلية، ومهاراهتا 
ىف تيسري شئون الدولة عىل نحو ال يفىض إىل خلق “طلب شعبي” من أجل ظهور أحزاب جديدة يكون 
أحد أهم حمركات تأسيسها، بل وصعودها الرسيع، الرغبة الشعبية ىف “جتديد النخب”، عرب “التصويت 
العقايب” الذى ينال جمموعة األحزاب القائمة وقياداهتا التقليدية، حيث يمثل ذلك، ىف الغالب، الرشارة 

التى يليها ظهور دورة حزبية جديدة.

عتيقة. حدث  أحزاب  بعد هزيمة  التى صعدت رسيعا  األحزاب  بالعديد من  الرتكى  التاريخ  ويزخر 
ذلك مع حزب “الديمقراطي” بقيادة عدنان مندريس، وتورجوت أوزال، الذى قاد حزب الوطن األم، 
ثم حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأخريا حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان. 
وترتبط أغلب الدورات احلزبية ىف تركيا، من حيث البداية والنهاية، بأحداث رمزية متثل “ترمومرت” حتول 
النظام احلزيب. فصعود العدالة والتنمية، عىل سبيل املثال، مل يتعلق وحسب بعام 2002، وإنام بعام 1994، 
حينام فاز أردوغان ىف انتخابات بلدية اسطنبول، وهى االنتخابات التى مهدت الطريق للفوز بانتخابات 

نوفمرب 2002. 

البلديات  العديد من  بالتزامن مع خسارة   ،2019 انتخابات مارس  البلدية ىف  ويبدو أن خسارة هذه 
الرتكية الكربى، قد يمثل هناية لدورة حزبية هيمن فيها العدالة والتنمية عىل نحو شبه مطلق، وذلك بالنظر 

إىل سياق هذه اخلسارة وحمركاهتا وارتداداهتا املحتملة.

تركيا.. تحوالت ما بعد نتائج االنتخابات البلدية؟
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مؤشرات نهاية حقبة العدالة والتنمية

البلدية كشفت عن أن ثمة  العدالة والتنمية. ذلك أن االنتخابات  تتعدد وتتزايد مؤرشات هناية حقبة 
“حتوال جيليا” أوشك عىل احلدوث. ففى الوقت الذى خاض فيه حزب العدالة االنتخابات ىف مدن تركيا 
“حتالف األمة” دفع  فإن  السابقني،  الوزراء  الكربى بجيل قديم هيمن عليه رئيس وزراء، وجمموعة من 
بمرشحني شباب ىف البلديات الكربى، وكانت املفاجأة قدرهتم عىل إقصاء مرشحى العدالة ىف اسطنبول، 

وأنقرة، وأزمري، وأنطاليا، فضال عن أغلب املدن الساحلية. 
مل يكن ذلك مؤرشا عىل حمض بداية “شيخوخة” العدالة ونخبته، وإنام ارتبط حجم اخلسارة االنتخابية 
ومداها باحلزب حينام خاض انتخابات اسطنبول ورأى أهنا مصريية، وقال الرئيس الرتكى، رجب طيب 
نظامه  أهم شخصية ىف  بثانى  دفع  تركيا”، ومن أجل ذلك  اسطنبول خيرس كل  “إن من خيرس  أردوغان، 
الوزراء  ورئيس  الربملان،  رئيس  عاما(،   63( يلدريم  عىل  بن  وهو  البلدية،  انتخابات  خلوض  السياسى 
السابق. لذلك، فإن هزيمته عىل يد أكرم إمام أوغلو )49 عاما( ال تعرب عن حدث عابر، وإنام عن “هزيمة 

جيلية” حلكم أردوغان ىف تركيا، وربام ذلك هو ما دفعه إلعادة انتخابات اسطنبول.
وتتزايد أمهية ذلك بالنظر إىل ثالثة حمركات أساسية، يتعلق أوهلا بتصاعد ظاهرة التحول من قبل قاعدة 
احلزب باجتاه األحزاب األخرى، سيام أن عددا من قاداهتا بات يتبنى خطابا سياسيا جاذبا للقاعدة الشعبية 
املحافظة، تأسيسا عىل رفض سياسات اهليمنة التى يتبناها احلزب جتاه خمتلف مؤسسات الدولة، خصوصا 
أن خربة ما بعد التحول الدستورى )2017(، وتأسيس “النظام السلطوي” ىف مرحلة ما بعد انتخابات 
التوتر السياسى احلالة السائدة ىف تركيا، فلم  الرئاسة )2018( مل يفض إىل استقرار، بل جعل من حالة 

ترتاجع وترية االعتقاالت، كام مل تتحسن أحوال البالد السياسية واالقتصادية.
يتداخل أثر ذلك مع ارتدادات املحرك الثانى، حيث طبيعة األوضاع االقتصادية التى تعانى منها تركيا، 
والتى تشكل، بدورها، حمددا رئيسيا النحيازات املواطنني السياسية. فأحد أهم أسباب الصعود السياسى 
األزمة  بطبيعة  ذلك  ارتبط  ما  بقدر  السياسى،  خطاهبم  بجاذبية  يتعلق  مل   2002 عام  ورفاقه  ألردوغان 
االقتصادية، التى جاء عىل خلفيتها هذا الصعود ودفعت به، بعدما شهدت الساحة الرتكية العودة لسياسة 
تركية أصيلة ارتبطت بـ”التصويت العقايب” مما أفىض إىل صعود جيل جديد من السياسيني وإقصاء سابقيه. 
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عىل جانب آخر، ال ينفصل ذلك عن أن ثمة قوى خلفية دافعة للصعود الرسيع لألحزاب ىف تركيا، 
وهى تارخييا ترتبط برجال األعامل الذين ينخرطون ىف العمل احلزبى دفاعا عن مصاحلهم وليس جتسيدا 
بالرضورة القتناعات أيديولوجية يتبنوهنا. الكثري من هؤالء كانوا أو ال يزالوا أعضاء ىف العدالة والتنمية. 
بيد أن مصاحلهم االقتصادية ترضرت من توجهاته اإلقصائية وسياساته االقتصادية، بام بات يدفعهم إىل 
الدفاع املبكر عن مصاحلهم، عرب دعم البديل الذى جيدونه قادرا عىل حتقيق مصاحلهم أو - عىل أقل تقدير 

- يمكنه أن يشكل عنرصا ضاغطا لتصويب سياسات احلكومة.

يرتبط بذلك املحرك الثالث، والذى يتعلق بطبيعة املزاج الشعبى املتقلب ضد حكم العدالة، وضعف 
الدوىل  النقد  إىل صندوق  اللجوء  إما  الرحى:  بني شقى  باتت  بعدما  املناورة طويال،  احلكومة عىل  قدرة 
أن أردوغان استخدم  بام حيمله ذلك من تكلفة سياسية ضخمة، سيام  السياسات االقتصادية،  لتصويب 
هجومه الدائم عىل الصندوق لتعزيز شعبيته، أو اللجوء التباع جمموعة من اإلجراءات العاجلة التى تنهى 
املزيد من األعباء املعيشية عىل كاهل املواطن الرتكى، الذى بات يرفض  التوسعية، وتضيف  السياسات 
سياسات احلزب، ىف ظل تصاعد معدالت البطالة، وتفاقم مستويات التضخم. فبينام يؤثر ذلك سلبا عىل 
شعبية حزب العدالة، فإن ذلك حيدث ىف وقت يتصاعد فيه حضور املعارضة الرتكية تدرجييا، لتبدو أكثر 

قدرة عىل تبنى سياسات جاذبة للجامهري.

مستقبل نظام تركيا الحزبي

ىف السياسة كام االقتصاد العرض خيلق الطلب، بام يعنى أنه كلام تدهورت أوضاع البالد االقتصادية، 
وضعف احلزب احلاكم، مثَّل ذلك فرصة سياسية مثالية لتشكل أحزاب تركية جديدة. وربام يكون بديل 
العدالة، ىف هذا السياق، يأتى من رمحه كام جاء هو من رحم “الرفاه”. وقد أشارت العديد من التقديرات 
“الصمت اإلجباري” التى خيضع هلا قادة حزب العدالة السابقني لن تدوم طويال، وأن ثمة  إىل أن حالة 
انتظارا للحظة إعالن حزب جديد ربام يأتى بقيادة عىل باباجان، نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية 
األسبق، الذى شغل أيضا منصب وزير اخلارجية، وسّنه 36 عاما، قبل أن خيتفى من املشهد السياسى ىف 
عام 2013، والذى تنسب إليه الطفرة الكربى ىف االقتصاد الرتكى ىف الفرتة بني أعوام 2002 إىل 2011.
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رئيس التحرير 

وقد يلعب الرئيس السابق عبد اهلل جول أدوارا مركزية ىف الدفع هبذا االجتاه، ويمكن أن ينضم له رئيس 
الوزراء األسبق، أمحد داوود أوغلو، فضال عن نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية، حممد شيمشك، 

الذى استكمل مسريته، وأبعد من املشهد أيضا، عقب االنتخابات الربملانية والرئاسية األخرية.
ىف هذا اإلطار، ثمة تلميحات  صدرت عن الصحاىف الرتكى أتيان حمجوبيان، املستشار السابق لداوود 
داخل  الرشائح  بعض  هناك  الالئق..  بالشكل  تدار  ال  تركيا  أن  يرون  “اجلميع  إن  قال:  والذى  أوغلو، 
اللياقة والكفاءة، وغري راضني عن  البعد عن معايري  احلزب احلاكم غري راضية عن ممارسات بعيدة كل 

الطرق التى متنح هبا مناقصات الدولة”. 
سبق ذلك تلميحات أخرى ألمحد طاقان، مستشار الرئيس السابق عبد اهلل جول، كشف فيها عن أن 
يلجأون  قد  وشيمشك،  وباباجان،  أوغلو،  داوود  أمحد  األسبق،  الوزراء  رئيس  ومعه  السابق،  الرئيس 
يامرس  كان  مهام  كادرا  ثمة  أن  سيام  الرتكية،  احلزبية  احلياة  ىف  الراكدة  املياه  حيرك  جديد  حزب  لتأسيس 
السياسة حتى األمس القريب ىف حزب العدالة والتنمية، يعتقد أن األمور لن تسري كام هى عليه اآلن، وأن 

نقطة البداية ترتبط بمرحلة ما بعد االنتخابات البلدية، وتفاقم مشكالت البالد االقتصادية.
اخلارجية، ىف ظل حكم  تركيا  التى صنعتها سياسة  األزمات  أثر  بعيدا عن  يغدو  قد ال  أن ذلك  يبدو 
أتون  ىف  البالد  أدخلت  كام  الرتكى،  االقتصاد  كاهل  أثقلت  توترات  أوجدت  والتى  والتنمية،  العدالة 
رصاعات كان هلا تكلفتها السياسة والعسكرية، والتى من ضمنها إعالن واشنطن وقف تسليم طائرات 
م هذه الطائرة النوعية، بام يوجد  f35 إىل القوات اجلوية الرتكية، التى أسست خططت تطورها عىل َتسلُّ
قوى خمتلفة ضاغطة، بعضها غري ظاهر، مضادة الستمرار الوضع الرتكى القائم، وهى حتوالت تنذر بأن 
مرحلة العدالة قد تكون قد دخلت بالفعل مرحلة النهاية. بيد أهنا - عىل ما يبدو - لن تكون هناية سلسة 
“انتقاال مرنا” للسلطة، بالتزامن مع بداية  أو يسرية. فقد ال تشبه أيا من املراحل التى شهدت فيها تركيا 

تبلور دورة حزبية مغايرة.




